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Najwięksi w regionie
północno-wschodniej Polski

Z tych materiałów wytwarzamy okna:

Wielkie inwestycje 
deweloperskie i prywatne 
rodzinne domy

Eksportujemy do:

pracownikówm2 hal produkcyjnych okien PCV rocznie

Od 1999 roku 
na rynku stolarki

 Niemcy

 Belgia

 Czechy

 Francja Włochy

 Litwa  Łotwa  Estonia

 Austria Anglia  Norwegia

 Szwecja



 Jedna komora więcej.
Aż siedmiokomorowy profil klasy A.

 Super parametry.
Zamknięte w zgrabniejszym niż dotąd profilu 82 mm.

 Extra dodatki.
Ciepła ramka i designerska klamka Maco Soul
z blokadą błędnego położenia – bez żadnej dopłaty.

Uw

0,79
W/m2K

SOFTLINE 82

TRADYCYJNE DO DOMU, 
APARTAMENTU I  MIESZKANIA

EKONOMICZNE  
DO MIESZKANIA

Uw

1,3
W/m2K

Uw

1,2
W/m2K
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1,2
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BEZPIECZEŃSTWO

CISZA I  CIEPŁO

TRWAŁOŚĆ

JAKOŚĆ

DESIGN

BEZPIECZEŃSTWO

CISZA I  CIEPŁO

TRWAŁOŚĆ

JAKOŚĆ

DESIGN

Potrzebujesz standardowych okien do bloku – 
koniecznie w klasie A, białych i o uniwersalnym 
kształcie?

Stwórz bezpieczną i piękną przestrzeń, w wielu kolorach i kształtach. Gwarantowane Uw poniżej 
1,3 W/m2K dla okna referencyjnego. Szukasz sprawdzonych okien PCV o bardzo dobrych parametrach 
przenikalności cieplnej do domu lub bloku? Wybierz doskonałe rozwiązanie wśród okien tradycyjnych.

IDEAL 4000 

PERFECTLINE

SWINGLINE S-LINE

EFFECTLINE

 Wyjątkowo mocny. Pięciokomorowy 
profil klasy B o gł. zabudowy 70 mm, 
wyposażony w duże komory na wzmoc-
nienia stalowe, co umożliwia wykonanie 
okna o naprawdę dużych gabarytach.

 Klasyczny styl. Sprawdzi się w nowo-
czesnej architekturze i przy renowacji.

 Więcej światła. Obniżona wysokość 
ramy i skrzydła pozwala wpuścić do 
pomieszczenia więcej światła.

 Jakość klasy A. Pięciokomorowy profil 
70 mm klasy A, barwiony pod kolor 
okleiny, to dobra izolacja cieplna i aku-
styczna oraz estetyczny wygląd ramy po 
wielu latach użytkowania.

 Dobra forma. Grube ścianki profili to
doskonała statyka okien, nawet przy 
dobowych wahaniach temperatur od -2 
do 16 stopni Celsjusza.

 Gwarancja spokoju. Solidne okucie 
MacoMultimatic zapewnia podwyższone 
bezpieczeństwo antywłamaniowe.

 Ekonomiczne rozwiązanie.
Zoptymalizowana konstrukcja pozwala 
osiągnąć dobre parametry izolacji ciepl-
nej i akustycznej w klasie A.

 Elegancki, biały profil. Klasyczny,
pięciokomorowy profil 70 mm występu-
je zawsze w kolorze białym.

 Z myślą o naszym klimacie.
Podstawowa wersja profilu świetnie 
sprawdzi się w warunkach polskiego 
budownictwa mieszkaniowego.

Wybierz Ideal 4000, jeśli zależy Ci na maksymalnie zwiększonym prze-

szkleniu i szukasz klasycznego stylu. Mocny profil pozwala osiągnąć 

dobrą izolację akustyczną i cieplną, zapewniając oszczędności.

Wolisz bardziej zaokrąglone kształty? Wybierz jedną z odmian 

Perfectline o tych samych parametrach.

Wybierz Effectline, jeśli szukasz białych okien do mieszkania w klasie A. 

Ekonomiczne podejście dobrze sprawdzi się, gdy planujesz większą 

inwestycję i zależy Ci na kompromisie pomiędzy dobrymi parametrami 

przenikalności cieplnej a standardowym designem.

z półokrągłym 
skrzydłem i ramą

z lekko zaokrągloną 
linią skrzydła

PASYWNE DO DOMU 
Wybierz okna o najlepszych możliwych parametrach na rynku. Stwo-

rzone z myślą o bardzo wymagającym, nowoczesnym budownictwie 

jednorodzinnym. Nasze okna pasywne w stosunku do tradycyjnych 

okien PVC mają:

 grubsze profile o większej liczbie komór, 

 solidny pakiet potrójnego oszklenia,

 zawsze niższą przenikalność cieplną.        

To oznacza, że w swoim domu możesz zadbać o ciszę i ograniczyć 

straty ciepła nawet do 30%. Dzięki tym oknom w zimie zapomnisz 

o mrozie, a latem będziesz czuć się w pomieszczeniach komfortowo. 
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Zyskaj oszczędności na lata. Gwarantowane Uw 
dla okna referencyjnego poniżej 0,79 W/m2K – 
im niższe, tym cieplej!

 Bardzo stabilny. Sześciokomorowy 
profil klasy A.

 Spore gabaryty. Solidny, gruby profil
90 mm.

 Extra docieplenie. Specjalna wkładka 
termiczna w komorze ramy.

Uw

0,79
W/m2K

Uw

0,79
W/m2K

ALPHALINE PLUS IDEAL 7000 2D

 Ekonomiczny i trwały.
Sześciokomorowy profil klasy B.

 Równowaga parametrów. Profil
o wypośrodkowanej szerokości 85 mm.

 Większe przeszklenie. Obniżona
wysokość ramy to więcej światła 
w domu.

Wybierz Alphaline Plus, jeśli zależy Ci na naprawdę solidnych gabary-

tach przestrzennych. Klasa A gwarantuje świetne parametry, a dzięki 

dodatkowemu dociepleniu ramy, nigdy nie odczujesz chłodu w domu.

Wybierz Ideal 7000 2D, jeśli idealnym rozwiązaniem dla Ciebie jest po-

łączenie zalet ekonomicznych okien pasywnych, dobrych parametrów 

izolacyjnych i zwiększonego przeszklenia.

Wybierz Softline, jeśli – oprócz super parametrów – cenisz sobie 

unikalny design. Zgrabniejszy profil i designerska klamka wpasują 

się w każde wnętrze!


