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KATALOG DREWNA



PROFILE OKIENNE

Produkowana jest z wielu gatunków drewna: sosna Kalzing, świerk Kalzing, sosna lita, świerk 
lity, meranti, modrzew, dąb, które jest odpowiednio selekcjonowane, klejone z 3 lub 4 warstw  
z zachowaniem przemiennego ułożenia słojów. To natomiast daje gwarancję stabilności  
i wytrzymałości konstrukcji.

STOLARKA NATURO

System malowania stolarki z wykorzystaniem wodorozcieńczalnych,  
ekologicznych farb stanowi powłokę najwyższej jakości.

Drewno klejone, trójwarstwowe poddawane jest obróbce mechanicznej na nowoczesnej  
linii technologicznej sterowanej komputerowo, gwarantującej utrzymanie wysokich parametrów 
oraz dokładność strugania do 0,01 mm.

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ

naturo 68 naturo 68 ALUnaturo 76 naturo 76 ALU

holenderskibelgijski A belgijski Brenowacyjnymonoblock

naturo 88



NATURO 68

24

standardowy 
pakiet szybowy (mm)*

2

uszczelki

3

warstwy 
klejonego drewna

68

głębokość 
zabudowy (mm)

* Istnieje możliwość 
zastosowania pakietu  
max. 32 mm

Model okna drewnianego Naturo o najmniejszej głębokości zabudowy 68mm. Dzięki zastosowaniu najnowszych 
technologii, produkt ten cechuje się wysoką energooszczędnością. Okno dostępne jest trzech wersjach: standardowej, 
PLUS ora ALU.

Możliwość zastosowania  
nakładki aluminiowej RenoLine.

W systemie okiennym Naturo 68 zastosowano w standardzie dwuszybowy pakiet 4/16/4ONE o parametrze 
Ug=1,0. Możliwe jest także zastosowanie pakietu trzyszybowego 32 mm dla systemu Naturo 68 PLUS. Najlepsze 
parametry cieplne zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu ramki termoizolacyjnej oraz systemu 2-uszczelkowego.  

Dostepne zdobienia oraz wersje wykończenia  
sprawiają, że okno wykonane w oparciu o system  
Naturo 68 trafi w gust każdego klienta. 
 
W tym systemie można wyprodukować nie tylko 
okna, ale także systemy podnoszono-przesuwne, 
okna obrotowe oraz PSK.



NATURO 76

36

standardowy 
pakiet szybowy (mm)*

2

uszczelki

3/4

warstwy 
klejonego drewna

76

głębokość 
zabudowy (mm)

Okno drewniane Naturo o głębokości zabudowy 76 mm w standardzie wyposażone jest w wysoce 
energooszczędne rozwiązania. Zaawansowane technologicznie pakiety termoizolacyjne sprawiają,  
że mogą Państwo cieszyć się stylistyką okna drewnianego, przy najlepszych parametrach cieplnych.

Możliwość zastosowania  
nakładki aluminiowej Gemini Classic.

Okna Naturo 76 dostępne są w dwóch wersjach: podstawowej oraz ALU. Okna mogą być w wariancie  
ze szprosami, dzięki czemu zyskają niepowtarzalny i elegancki charakter. Szprosy sprawdzają się zarówno  
w oknach przeznaczonych do budownictwa tradycyjnego, jak i nowoczesnego.

W ofercie naszej firmy dostępne są szprosy: 
wewnątrzszybowe, naklejane „wiedeńskie”  
oraz szprosy konstrukcyjne.

* Istnieje możliwość 
zastosowania pakietu  
40 mm dla systemu Naturo 76
lub 52 mm dla wersji Gemini.



