Okna i Drzwi w Twoim Stylu

OKNA DREWNIANE / WOODEN WINDOWS

WOODEN & ALU. WINDOWS / OKNA DREWNIANO-ALU.

Okna otwierane do wewnątrz / Inward opening windows

Nowoczesne jednoramowe okna drewniane w systemie
IV 68 New Line i IV 88 Thermo stanowią podstawę naszej oferty
handlowej. Starannie zaprojektowana konstrukcja pozwala wytwarzać stolarkę o dużych gabarytach bez obaw o jej sztywność,
czy szczelność. Okna New Line 68 i Thermo 88 wyposażone są
standardowo w 3 uszczelki, co zdecydowanie podnosi ich szczelność
i poprawia parametry użytkowe. Nowoczesna konstrukcja okapnika
alumi-niowego znacząco poprawia parametry cieplne. Wysokiej
jakości okucia o wielopunktowym docisku, zapewniają naszym
oknom bezawaryjne działanie.
Uzupełnieniem oferty są okna IV 68 Retro przeznaczone dla
obiektów zabytkowych. Kształt profili nawiązuje do konstrukcji okien
wytwarzanych na przełomie XIX i XX wieku. Dzięki temu okno Retro
doskonale komponuje się w remontowanych kamienicach i pałacach.
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The modern wooden single-frame windows, manufactured
according to the IV 68 New Line and IV 88 Thermo systems,
comprise the basis of our offer. The carefully designed structure
allows us to produce large-size joinery without having to worry about
the rigidity or tightness. New Line 68 and Thermo 88 windows are
equipped with 3 seals, which significantly increases their tightness
and improves operational parameters. The modern design of the
aluminium drip significantly improves the thermal parameters. High
quality hardware with a multi-spot pressure clamp ensures troublefree operation of our windows.
A supplement of our offer are IV 68 Retro windows that are
designed for historic buildings. The shape of the profile refers to
the construction of windows manufactured in the late nineteenth
and early twentieth century. Thanks to which our Retro window fits
perfectly into renovated historical buildings and palaces.

Patented German
developed Purenit™
acts as a thermal break.
 Integral

 Marconi Max

 IV 68 Retro

Opatentowana w
Niemczech wkładka
z Purenitu (Purenit™)
działa jako przekładka
termiczna.
 IV 68 New Line

Najwyższej jakości
niemieckie okucia firmy
Roto™ zapewniają
wieloletnie, wygodne
i bezawaryjne użytkowanie.
Premium German Roto™
hardware provides decades
of effortless operation.

Inward opening windows / Okna otwierane do wewnątrz

Okna aluminiowo-drewniane łączą w sobie pozytywne cechy
drewna będącego doskonałym naturalnie pięknym materiałem
konstrukcyjnym z odpornym na działanie warunków zewnętrznych
aluminium. W zależności od charakteru i przeznaczenia budynku
oferujemy kilka typów okładzin aluminiowych: Marconi, Quadrat,
Integral i Retro. Okna drewniano-aluminiowe są standardowo
wyposażone w system 4 uszczelek między ramą i skrzydłem, co
znacząco zwiększa ich szczelność i ciepłochronność.
Uniwersalna konstrukcja umożliwia instalowanie 2 lub 3 szybowych
pakietów szkła niskoemisyjnego, których współczynnik przenikania
ciepła może wynosić jedynie Ug = 0,5 W/m2K.
Zupełną nowość stanowi okno Thermax Ultra. Dzięki kompozytowej budowie i zastosowaniu wkładki z Purenitu uzyskaliśmy
współczynniki termoizolacyjności dla całego okna Uw=0,7 W/m2K !,
co jest wartością lepszą od wymaganej dla okien pasywnych.

