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Wiemy co jest  wa żne.
Nowoczesne rozwiązania stosowane w budownictwie 
gwarantują nam, że mieszkamy bardziej komfortowo 
i bezpiecznie.

Odpowiednio dobrane okna i drzwi tarasowe, w których 
zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań, zapewniają 
wysoką izolacyjność termiczną, sprawnie funkcjonują 
i zachowują doskonały wygląd.

Z myślą o przyszłych pokoleniach produkujemy okna  
które spełniają nie tylko aktualne wymogi, lecz przede 
wszystkim wymogi przyszłości.
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OPTYMALNE

Salamander  b luEvolut ion 92

Nowa generacja szerokich profili Salamander bluEvolution 92mm jest perfekcyjnym połączeniem 
nowoczesnej technologii i innowacyjnej techniki, która wyznacza nowy kierunek rozwoju 
energooszczędnych okien.
Okno dla najbardziej wymagających klientów które wpływa na oszczędność przez cały rok, bez względu na panujące 
warunki atmosferyczne – latem nie pozwoli na nadmierne nagrzewanie się pomieszczeń, a zimą ograniczy utratę ciepła 
na zewnątrz budynku. Sześciokomorowy system Salamander bluEvolution 92 to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań 
dostępnych na rynku, daje gwarancję dobrej izolacji termicznej oraz najwyższą efektywność energetyczną. Ogromną 
zaletą tego rozwiązania jest również rama o szerokości 92 mm, a także potrójny system uszczelnień, który zapewnia 
doskonałą szczelność.

Wszystko co dziś jest produkowane musi uwzględniać kwestię ekologiczności, dlatego przy produkcji profili okiennych 
z tworzywa sztucznego, prowadzona jest zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi, które w 100% mogą zostać 
poddane recyklingowi, co czyni okna bluEvolution produktem przyjaznym dla środowiska naturalnego i klimatu.

Okno o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych dedykowane do budynków energooszczędnych i pasywnych.

 › 6-komorowy system profili ramy i skrzydła

• szerokość ramy – 92 mm

• szerokość skrzydła – 92 mm (skrzydło proste)

• szerokość skrzydła – 103 mm (skrzydło zaokrąglone)

 › Uf = 1 ,0 W/m2 dla ramy i skrzydła ze standardowym 
wzmocnieniem

 › Uf = 0,9 W/m2 dla ramy i skrzydła ze wzmocnieniem 
termicznym 

 › Linia profili o wysokości złożenia 118 mm pozwala  
na optymalne doświetlenia pomieszczeń

 › Energooszczędne dwukomorowe pakiety szybowe 
z ciepłą ramką Swisspacer Ug=0,5 W/m2K

 › System 3 uszczelkowy – dwie uszczelki przylgowe 
i jedna uszczelka środkowa dzieląca przestrzeń między 
ramą a skrzydłem na dwie komory termoizolacyjne 
dzięki czemu uzyskuje się dodatkowy wzrost 
izolacyjności termicznej i akustycznej

 › Najlepsze parametry w zakresie statyki 
z odpowiednio dobranymi wzmocnieniami stalowymi 
które gwarantują trwałość w niezmienności kształtu 
i funkcjonowaniu okien

 › Okucia ROTO NT – najczęściej stosowany system 
okuć do okien i drzwi balkonowych o najlepszych 
parametrach stosowanych komponentów,  
które gwarantują niezawodność w funkcjonowaniu 
i odporność na różne warunki klimatyczne  
oraz wpływ środowiska

 › Mikrowentylacja – specjalny zaczep  
do mikrowentylacji , który zapewnia stałą wymianę 
powietrza

 › Blokada błędnego położenia klamki  
ze zintegrowanym najazdem, który zapobiega 
obwieszaniu się skrzydła i jednocześnie blokuje  
funkcję uchyłu przy otwartym oknie