NATURO 88

48

standardowy 
pakiet szybowy (mm)*

2

uszczelki

4

warstwy 
klejonego drewna

88

głębokość 
zabudowy (mm)

Stolarka wykonana w oparciu o profil Naturo 88 polecana jest do budownictwa energooszczędnego. 
Energooszczędne okno ogranicza zużycie energii na ogrzewanie, zatrzymując ciepło w budynku.   
Okna energooszędne Eko-Okna charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi. Ich profile cechują się 
bardzo dobrą izolacyjnością, przy zachowaniu optymalnej głębokości zabudowy.

Opcjonalne zdobienia oraz dostępne wersje wykończenia sprawiają, że okno wykonane w oparciu o system 
Naturo 88 wkomponuje się w każdą elewację. Przy jego pomocy można wyprodukować nie tylko okna,  
ale także  systemy PSK.

Osobom, którym zależy na tym, aby zachować 
elegancję i styl okien drewnianych polecamy 
uzupełnić je o szprosy. Dzięki temu okna  
zyskają niepowtarzalny charakter.



NATURO MONOBLOCK

160

głębokość  
zabudowy (mm)

120

głębokość 
zabudowy (mm

140

głębokość 
zabudowy (mm

100

głębokość 
zabudowy (mm)

Ramy Monoblock dają możliwość estetycznego montażu okien w warstwie ocieplenia. To także 
skuteczny sposób na pozbycie się mostków termicznych oraz stworzenie ukrytego odwodnienia.

System renowacyny 
rozmiar płetwy ustalany indywidualnie

Monoblock w ramach jednego profilu łączy funkcję ramy i parapetu. Cztery różne szerokości ram 
(100, 120, 140 160 mm) pozwalają na swobodne jej dopasowanie do grubości warstwy ocieplenia. 



PROFIL HOLENDERSKI

Blockprofil 115 mm dedykowany jest na rynek holenderski.  
Cechą charakterystyczną tych profili jest szeroka rama, bardzo 
stabilna i mocna ościeżnica. Głównym wyróżnikiem tej konstrukcji  
są „ostre” krawędzie i zdecydowanie zarysowane elementy 
składowe ramy i skrzydła.

PROFIL BELGIJSKI A

Z uwagi na swoją specyfikę i unikatowe walory estetyczne 
stosowany jest głównie we Francji, Belgii i Holandii.  
W oknach w systemie belgijskim, zamiast okapników  
aluminiowych stosuje się okapniki w całości wykonane  
z drewna.

PROFIL BELGIJSKI B

Z uwagi na swoją specyfikę i unikatowe walory estetyczne 
stosowany jest głównie we Francji, Belgii i Holandii.  
W oknach w systemie belgijskim, zamiast okapników  
aluminiowych stosuje się okapniki drewniane z listwami  
okapowymi oraz na życzenie klienta- listwę RETRO.



3,3

max. szerokość 
skrzydła [m]

2,8

wysokość 
konstrukcji [m]

1/2

tory jezdne

164

głębokość 
zabudowy (mm)

2,8

wysokość 
konstrukcji [m]

1/2

tory jezdne

180

głębokość 
zabudowy (mm)

NATURO 76 HST

NATURO 68 HST



Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.



Okna drewniane wyposażamy
w okucia producentów:
ROTO oraz G-U.

OKUCIA

W naszej ofercie posiadamy nawiewniki 
higrosterowane lub ciśnieniowe 
dostosowane do stolarki drewnianej:
Regel Air, AERECO BROOKVENT, 
INVISIVENT, RENSON.

NAWIEWNIKI

Oferujemy szprosy:  
wewnątrzszybowe, naklejane  
(bez duplexu), naklejane + duplex, 
konstrukcyjne: 56 mm, 76 mm, 140 mm.

SZPROSY

AKCESORIA I PRZYKŁADOWE ELEMENTY OZDOBNE

KLAMKI
OKAPNIK
ALUMINIOWY

Oprócz szyb
zespolonych
oferujemy szyby:
- antywłamaniowe,
- hartowane,
- przeciwsłoneczne,
- ornamentowe.