Aluminium-wood windows combine the positive attributes of
wood which is a naturally beautiful and ideal construction material
resistant to external conditions.Depending on the nature and
purpose of the building, we offer several types of aluminium cladding:
Marconi, Quadrat, Integral and Retro. Wood-aluminium windows are
standard equipped with 4 seals between the frame and the sash,
which significantly increases their tightness and thermal insulation.
The versatile design allows to install 2 or 3 low heat emission
glazing units whose heat transfer coefficient can be as low as
Ug = 0.5 W/m2K.
Thermax Ultra – our brand new product. With the composite
construction and use of a thermal break made of Purenit we
obtained coefficients of thermal insulation for the whole window of
Uw = 0.7 W/m2K!, which is a value that is better than the requirement
for passive windows.
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BALKONY PRZESUWNE / SLIDING BALCONY DOORS
Balkony otwierane do wewnątrz i zewnątrz / Inswing & outswing balcony door

SLIDING BALCONY DOORS / BALKONY PRZESUWNE
Inswing & outswing balcony door / Balkony otwierane do wewnątrz i zewnątrz

ROTO

HS

 Balkon otwierany do wewnątrz
Inswing balcony door

Balkon otwierany do wewnątrz 
Inswing balcony door

Balkony harmonijkowe Roto są produkowane w oparciu o sprawdzoną i stabilną konstrukcję profili IV 68 New Line i Thermo 88.
Funkcję otwierania balkony uzyskują dzięki odpowiednio dobranym
specjalistycznym okuciom.
Balkony harmonijkowe dają nieograniczone możliwości ciekawej
aranżacji pomieszczeń, wpływając pozytywnie na wygląd elewacji
zewnętrznej budynku.
Uzupełnieniem oferty są balkony harmonijkowe otwierane na zewnątrz budowane na bazie australijskich okuć Centor.
Duże przeszklenia pozwalają optymalnie doświetlić wnętrza,
a łatwość otwierania zapewnia komfort użytkowania.

Roto IV folding balcony doors are based on the proven and
stable profile construction IV 68 New Line and Thermo 88. The
balconies’ opening function is achieved thanks to a properly selected
specialized hardware. The folding balcony doors provide unlimited
possibilities for a very interesting arrangement of your home,
contributing positively to the external façade of the building.
The complement of the offer are the folding outward opening balcony
doors that are produced based on fittings by the Australian company
Centor.
The large glazing provides optimal illumination of the interior, and the
ease of opening them ensures comfort.

CENTOR

HS

 Widok z wewnątrz / View from inside
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Zastosowanie unikalnego systemu okuć firmy SIEGENIA pozwala
wykonać balkony przesuwne o szerokości dochodzącej do 18 metrów
i maksymalnej wysokości 2,7 metra. Pomimo tak dużych wymiarów
skrzydło balkonu HS zamyka się i otwiera niezwykle łatwo.
Specjalnie zaprojektowany „ciepły” profil aluminiowy stanowiący
próg balkonu HS umożliwia osadzenie dolnej części balkonu
niemalże na równi z poziomem posadzki.

Sliding non-threshold HS type balcony door is a proposal
aimed at customers who appreciate the proximity of the surrounding
nature and the desire to have as much light in their home as it is
possible.
The application of the unique hardware system by SIEGENIA allows
us to manufacture a sliding balcony door that is up to 18 meters wide,
with a maximum height of 2.7 meters. Despite such a large size, a leaf
of an HS balcony door opens and closes incredibly easily.
The specially designed „warm” aluminium profile which is the
threshold of the HS balcony makes it possible to embed the bottom
of the balcony door at the level of your living room’s floor.

Balkon narożny 
Corner balcony door

 Balkon otwierany na zewnątrz
Outswing balcony door
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Przesuwne balkony bezprogowe typu HS to propozycja skierowana do klientów, którzy cenią bliskość otaczającej przyrody
i pragną mieć w swym domu możliwie jak najwięcej światła.

 Widok z zewnątrz / View from outside

 Widok z zewnątrz / View from outside
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OKNA PCV / PVC WINDOWS

EXTERIOR DOORS / DRZWI ZEWNĘTRZNE

Triple, argon-filled glazing
utilizes the most advanced
European glass technologies.