 › Linia klamek Roto Line – klasyczne modele 
z rozwiązaniami technicznymi, które pozwalają  
na niezawodne działanie przez długie lata

 › Listwa podokienna – montażowa, gwarantująca 
bezpieczny transport i ułatwiająca montaż parapetów

 › Uszczelki do okien – w kolorze czarnym  
lub jasnoszarym, wykonane z tworzywa 
o podwyższonej trwałości i odporności  
na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV
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Kömmer l ing  88

Kömmerling 88 oferuje już dzisiaj systemy okien i drzwi, które spełniają wymogi przyszłego 
budownictwa. Dzięki profilom Kömmerling 88 okno do domu pasywnego staje się naszym 
standardem.
Nowoczesne rozwiązania w budownictwie gwarantują nam, że mieszkamy bezpiecznie i energooszczędnie. Kömmerling 
88 tworzy system okien o najlepszych parametrach izolacyjności w zakresie stolarki okiennej. Najwyższej klasy 
innowacyjna konstrukcja o wielu komorach, trzech poziomach uszczelnienia i bardzo wysokiej stabilności tworzy system 
okien klasy premium.

Kömmerling to okna w ekotechnologii greenline uwzględniające kwestie ekologiczności oraz zrównoważonego rozwoju, 
z myślą o przyszłych pokoleniach oraz o wyczerpywalnych zasobach naturalnych. Okna Kömmerling to produkt 
przyjazny dla środowiska naturalnego, który w 100% może być poddany recyklingowi. Okno premium o doskonałych 
parametrach termoizolacyjnych do budynków energooszczędnych i pasywnych.

PREMIUMO
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 › 7-komorowy system profili ramy i skrzydła

• szerokość ramy – 88 mm

• szerokość skrzydła – 88 mm

 › Uf=0,95 W/m2K współczynnik przenikania ciepła  
dla profilu ze wzmocnieniem stalowym 

 › Uf=0,88 W/m2K współczynnik przenikania ciepła  
dla profilu dzięki wsuwanym wkładkom izolacyjnym

 › Linia profili o wysokości złożenia 120 mm pozwala  
na optymalne doświetlenie pomieszczeń

 › Energooszczędne dwukomorowe pakiety szybowe  
z ciepłą ramką Swisspacer Ug=0,5 W/m2K

 › System MD – z dodatkową uszczelką środkową 
w ramie, dzielącą przestrzeń między ramą 
a skrzydłem na dwie komory termoizolacyjne dzięki 
czemu uzyskuje się dodatkowy wzrost izolacyjności 
termicznej i akustycznej

 › System okien z dodatkową uszczelką w skrzydle  
dzieląca przestrzeń między pakietem szybowym 
a profilem skrzydła na dwie komory dzięki czemu 
uzyskuje się dodatkowy wzrost izolacyjności 
termicznej

 › Najlepsze parametry w zakresie statyki 
z odpowiednio dobranymi wzmocnieniami stalowymi, 
które gwarantują trwałość w niezmienności kształtu 
i funkcjonowaniu okien

 › Okucia ROTO NT – najczęściej stosowany system 
okuć do okien i drzwi balkonowych o najlepszych 
parametrach stosowanych komponentów,  

które gwarantują niezawodność w funkcjonowaniu 
i odporność na różne warunki klimatyczne  
oraz wpływ środowiska

 › Zaczepy antywyważeniowe zapewniają w wersji 
podstawowej wysoki poziom zabezpieczenia 
antywyważeniowego i efektywnie przeciwdziałają 
włamaniom

 › Mikrowentylacja – specjalny zaczep  
do mikrowentylacji , który zapewnia stałą wymianę 
powietrza

 › Blokada błędnego położenia klamki  
ze zintegrowanym najazdem, który zapobiega 
obwieszaniu się skrzydła i jednocześnie blokuje funkcję 
uchyłu przy otwartym oknie

