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PROFILE OKIENNE PCW

PRESTIGE

Gotowi na przyszłość

Jesteśmy firmą pełną pasji.
Czy można mieć pasję do profili okiennych? OCZYWIŚCIE!
Jeśli sądzisz inaczej, nie widziałeś naszej oferty.

Wybierając nasze profile nie wybierasz tylko produktu, ale też nasze wieloletnie doświadczenie i ideę firmy, 
która stawia na najlepszą jakość oferty, obsługi oraz pełen profesionalizm z którego jesteśmy dumni.

Stabilny i zrównoważony rozwój polegający na wprowadzaniu nowych produktów, które zyskały uznanie 
na rynku krajowym i zagranicznym u coraz większego grona klientów, to dowód na słuszność przyjętej 
strategii rozwoju. Korzystając z funduszy europejskich tworzymy technologie nowoczesne, innowacyjne
i oszczędne udoskonalone od instniejących na rynku.

Produkty naszej marki spełniają wymogi 
europejskich norm. Jesteśmy odpowiedzialni 
społecznie, dlatego dbamy o środowisko  
poprzez użycie do produkcji stabilizatorów 
wapniowo-cynkowych, a odpady
poprodukcyjne poddawane są pełnemu 
recyklingowi. Wyżej wymienione atuty 
świadczą o naszej sile, stabilności
i potencjale, który cały czas rozwijamy.

Europejskie normy.
Wital to nie tylko ładnie wyglądające profile, 
ale też oszczędność dzięki bardzo dobrym 
współczynnikom przenikania ciepła
przy niskich kosztach. 

Oszczędność.

Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych dostępnych na rynku. 
Współpracujemy z dostawcami surowców
z całego świata m.in. z: Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, USA, Austrii, Holandii, Belgii, Szwecji, 
Włoch oraz Polski.

Innowacyjne technologie.

Własna, w pełni zautomatyzowana
mieszalnia pozwala nam na produkowanie 
surowca PCW do produkcji profili 
okienno-drzwiowych o najwyższej jakości.

Łączymy zachodnie innowacje,
które tworzą polskie produkty,
produkty o wachlarzu nowoczesnym,
ale też i tradycyjnym lub służącym
do renowacji, o wzornictwie dopasowanym 
do potrzeb i oczekiwań klientów.

Polski produkt.
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PROFILE OKIENNE PCW

Uw wynosi 0,72 W/m² K*

*Współczynnik przenikania ciepła dla okna
referencyjnego dla szyby Ug=0,5 W/m² K.
Wymiar okna referencyjnego
1230mm x 1480mm.

Kolorowe rdzenie
Profile barwione w masie pozwalają oknom zachować 
estetyczny wygląd w przypadku powstania uszkodzeń 
mechanicznych, które mogą pojawić się w trakcie 
wieloletniej eksploatacji stolarki okiennej.

THERM LIGHT

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
WYSOKA JAKOŚĆ
POLSKI PRODUKT

Okleinowanie
Używamy sprawdzonych, bardzo dobrych 
jakościowo oklein, charakteryzujących się 
wysoką odpornością chemiczną, odpornością na 
warunki atmosferyczne jak i zmiany temperatur.

Nasza firma to łącznie obszar ponad 5 hektarów,
na którym znajduje się dwadzieścia linii technologicznych
do produkcji profili okienno-drzwiowych.

kilkadziesiąt
kolorów
oklein

– Sześciokomorowa konstrukcja profili o głębokości
 zabudowy 80 mm.

– Duża ilość światła słonecznego przenikająca
 do wewnątrz poprzez niskie złożenie profili
 rama/skrzydło.

– Dodatkowe uszczelnienie środkowe poprawiające
 parametry akustyczne i termiczne okna.

– Dodatkowa uszczelka w komorze szklenia
 poprawiająca współczynnik przenikania ciepła
 dla okna.

– Możliwość szklenia pakietami szybowymi
 do 48 mm. 

– Duże komory umożliwiające prawidłową 
 wentylację profili oraz łatwe odprowadzenie
 wody opadowej.

– Współczynnik Uf dla złożenia profili rama /
 skrzydło wynosi 1,0 W/m²*K.

– Dostępny w 4 kolorach rdzeni: białym,
 brązowym, karmelowym, antracytowym
 - w 38 rodzajach oklein.
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