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... to wi´cej ni˝ okna
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Okiennice zewn´trzne
DREWNIANE

Komfort
FunkcjonalnoÊç
Bezpieczeƒstwo
System Zarzàdzania JakoÊcià ISO 9001:2000

Okiennice zewn´trzne drewniane
Jednym z pi´kniejszych wykoƒczeƒ okien sà okiennice zewn´trzne drewniane.
Zamontowane czy to do okna, czy do muru - nadajà budynkowi pewien zamierzony, charakterystyczny styl.
Architektonicznie mo˝na uzyskaç zabytkowy obiekt z prze∏omu XIX-XX wieku lub stylowà w∏oskà will´.
Urok okiennic jest szczególnie podkreÊlony w po∏àczeniu z murem pruskim, przy zamontowaniu
w starych kamienicach, dworkach i pa∏acach. Oprócz walorów estetycznych i wizualnych okiennice
posiadajà równie˝ inne walory u˝ytkowe. Doskonale chronià przed nadmiernym nas∏onecznieniem,
wiatrem, deszczem czy Êniegiem. Zamkni´te okiennice lamelowe w nas∏oneczniony dzieƒ dajà pomieszczeniu
charakterystyczny po∏udniowy nastrój.

Okiennice z listwà zap∏etwionà
w stylowym oknie ∏ukowym z drewna meranti

Okiennice jako element budowlany posiadajà wiele rozwiàzaƒ technicznych zapewniajàcych optymalne po∏àczenie
z nowoczesnymi technikami budowlanymi. Poszczególne okucia pozwalajà na monta˝ okiennic do muru,
okien lub opasek drewnianych. Niektóre elementy mo˝na po∏àczyç ze sterowaniem elektrycznym co w oczywisty sposób podnosi komfort u˝ytkowania.

Szczególnà funkcjonalnoÊç okiennic zapewniajà:
• zawiasy skrzyd∏a z p∏ynnà lub skokowà regulacjà
w poziomie
• zawiasy pozwalajàce zamontowaç okiennic´
do ramy okna, opaski drewnianej lub muru
• podtrzymywacze okiennicy blokujàce stabilnie otwarte skrzyd∏a
• najazdy chroniàce przed opadaniem skrzyde∏ okiennic
• odbojniki chroniàce elementy drewniane okiennic
• specjalne wkr´ty przelotowe utrudniajàce w∏amanie
• blachy kàtowe wzmacniajàce naro˝a okiennic
• funkcjonalne zamkni´cia dostosowane do
indywidualnych wymagaƒ.
Drzwi balkonowe wyposa˝one
w okiennice z mieszanym wype∏nieniem

Klasyczne okno z okiennicà "polskà"
z nak∏adkà drewnianà

Okiennica dwukolorowa
z elektrycznym mechanizmem
otwierania i zamykania skrzyde∏

Dopracowane pi´kno
Stolarka stylizowana proponowana przez naszà firm´ jest odtwarzana w ka˝dym detalu przez dobór w∏aÊciwego
kszta∏tu, podzia∏u, szerokoÊci skrzyde∏, profili listew oraz materia∏u najwy˝szej jakoÊci.

Detale konstrukcyjne okiennic:
• Materia∏: drewno o optymalnych
w∏aÊciwoÊciach
• Kszta∏t: prostokàtne, ∏ukowe,
jedno lub wieloskrzyd∏owe
• Wymiary: na ˝yczenie klienta
• Malowanie: farby ekologiczne, akrylowe
wed∏ug palety GEBUER
• Okucie ROTO Fentro lub inne na ˝yczenie
• Sterowanie r´czne, korbowe, elektryczne
• Typy: wed∏ug standardu GEBAUER
Okiennica drewniana o profilu ∏ukowym
z drewna meranti