Nasze okna PCV z profili o wielokomorowej budowie charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi i akustycznymi.
Stolarka PCV jest odporna na długotrwałe działanie wilgoci i
praktycznie nie wymaga konserwacji. Podstawową ofertę stanowią
systemy Ideal 4000 Classic i Roundline.
Chlubą firmy Słowińscy jest Isotherm 85, bardzo nowoczesne okno
PCV, w którym położono nacisk na poprawę parametrów cieplnych
i akustycznych. Technologię produkcji oparto na profilach systemu
Aluplast IDEAL 8000. Isotherm 85 to okno o dużej głębokości
zabudowy, sześciokomorowej budowie, wyposażone w 3 uszczelki.
Okna Isotherm 85 są szklone wyłącznie 3-szybowym pakietem
niskoemisyjnym Ug=0,5W/m2K.
Wartość przenikania ciepła dla okna o wymiarze referencyjnym
wynosi Uw=0,8 W/m2K.
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 Ideal 4000 Classic

Potrójne, wypełnione
argonem szyby z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych, europejskich
technologii szklenia.

Custom made doors / Drzwi indywidualne

 Ideal 4000 Roundline

Okna otwierane do wewnątrz / Inward opening windows

Drzwi zewnętrzne firmy Słowińscy wyróżniają się bardzo solidną,
stabilną konstrukcją. Nieprzemijające piękno naszych drzwi jest
rezultatem sprawdzonej technologii oraz zawodowych umiejętności
pracowników.
Oferujemy drzwi o grubościach 68 i 88 mm. Każde drzwi są
wytwarzane na indywidualne zamówienie. Klienci mogą wybierać
swój wzór z około 40 modeli fabrycznych lub dostarczyć własny
projekt. Tak jak w przypadku wszystkich produkowanych wyrobów
oferujemy szeroką gamę szkieł ornamentowych, klamek i zamków
oraz progów aluminiowych.
Drzwi zewnętrzne Słowińscy to doskonałe parametry użytkowe
i wzornictwo. Zakup naszych drzwi jest świetną inwestycją na lata.

Exterior doors by Słowińscy company stand out by their very solid
and stable structure. The timeless beauty of our doors is the result of
a proven technology and professional skills.
We offer doors with thickness of 68 and 88 mm. Each door is made
to individual order.
Customers can choose their design from about 40 factory models, or
can also provide their own design. As with all manufactured goods,
we offer a wide range of ornamental glass, door handles, locks and
aluminium thresholds.
Exterior doors by Słowińscy stand for great design, strong
construction and very good parameters. Our doors are a great longterm investment.

Our PVC windows with profiles of a multi-chamber construction
are characterized by very good thermal and acoustic parameters. PVC
joinery is resistant to prolonged exposure to moisture and requires
virtually no maintenance. Ideal 4000 Classic and Roundline systems
are our basic offer.
Isotherm 85 – the pride of Słowińscy company is a very modern PVC
window, in which the emphasis has been put on improving the thermal
and acoustic performance. The production technology is based on
the system profiles by Aluplast IDEAL 8000. Isotherm 85 is a window
with large mounting depth, six-chamber profiles, with 3 seals.
Isotherm 85 windows are only glazed with a 3-window panels of low
heat permeability of Ug=0,5W/m2K.
The value of heat penetration for a window of reference dimension
is Uw=0,8 W/m2K.
Okna i Drzwi w Twoim Stylu
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DRZWI ZEWNĘTRZNE / EXTERIOR DOORS
Wzory drzwi standardowych / Standard doors designs

DECO Line

DZ-049

DZ-050

DZ-051

DZ-052

DZ-053

DZ-054

DZ-055

DZ-056

DZ-057

DZ-058

DZ-038

DZ-039

DZ-041

DZ-042

DZ-043

DZ-044

DZ-046

DZ-047

MODERN Line

DZ-036

DZ-037

CLASSIC Line

DZ-011 A

DZ-012

DZ-014

DZ-015 A

DZ-016

DZ-019

DZ-020

DZ-021 A

DZ-022

DZ-023

DZ-025

DZ-026

DZ-027

DZ-028

DZ-029

DZ-030

DZ-031

DZ-034

DZ-035

DZ-040

Wizualizacja drzwi w katalogu może nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu / Door design finish may differ from those shown due to constant product updates

Biuro handlowe

www.slowinscy.com
SŁOWIŃSCY sp.j. |  ul. Wspólna 2, 62-400 Słupca, Polen  +48 63 274 36 66  +48 63 274 36 65  slowinscy@slowinscy.com