SZKŁO

GŁOWICZKI

SZYBY

Wytworzone w 
technologii TPE 
(termoplastyczne 
elastomery) o wysokiej 
odporności na 
działanie czynników 
atmosferycznych.  
W standardzie każdy 
profil wyposażony jest 
w 2 uszczelki.  

USZCZELKI

Wzory parapetów  
dopasowane  
do wyglądu okna.

PARAPETY DREWNIANE

Oferujemy:
- łączniki
- poszerzenia
- kątowniki
- listwy maskujące
- łączniki kątowe

AKCESORIA DODATKOWE

Możliwość zastosowania ciepłej ramki.

OKAPNIK
DREWNIANY

Oferujemy klamki Hoppe
Secustic, klamki aluminiowe  
z kluczykiem oraz pochwyty  
Medos de Luxe.

Montowany w standardzie. Montowany opcjonalnie.

1D1G 2D2G 2S 3G 4D4G



Kolekcja drzwi WoodLine powstała z myślą o zwolennikach nowoczesnych i praktycznych rozwiązań 
powstających w oparciu o tradycyjne materiały. Do wyboru nieco bardziej proste, frezowane wzory 
drzwi lub modele z przeszkleniami. Dzięki wysokiej jakości lakierom drzwi są odporne na warunki 
zewnętrzne oraz łatwe w pielęgnacji.

EkoVitre

Panel frezowany



WoodLine 1 WoodLine 5 WoodLine 7 WoodLine 14 WoodLine 15 WoodLine 16 WoodLine 18 WoodLine 20

Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL.  
Możliwość zastosowania powłoki matowej, pochwytów WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.

WoodLine 24 WoodLine 25 WoodLine 26 WoodLine 28 WoodLine 29 WoodLine 37 WoodLine 46 WoodLine 49

W standardzie panele bez nakładki INOX. Zastosowanie nakładki INOX po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technologicznym.



Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL.  
Możliwość zastosowania powłoki matowej, pochwytów WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.

WoodLine 51 WoodLine 54 WoodLine 57 WoodLine 58 WoodLine 76 WoodLine 77 WoodLine 78 WoodLine 79

WoodLine 82 WoodLine 86 WoodLine 87 WoodLine 88 WoodLine 89 WoodLine 90 WoodLine 91 WoodLine 92

W standardzie panele bez nakładki INOX. Zastosowanie nakładki INOX po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technologicznym.



Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL.  
Możliwość zastosowania powłoki matowej, pochwytów WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.

WoodLine 94 WoodLine 95 WoodLine 99 WoodLine 100

WoodLine 101 WoodLine 106 WoodLine 107 WoodLine 108

W standardzie panele bez nakładki INOX. Zastosowanie nakładki INOX po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technologicznym.



IMPREGNACJA

PODKŁADOWANIE

MIĘDZYWARSTWA

WARSTWA NAWIERZCHNIOWA

WARSTWY

DODATKOWE WYPOSAŻENIE DRZWI

POCHWYTY

SZEROKA GAMA ZESPOLENIA

Standardowe przeszklenie w panelach drzwiowych wykonujemy ze szkła matowego.

W panelach o grubości 24 mm: 33.1MAT

W panelach o grubości 36 mm: 4MAT/10/4MAT

W panelach o grubości 48 mm: 4MAT/10/4/10/4MAT

KOLORY

Klamka antyrozwierceniowa

Zróżnicowany wybór zasuwnic 

Wizjer

Wrzutka na listy

Wkładka typu C 

Okapowe listwy ozdobne

Klapka dla kota

Pochwyt P5 Pochwyt DP70Pochwyt P1 Pochwyt DP80

PINIA STARA SOSNA CYPRYS IROKO

DĄB CALVADOS ORZECH KEMPAS

KASZTAN SIPO FRAMIRE SAPELI

AFROMOZJA WIŚNIA WENGE ACAJOU

• 
•  

•  
•  

•  
•  
•  
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