 › Klamki Roto Secustic z bezpiecznym mechanizmem 
blokującym przesunięcie okucia obwiedniowego 
okna od zewnątrz . Charakterystyczne odgłosy 
kliknięcia podczas przekręcania klamki są sygnałem 
że mechanizm samoblokujący przyjmuje pozycję 
zablokowaną

 › Listwa podokienna – montażowa, gwarantująca 
bezpieczny transport i ułatwiająca montaż parapetów

 › Uszczelka wypełniająca dolny wręb ramy okna 
zapewniająca ochronę przed brudem i ułatwiająca 
pielęgnację okna

 › Uszczelki do okien – w kolorze czarnym  
lub jasnoszarym, wykonane z tworzywa 
o podwyższonej trwałości i odporności  
na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV
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Kömmer l ing  76  MD

KÖMMERLING 76 łączy w sobie najnowocześniejsze technologie systemów okiennych i drzwiowych 
z tworzywa sztucznego PVC.
System okienny stwarzający nieograniczone możliwości w projektowaniu okien, spełniający wszystkie wymogi 
nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Okna najlepsze w swojej klasie, o doskonale dobranych parametrach 
izolacyjności, szczelności i stabilności. Standard wyposażenia okien spełniający oczekiwania inwestorów pod względem 
bezpieczeństwa i energooszczędności oraz funkcjonalności. Okno Kömmerling 76 MD jest najlepsze w swojej klasie,  
to wysoka jakość okien, ponadczasowa elegancja i trwałość.

Kömmerling to okna w ekotechnologii greenline uwzględniające kwestie ekologiczności oraz zrównoważonego rozwoju,  
z myślą o przyszłych pokoleniach oraz o wyczerpywalnych zasobach naturalnych. Okna Kömmerling to produkt 
przyjazny dla środowiska naturalnego który w 100% może być poddany recyklingowi. Optymalne okno o doskonałych 
parametrach termoizolacyjnych do budynków energooszczędnych i pasywnych.

 › 6-komorowy system profili ramy i skrzydła

• Szerokość ramy – 76 mm

• Szerokość skrzydła – 76 mm

 › Uf=1,0 W/m2K współczynnik przenikania ciepła  
dla profilu ze wzmocnieniem stalowym 

 › Linia profili o wysokości złożenia 116 mm pozwala  
na optymalne doświetlenie pomieszczeń

 › Energooszczędne dwukomorowe pakiety szybowe 
z ciepłą ramką Swisspacer Ug=0,5 W/m2K

 › System MD – z dodatkową uszczelką środkową  
w  ramie, dzielącą przestrzeń między ramą 
a skrzydłem na dwie komory termoizolacyjne dzięki 
czemu uzyskuje się dodatkowy wzrost izolacyjności 
termicznej

 › Dodatkowa uszczelka w skrzydle dzieląca 
przestrzeń między pakietem szybowym a profilem 
skrzydła na dwie komory, która wpływa na dodatkowy 
wzrost izolacyjności termicznej

 › Najlepsze parametry w zakresie statyki z 
odpowiednio dobranymi wzmocnieniami stalowymi 
które gwarantują trwałość w niezmienności kształtu i 
funkcjonowaniu okien

 › Okucia ROTO NT – najczęściej stosowany system 
okuć do okien i drzwi balkonowych o najlepszych 
parametrach stosowanych komponentów,  
które gwarantują niezawodność w funkcjonowaniu 
i odporność na różne warunki klimatyczne  
oraz wpływ środowiska

 › Zaczepy antywyważeniowe zapewniają w wersji 
podstawowej wysoki poziom zabezpieczenia 
antywyważeniowego i efektywnie przeciwdziałają 
włamaniom

 › Mikrowentylacja – specjalny zaczep  
do mikrowentylacji , który zapewnia stałą wymianę 
powietrza

