systemy

ALUMINIOWE
Firma STOLLAR, starając się sprostać nowoczesnym trendom
architektonicznym oraz rosnącym wymaganiom inwestorów,
proponuje wysokiej jakości ślusarkę aluminiową. Korzysta
przy tym z doświadczenia firm znanych zarówno na rynku polskim, jaki i zagranicznym (m.in. Ponzio, Aluprof, Pilkington).

Twoje okna i drzwi

Współpraca z firmami, posiadającymi doświadczenie w obsłudze dużych inwestycji procentuje szeroką gamą rozwiązań i
produktów, np. drzwi, okna, wiatrołapy, zabudowy balkonów,
ogrody zimowe oraz ściany osłonowe (fasady aluminiowe).

NT 50

system okienno-drzwiowy
bez izolacji termicznej

Od wielu lat specjalizujemy się w produkcji okien i drzwi
z PCV, aluminium i drewna.

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony jest głównie
do wykonywania zabudowy wewnętrznej: wiatrołapów, boksów kasowych, gablot i ścianek działowych. Służy także do wykonania drzwi przesuwnych (sterowanych ręcznie lub automatycznie), wahadłowych oraz dymoszczelnych.
NT 50 pozwala na zastosowanie wypełnień szklanych, paneli aluminiowych,
wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, gipsowo-kartonowych oraz poliwęglanowych.

Naszym celem jest dostarczanie produktów spełniających najwyższe normy jakościowe, a także indywidualne oczekiwania
każdego z naszych Klientów.
Dom jest najważniejszym miejscem w życiu każdego człowieka, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby jakość naszych
okien zadowalała najbardziej wymagające gusta.

NT 52

Pragniemy, by Państwa dom, dzięki oknom STOLLAR, zyskał
niepowtarzalny blask i urok, by zawsze gościło w nim ciepło
i elegancja.

system okienno-drzwiowy
z izolacją termiczną
System przeznaczony jest do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej, które wymagają izolacji termicznej. Konstrukcje wykonane w systemie NT
52 zakwalifikowane są do grupy materiałowej RMG 2.1. System stwarza możliwość zastosowania wielu rozwiązań przy wykonywaniu różnego typu okien,
drzwi i konstrukcji przestrzennych.

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001:2000

NT 152

Technologia okien i drzwi

system słupowo-ryglowy

Systematycznie inwestujemy w rozwój zakładu w trosce o to, aby produkt finalny
spełniał restrykcyjne europejskie normy. Obecnie firma STOLLAR posiada jeden
z najnowocześniejszych parków maszynowych, oparty na wysoko wyspecjalizo-

System konstrukcji słupowo-ryglowych to system przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików, zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0. Rozwiązania techniczne umożliwiają konstruowanie ścian
prostych lub po łuku, przechodzenie kątów zewnętrznych i wewnętrznych oraz
adaptację na ogrody zimowe. System przewiduje rozwiązania z podkonstrukcją stalową i drewnianą.

STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Sp. z o.o.
16-400 Suwałki, ul. Północna 50 A
tel. +48 87 562 69 69, fax +48 87 562 69 70
e-mail: stollar@stollar.com.pl, www.stollar.com.pl

Biuro Obsługi Klienta:
PCV: tel. +48 87 562 69 69 / 44, fax +48 87 562 69 70
drewno: tel. +48 87 562 69 74 / 75 / 76, fax +48 87 562 69 78
aluminium: tel./fax +48 87 562 69 55 / 45 / 35

wanej technologii produkcji, dlatego nasze okna łączą w sobie doskonałe parametry eksploatacyjne z wysoką estetyką wykonania.

okna

PCV

okna

DREWNIANE

Nowoczesne okna PCV nadają się do wykorzystania praktycznie w każdym typie budynków. Można je bez trudu zastosować zarówno w obiektach zabytkowych, jak i w domach
jednorodzinnych, awangardowych biurowcach czy wielkomiejskich blokach. Profile stylizowane oraz listwy ozdobne
dają możliwość uzyskania całkowitej spójności stylistycznej
okien z fasadą budynku oraz jego wnętrzem.

