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OKNA DOBRZE PRZEMYŚLANE
PRZEGLĄD PRODUKTÓW PVC



PERFEKCYJNA IZOLACJA
Zyskaj oszczędności na lata.

100%
bezpieczeństwo

100%
jakość design

100%
cisza

100%
ciepło

100%

Gwarantowane Uw dla okna referencyjnego
poniżej 0,75W/m²K – im niżej tym cieplej!

V82 POWERTHERM+

 
Siedmiokomorowy system klasy A.
Nasze najlepsze z najlepszych okno pasywne, stworzone z myślą 
o wymagającym, nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym.

 Idealne parametry.
Dodatkowa, trzecia uszczelka zapewnia wyjątkowo niski współczynnik 
przenikania ciepła. A całość zamknięta jest w zgrabnym, klasycznym profilu.

 Praktyczne dodatki.
Bez żadnej dopłaty, ciepła ramka i designerska klamka Square w standardzie.

Uw
od 0,74
W/m2K
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KÖMMERLING 88
 
 Siedmiokomorowy system o głębokości zabudowy 88 mm 
z uszczelką środkową oferuje okna pasywne w standardzie.

 Ekstra dodatki w cenie.
Klin docieplający, ciepła ramka, pakiet 3-szybowy i nowoczesna klamka, 
a na dodatek mnóstwo wariantów oklein do wyboru.

 Szerokie możliwości szklenia.
Nowoczesna konstrukcja pozwala na umieszczenie pakietów szybowych 
do 56 mm z możliwością osadzenia specjalnych szyb funkcyjnych.

Uw
od 0,71
W/m2K

System okienny 88 premium.
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Uw
od 0,73
W/m2K PK76 INNOVO+

 
 Elegancki, klasyczny profil o głębokości zabudowy 76 mm.

 Gwarancja najwyższej jakości.
Dodatkowa 3 uszczelka i najlepsze parametry izolacyjności cieplnej. 
Uw dla okna referencyjnego osiąga wartość 0,73m.

 Jeden system. Wiele zalet.
Świetna jakość poprzez funkcjonalność, statykę, wygląd, 
izolacyjność termiczną i akustyczną.

Sześciokomorowy system klasy B.
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PREMIUM



 

 Klasyka w nowej odsłonie.

 Znakomita szczelność.
Nowoczesne uszczelki doskonale zabezpieczają 
przed przeciągiem, kurzem i deszczem.

 Ponadczasowy design.
Kształt profilu spójny z wyglądem szerszych 
profili PK76 INNOVO i PK76 INNOVO+. 

PK76 INNOVO
 Pięciokomorowy system klasy B.

 Elegancki, klasyczny profil o głębokości zabudowy 76 mm.

 Ochrona.
Dzięki perfekcyjnej izolacyjności akustycznej w domu jest znacznie 
ciszej, a montaż systemów antywłamaniowych zwiększa bezpieczeństwo.

 Bogata paleta kolorów.
 Oprócz białego oferujemy szeroką paletę kolorów okleinowanych.

Uw
od0,76
W/m2K

Uw
od 1,1

W/m2K

V70 PERFECTLINE
 Jakość klasy A.

Pięciokomorowy profil 70 mm, w wielu kolorach wybarwienia 
zapewnia estetyczny wygląd ramy przez długie lata użytkowania.

 Dobra forma.
Grube ścianki profili zapewniają doskonałą statykę okien 
nawet przy dobowych wahaniach temperatur od -2 do +16ºC. 

 Gwarancja spokoju.
Solidne okucia Maco Multimatic zapewniają bezpieczeństwo.

Uw
od 1,1

W/m2K
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INNOVATION

Uw
od 0,79*
W/m2K

*przy pakiecie 
3-szybowym

INNOWACYJNA KLASYKA
Proste kształty, zaawansowana technologia.

100%
bezpieczeństwo

100%
jakość design

90%
cisza

90%
ciepło

90%

Stwórz piękną przestrzeń w wielu kolorach i kształtach,
w której poczujesz się bezpiecznie. 



 

PREMISLIDE 76+
 Duże i małe konstrukcje przesuwne.

 Minimalny wymiar skrzydła to tylko 52 x 61 cm.

 Wysoka szczelność.
Dzięki dopasowanym uszczelkom 
po obwodzie skrzydła, osiąga bardzo dobre 
parametry w zakresie przepuszczalności 
powietrza, wodoszczelności oraz
wytrzymałości na napór wiatru.

 Dodatkowa opcja SOFT CLOSE.
 Całkowicie ukryty mechanizm wyhamowujący

ruch skrzydła, w końcowej fazie zamykania. 

SLIDE

OKNA

WITRAŻ SLIDE 80

VERANDA PSK

Uw
od 0,69
W/m2K Alternatywa dla PSK.

Mechanizm ryglowania odstawno-przesuwny stanowi 
doskonałą alternatywę dla drzwi tarasowych PSK czy HST. 

 Efektywna wentylacja.
Odstawna funkcja skrzydła daje możliwość wietrzenia
szczelinowego, bez zbędnych strat ciepła.