 › Blokada błędnego położenia klamki  
ze zintegrowanym najazdem, który zapobiega 
obwieszaniu się skrzydła i jednocześnie blokuje funkcję 
uchyłu przy otwartym oknie

 › Klamki Roto Secustic z bezpiecznym mechanizmem 
blokującym przesunięcie okucia obwiedniowego okna  
od zewnątrz . Charakterystyczne odgłosy kliknięcia 
podczas przekręcania klamki są sygnałem  
że mechanizm samoblokujący przyjmuje pozycję 
zablokowaną

 › Listwa podokienna – montażowa, gwarantująca 
bezpieczny transport i ułatwiająca montaż parapetów 

 › Uszczelka wypełniająca dolny wręb ramy okna 
zapewniająca ochronę przed brudem i ułatwiająca 
pielęgnację okna

 › Uszczelki do okien – w kolorze czarnym  
lub jasnoszarym, wykonane z tworzywa 
o podwyższonej trwałości i odporności  
na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV

IDEALNEO
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Sa lamander  3D E xclusive

Okna 3D EXCLUSIVE to perfekcyjna forma i dopracowana technicznie doskonałość konstrukcyjna.  
Szlachetnego wyglądu oknom 3D EXCLUSIVE nadają harmonijne zaokrąglenia przy ramach 
i skrzydłach z idealnym dopasowaniem listwy szklącej.
Ekskluzywny, unikatowy na rynku, zaokrąglony i nowoczesny profil z uszczelką środkową o doskonałej izolacyjności 
cieplnej i akustycznej.

Okna wykonane w systemie Salamander 3D od wielu lat uznawane są za najbardziej atrakcyjne wizualnie okna na rynku.  
Szlachetna forma, niepowtarzalne zaokrąglenia ram i skrzydeł oraz dopracowana technicznie konstrukcja bogata 
w nowoczesne rozwiązania techniczne zachwyci każdego wielbiciela piękna i estetyki. Tworzywo wysokiej jakości 
z jakiego wyprodukowano profile gwarantuje przyszłe poddanie całego wyrobu recyklingowi.

Nowoczesne systemy okienne przyczyniają się znacząco do zmniejszenia zużycia energii, wymierną ekologiczną zaletą 
tworzywa sztucznego jest jego 100% odnawialność. Salamander świadomie stosuje w swoich systemach profilowych 
części wytworzone z surowców pochodzących z recyklingu. Okna w systemie Salamander 3D są produktem przyjaznym 
dla środowiska naturalnego.

 › 5-komorowy system profili ramy i skrzydła

• szerokość ramy – 76 mm

• szerokość skrzydła – 76 mm

 › Uf=1,0 W/m2K współczynnik przenikania ciepła  
dla profilu ze wzmocnieniem stalowym 

 › Linia profili o wysokości złożenia 118 mm pozwala  
na optymalne doświetlenie pomieszczeń

 › Energooszczędne dwukomorowe pakiety szybowe 
z ciepłą ramką Swisspacer Ug=0,5 W/m2K

 › Sytem 3 uszczelkowy – dwie uszczelki przylgowe 
i jedna uszczelka środkowa dzieląca przestrzeń między 
ramą a skrzydłem na dwie komory termoizolacyjne 
dzięki czemu uzyskuje się dodatkowy wzrost 
izolacyjności termicznej oraz izolację akustyczną

 › Najlepsze parametry w zakresie statyki 
z odpowiednio dobranymi wzmocnieniami stalowymi, 
które gwarantują trwałość w niezmienności kształtu 
i funkcjonowaniu okien

 › Okucia ROTO NT – najczęściej stosowany system 
okuć do okien i drzwi balkonowych o najlepszych 
parametrach stosowanych komponentów,  
które gwarantują niezawodność w funkcjonowaniu 

i odporność na różne warunki klimatyczne  
oraz wpływ środowiska

 › Mikrowentylacja – specjalny zaczep  
do mikrowentylacji , który zapewnia stałą wymianę 
powietrza