Okiennica kasetonowa frezowana
malowana na kolor RAL

lub wed∏ug w∏asnych projektów

Okiennica dwukolorowa
w po∏àczeniu z zabytkowym oknem

Funkcjonalnie i bezpiecznie
Zastosowanie sprawdzonych okuç oraz odpowiednich materia∏ów sprawia,
˝e okiennice mogà pe∏niç równie˝ funkcje utrudniajàce w∏amanie.
Monta˝ okiennic we wn´kach, solidne zamkni´cie drà˝kowe z hakami blokujàcymi,
wkr´ty przelotowe to elementy, które powodujà, ˝e zamkni´ta okiennica stanowi
trudnà przeszkod´ do pokonania. Jej wywa˝anie trwa zbyt d∏ugo i wià˝e si´
z du˝ym ha∏asem. Przy zastosowaniu okuç ROTO Fentro o masywnych elementach
opracowanych pod kàtem podwy˝szonych wymogów bezpieczeƒstwa jest to bardzo
trudne. Zamkni´cie drà˝kowe nie mogà byç otwarte od zewnàtrz bez uszkodzenia
samej okiennicy. Dzi´ki zastosowaniu specjalnych wkr´tów przelotowych
nie da si´ od zewnàtrz odkr´ciç zawiasów okiennicy, podobnie jak nie mo˝na
przy zamkni´tej okiennicy zdemontowaç trzpieni zawiasów.
Zastosowanie okiennic w praktyce
na budynku mieszkalnym

Okiennica stylizowana
z drewna sosnowego
z zastosowaniem
mechanizmów korbowych

Blokada przeciw
wiatrowa.
Ustala po∏o˝enie
otwarcia okiennicy.

Blokada skrzyd∏a
okiennicy
w przypadku
monta˝u do muru.

Hak zawiasu
w przypadku
monta˝u okiennicy
do muru.

Zamkni´cie
drà˝kowe
z blokadà haków

MyÊlimy o Twojej wygodzie
Komfortowe okucia ROTO Fentro sà pod wzgl´dem funkcjonalnoÊci i estetyki idealnym wyposa˝eniem okiennic
wszelkiego rodzaju i kszta∏tu. Program obejmuje wiele akcesoriów, w tym:

MECHANIZM KORBOWY
Otwieracze korbowe umo˝liwiajà,
zamykanie lub otwieranie okiennic
od wewnàtrz przy zamkni´tych
oknach. Eliminujà inne rodzaje zamkni´ç i blokad.

Przyk∏ad okiennicy dwuskrzyd∏owej ∏amanej

ZAMKNI¢CIE SKOBLOWE
Standardowe zamkni´cie - proste
i tanie. Jako jedyne przy monta˝u
okiennic bezpoÊrednio do muru.

Przyk∏ad okiennicy prostej z frezami ze standardowym zamkni´ciem

LAMELE RUCHOME
Regulowane lamele dostarczajà
odpowiednià iloÊç Êwiat∏a
w zale˝noÊci od potrzeb.
Bardzo funkcjonalne i proste w obs∏udze.

Okiennica dwuskrzyd∏owa z lamelami ruchomymi

Kszta∏t Twoich marzeƒ
Produkujemy okiennice do obiektów
zabytkowych, a tak˝e do nowo
budowanych rezydencji w bogatej
gamie kolorów i wzorów zgodnie
z upodobaniem i sugestiami klienta.
Selekcjonowane drewno, odpowiedni
proces malowania zapewniajà wysokà
jakoÊç i trwa∏oÊç elementów drewnianych.
Okiennice doskonale wkomponowujà si´
w stylowà zabudow´, chronià przed
Stylizowana okiennica kasetonowa wykonywana na specjalne zamówienie

warunkami atmosferycznymi oraz przed
ingerencjà osób trzecich.

Okiennica d´bowa na oknie ∏ukowym z witra˝em

Okiennice drewniane w stylowej zabudowie otworu okiennego

Poni˝ej przedstawiamy Paƒstwu schematy typów produkowanych przez nas okiennic.
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1 - kasetonowa

2 - kasetonowa
frezowana
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3 - z listwà
zap∏etwionà
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4 - z nak∏adkà
deskowà
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5 - z lamelà wàskà
sta∏à
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6 - z lamelà szerokà
ruchomà
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7 - z lamelà szerokà
sta∏à