 Komfortowe przesuwanie.
Wygodne otwieranie i zamykanie ciężkich skrzydeł 
dzięki prostej obsłudze klamką i łagodnemu wciąganiu
skrzydła w ościeżnicę.

Uw
od 0,7
W/m2K

WIĘCEJ ŚWIATŁA I PRZESTRZENI
Połącz dom z tarasem.

100%
bezpieczeństwo

100%
jakość design

90%
cisza

100%
ciepło

100%

Marzy Ci się dom pełen światła i otwarty na przyrodę?
Zamień drzwi balkonowe na przesuwne i ciesz się swobodą. 

 Transformacja balkonu.
Tradycyjny balkon po otwarciu ogranicza przestrzeń? 
Poznaj system uchylno – przesuwny i ciesz się 
pięknym widokiem na taras lub werandę.

 Przesuwne z możliwością uchyłu.
Uchylna funkcja skrzydła daje możliwość wietrzenia, 
a przesuwna ułatwia wychodzenie na zewnątrz.

 Uniwersalny system w korzystnej cenie.
Drzwi przesuwne, które można wykonać w każdym 
z naszych standardowo produkowanych systemów 
okienno-drzwiowych. 



SZEROKIE WIDOKI
Ciesz się otwartą przestrzenią bez barier.

100%
bezpieczeństwo

100%
jakość design

80%
cisza

90%
ciepło

100%

Szerokie okna wpuszczają bardzo dużo światła, 
a niski próg zapewni Ci wygodne przejście do ogrodu.  

HST

OKNA

VEKAMOTION 82 MAX

WITRAŻ HS76

WITRAŻ HS85
 Więcej światła.

System podnoszono-przesuwny to gwarancja wpuszczenia
maksymalnej ilości światła, przy jednoczesnym zapewnieniu
lekkości konstrukcji i energooszczędności. 

 Drzwi w wielkim formacie.
Możliwe jest wykonanie elementów wielkoformatowych 
o wymiarach nawet do 6,5 x 2,8 m.! 
(profil biały, drzwi w schemacie C)

 Idealne dopasowanie.
Duży wybór wzornictwa i kolorystyki dostosowany 
do standardowych systemów okienno-drzwiowych z naszej oferty.

 Kompatybilność.
System HS dzięki przesuwnym skrzydłom nie zabiera 
przestrzeni wewnątrz domu, za to wpuszcza dużo
światła dziennego.

 Prostota użytkowania.
Mimo dużych gabarytów skrzydła z łatwością
przesuwają się po szynach.

 Ukryte uszczelki.
Stanowią świetne zabezpieczenie przed przeciągiem, 
kurzem i deszczem.

 Maksymalnie duże przeszklenie.
Maksymalna powierzchnia szkła 
przy jednocześnie minimalnej 
szerokości profili. Możliwe jest 
wykonanie elementów
wielkoformatowych o wymiarach 
nawet do 6,5 x 2,7 m.! 
(profil biały, drzwi w schemacie C)

 Niemal bezramowe.
W stałym skrzydle wysokość profilu 
od strony pomieszczeń wynosi zaledwie 28 mm. 
Dzięki czemu szyba może być szersza o 7 cm i wyższa o 13 cm. 

 

Uw
od 0,73
W/m2K
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od 0,75
W/m2K



i prywatne domy rodzinne.

DREWNO
  DREWNO-ALU

Eksportujemy do:

MADE IN
POLAND

WITRAŻ 
RODZINNY BIZNES
Rodzinną firmę WITRAŻ tworzymy już od 1999 roku. Przez lata 
wypracowaliśmy pozycję lidera w branży stolarki otworowej w regionie 
północno-wschodniej Polski. Jesteśmy jedną z nielicznych firm w kraju 
produkującą stolarkę z trzech materiałów – PVC, drewno i aluminium. 

Posiadamy najnowsze rozwiązania technologiczne, najbardziej 
zautomatyzowaną linię produkcyjną, pozwalającą na produkcję 150 tyś. 
okien PVC rocznie. Mimo to nie prowadzimy masowej produkcji okien.   
Do każdego zamówienia podchodzimy bardzo indywidualnie, dbamy      
o każdy szczegół, na każdym etapie realizacji. Od kompleksowej usługi 
doradczej, poprzez wyspecjalizowaną produkcję na najbardziej 
zaawansowanej linii produkcyjnej, kończąc na drobiazgowej kontroli          
i bezpiecznym przygotowaniu do transportu. Cechuje nas doskonałe 
wzornictwo zorientowane na zmieniające się uwarunkowania w całej 
Europie. 

Każdemu klientowi pokazujemy, że okno może być nie tylko doskonałe 
jakościowo, ale przede wszystkim funkcjonalne i po prostu piękne.
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Dane kontaktowe:

WITRAŻ sp. z o. o.
Łyski, ul. Warszawska 68   

   16-070 Choroszcz

Tel: +48 85 713 13 70
e-mail: info@witraz.eu
WWW.WITRAZ.EU

Współpracujemy z najlepszymi:

Wielkie inwestycje deweloperskie 