To optymalny wybór dla tych z Państwa, którzy ponad wszystko cenią sobie szlachetność i naturalność materiału. Nasze
okna wykonujemy ze starannie wyselekcjonowanego drewna
sosnowego, mahoniowego (meranti) bądź dębowego klejonego warstwowo. Poddajemy je technologicznej obróbce według restrykcyjnych standardów europejskich, co gwarantuje
produkt o niepodważalnej jakości.

Optima

okna Soft-line

profil 5-komorowy

i Standard

• budowa 5-komorowa z profilu o głębokości 70 mm zapewnia optymalną
izolację termiczną i akustyczną

• drewno klejone 3-warstwowo
• okucia Siegenia

• zestaw szybowy U=1,0 W/m2K

• zestaw szybowy U=1,0 W/m2K

• termookapnik

• duża komora wzmocnienia gwarantuje
odpowiednią sztywność

• aluminiowa osłonka dolnego
ramiaka skrzydła

• estetyczne i niewidoczne uszczelki
przyszybowe

• ekologiczne wodoodporne lakiery
• pełna gama szprosów

• uszczelki EPDM zapewniają, że okna są
szczelne i niezawodne
• 13 mm przesunięcie osi rowka okuciowego
od krawędzi ramy pozwala zastosować, szersze
zaczepy, te zaś zwiększają odporność na włamanie

akcesoria do okien z PCV

akcesoria do okien drewnianych

listwa Round-line i Standard

kolory uszczelek

klamki

termookapniki

Listwy przyszybowe Round-line (zaokrąglone) oraz listwy Standard stabilizują
oszklenie we wrębie.

Uszczelki chronią okno przed ingerencją wody, kurzu, hałasów oraz utratą
ciepła. Dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych.

Do naszych okien proponujemy klamki w kilku wersjach kolorystycznych, standardowo wyposażone w blokadę błędnego położenia.

Termookapniki pełnią funkcję zabezpieczającą ramy okienne przed czynnikami
atmosferycznymi, chroniąc całość konstrukcji przed zawilgoceniem.

biała

stare złoto

srerbna

biała, złota i srebrna
opcja z kluczem

Round-line

oliwkowy

srebrny

biały

Standard

szary

czarny

klamki

szprosy PCV wewnętrzne i zewnętrzne

Proponujemy klamki w kilku wersjach kolorystycznych, standardowo wyposażone w blokadę błędnego położenia, jak również klamki z zamknięciem na klucz.

Szprosy wewnątrzszybowe są na stałe zamocowane w ramce międzyszybowej.
Istnieje możliwość wyboru między wieloma wariantami kolorystycznymi.

biała

srebrna

stare złoto brązowa

wewnętrzny

biała, złota i srebrna

niestandardowe okna drewnianie

zewnętrzny

opcja z kluczem

okno belgijskie

okno skandynawskie

okno retro

okno sash

• okna otwierane do wewnątrz

• otwierane na zewnątrz i uchylane
o 180 stopni

• stosowane w architekturze
zabytkowej, nowoczesnej i przy
nietypowych inwestycjach indywidualnych

• okno działające w systemie przesuwnym góra-dół, dzięki czemu
klient oszczędza przestrzeń użytkową wewnątrz pomieszczenia

• duża swoboda wzornicza

• napęd wspomagany balastami
ciężarkowymi umieszczonymi w
skrzyniach po obu stronach okna

• bez okapnika aluminiowego

kolorystyka oklein okien z PCV

• okapnik drewniany mocowany na
skrzydle okiennym
• w opcji dowolne rodzaje szprosów

okleina jednostronna lub dwustronna

złoty dąb

• okna łukowe, oraz imitacja łuków
(faux cintrage)

mahoń

orzech

ciemny dąb

brąz czekoladowy

• stosowane głównie we Francji,
Belgii i Holandii

• okucia IPA
• funkcja blokowania uchyłu
i otwierania
• możliwość wykonania w wersji
z nakładkami aluminiowymi
z zewnątrz
• stosowane głównie w krajach
skandynawskich i Anglii

• istnieje możliwość wiernego odtworzenia drewnianych elementów
ozdobnych (listwy, szprosy – pionowe lub poziome słupki)

• możliwość stosowania także
balastów sprężynowych
• szprosy wiedeńskie, naklejane
obustronnie lub międzyszybowe