 › Blokada błędnego położenia klamki  
ze zintegrowanym najazdem, który zapobiega 
obwieszaniu się skrzydła i jednocześnie blokuje  
funkcję uchyłu przy otwartym oknie

 › Linia klamek Roto Line – klasyczne modele 
z rozwiązaniami technicznymi, które pozwalają  
na niezawodne działanie przez długie lata

 › Listwa podokienna – montażowa, gwarantująca 
bezpieczny transport i ułatwiająca montaż parapetów

 › Uszczelki do okien – w kolorze czarnym  
lub jasnoszarym, wykonane z tworzywa 
o podwyższonej trwałości i odporności  
na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV

 › Potrójne uszczelnienie zapewnia doskonałą 
szczelność i izolacyjność okien oraz optymalną 
ochronę przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, co sprawia że maksymalnie wydłuża 
się okres funkcjonowania okien

PERFEKCYJNEO
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Sa lamander  Streaml ine  76

Najwyższej jakości profile PCV SALAMANDER od dawna wyznaczają europejski poziom 
zaawansowania technicznego i doskonałej jakości produktu. Okna STREAMLINE 76 to atrakcyjny 
wybór pod względem rozwiązań estetycznych i energooszczędnych.
Ten kto ceni komfort mieszkania, znajdzie dla siebie w systemie Salamander Streamline 76 doskonałe rozwiązanie.  
Okna Streamline 76 łączą w sobie elegancję, bezpieczeństwo, najlepszą izolację termiczną i akustyczną. Najwyższa 
jakość profili SALAMANDER gwarantuje wysoką odporność na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych. 

Nowoczesne systemy okienne wykonane z wysokiej jakości tworzywa przyczyniają się znacząco do zmniejszenia zużycia 
energii. Wymierną ekologiczną zaletą tworzywa sztucznego jest jego 100% odnawialność. Salamander świadomie 
stosuje w swoich systemach profilowych części wytworzone z surowców pochodzących z recyklingu.

Okna w systemie Salamander SL są produktem przyjaznym dla środowiska naturalnego.

 › 5-komorowy system profili ramy i skrzydła

• Szerokość ramy – 76 mm

• Szerokość skrzydła – 76 mm

 › Uf=1,2 W/m2K współczynnik przenikania ciepła  
dla profilu ze wzmocnieniem stalowym 

 › Linia profili o wysokości złożenia 120 mm pozwala  
na optymalne doświetlenia pomieszczeń

 › Energooszczędne dwukomorowe pakiety szybowe 
z ciepłą ramką Swisspacer Ug=0,5 W/m2K 

 › Dwie uszczelki przylgowe zapewniające komfortową 
ochronę termoizolacyjną oraz izolację akustyczną

 › Okucia ROTO NT – najczęściej stosowany system 
okuć do okien i drzwi balkonowych o najlepszych 
parametrach stosowanych komponentów,  
które gwarantują niezawodność w funkcjonowaniu 
i odporność na różne warunki klimatyczne  
oraz wpływ środowiska

 › Mikrowentylacja – specjalny zaczep  
do mikrowentylacji , który zapewnia stałą wymianę 
powietrza

 › Blokada błędnego położenia klamki  
ze zintegrowanym najazdem, który zapobiega 
obwieszaniu się skrzydła i jednocześnie blokuje funkcję 
uchyłu przy otwartym oknie

 › Linia klamek Roto Line klasyczne modele 
z rozwiązaniami technicznymi, które pozwalają  
na niezawodne działanie przez długie lata

 › Listwa podokienna – montażowa, gwarantująca 
bezpieczny transport i ułatwiająca montaż parapetów

 › Uszczelki do okien – w kolorze czarnym  
lub jasnoszarym, wykonane z tworzywa 
o podwyższonej trwałości i odporności  
na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV

DOPASOWANEO
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Dr z wi  uchy lno -pr zesuwne PSK

Nowoczesne w stylu drzwi uchylno-przesuwne łączą w sobie elegancję i funkcjonalność. 
To doskonały wybór który idealnie pasuje do nowoczesnej aranżacji wnętrza.
W drzwiach uchylno-przesuwnych zastosowano specjalne okucia, które są wygodne w codziennym użytkowaniu.  
Ich główną zaletą jest łatwa i lekka obsługa w stosunku do wagi i wymiarów skrzydeł okiennych. Skrzydło przesuwane 
jest bez użycia dużej siły i w łatwy sposób przechodzi z pozycji zamknięcia do uchylenia. Konstrukcja uchylno-przesuwna 
pozwala również na pozostawienie okna uchylonego co umożliwia stały dopływ świeżego powietrza.

 › Wygodne – nie ograniczają przestrzeni użytkowej 
mieszkania

 › Szczelne i energooszczędne – konstrukcja drzwi 
z profilem ościeżnicy po całym obwodzie okna

 › Komfortowe – łatwe w obsłudze dzięki zastosowaniu 
mechanizmu wspomagającego otwieranie drzwi  
bez wysiłku

 › Funkcjonalne – okucie umożliwiające uchylenie 
skrzydła

 › Praktyczne – możliwość wykonania we wszystkich 
systemach dostępnych w naszej ofercie, dzięki czemu 
ujednolicamy wygląd całej stolarki

 › Nowoczesne – rozwiązanie, którym możemy 
zastąpić tradycyjne drzwi balkonowe, a duże gabaryty 
drzwi optycznie powiększają przestrzeń mieszkania 
i otwierają je na piękne widoki za oknem

NOWOCZESNEDR
ZW

I



16 17

Dr z wi  HST

DOSKONAŁEDR
ZW

I

Nowoczesny system drzwi podnośno-przesuwny pozwala na dowolne aranżacje w zabudowie 
ogrodów zimowych, tarasów i balkonów.
Prostota i minimalizm to aktualne trendy w aranżacji i projektowaniu współczesnych domów i wnętrz.  
Elementami charakterystycznymi dla nowoczesnego budownictwa są wielkie przeszklenia, proste bryły,  
słoneczne tarasy, a także harmonijne łączenie części dziennej z obszernym tarasem wypoczynkowym zachęcającym  
do prowadzenia aktywnego życia w czasie słonecznych dni.

Takie konstrukcje powiększają pomieszczenia i dostarczają do wnętrza maksymalnie dużo dziennego naturalnego 
światła. Duża przestrzeń otwartych drzwi sprawia, że taras i ogród stają się integralną częścią pomieszczenia  
w którym chętnie spędzamy czas.

 › Nie ograniczają przestrzeni użytkowej, duże 
skrzydło drzwi po przesunięciu nie zabiera miejsca 
w pomieszczeniu i jednocześnie zapewnia bezpieczne 
korzystanie z wolnej przestrzeni

 › Bezpieczne pod względem likwidacji barier 
architektonicznych, niski próg pozwala na uzyskanie  
jednej płaszczyzny z podłogą

 › Zwiększają ilość światła wpadającego  
do pomieszczenia dzięki dużym powierzchniom  
tafli szkła

 › Łatwe w obsłudze skrzydło poruszające się  
na rolkach, proste otwieranie i zamykanie

 › Idealne rozwiązanie dla pragnących komfortowego 
połączenia wnętrza z ogrodem



Notatk i

Z  myś lą  o  pr z yszł ych 
pokoleniach
oraz naszych wyczerpywalnych zasobach naturalnych, 
wszystko co dziś jest produkowane powinno uwzględniać 
kwestię ekologiczności i zrównoważonego rozwoju,  
dlatego w produkowanych przez nas oknach zarówno 
w systemie Salamander jak i Kömmerling stosuje się 
materiał pochodzący z recykilngu.
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