02 Okna pasywne systemu GOLDplus

OKNA
GOLDPLUS
ŒWIADOMOŒÆ
EKOLOGICZNA
W PO£¥CZENIU
Z OSZCZÊDNOŒCI¥
ENERGII
Okna drewniane systemu
GOLDplus posiadają certyfikat
izolacyjności termicznej wydany
przez Instytut Domów
Pasywnych z Darmstadt
o wartości dla całego okna
Uw=0,8 W/m2K.
Stolarka ta produkowana jest
z drewna sosnowego,
red meranti, dębu i modrzewia
wyposażona w okucia obwiedniowe,
szklona szybami dwukomorowymi
o współczynniku Ug=0,6 W/m2K
z termoizolacyjną ramką
dystansową.

OKNO
SYSTEMU
GOLDplus

Uw = 0,8 W/(m2K)
wartość dla okna referencyjnego 1230 x 1480 mm
dwukomorowe pakiety szybowe
z argonem, o współczynniku
U = 0,6 W/(m2K)
ciepła ramka dystansowa

podfelcowana listwa
przyszybowa;
szczelne przyleganie
drewno wykończone
pełnym programem farb
firmy Remmers
drewno: sosna, red meranti,
dąb lub modrzew

system trzech uszczelek

wkładka z pianki poliuretanowej,
zwiększająca izolacyjność termiczną profili

www.dziadek.com.pl

ładny design
zwiększona wysokość wręgu
przyszybowego do 25 mm,
ograniczony mostek termiczny
termoizolacyjny okapnik
dla maksymalnego
zabezpieczenia
przed wodą opadową
i działaniem czynników
atmosferycznych

konstrukcja zespolona,
wrąb ustalający
dla szybkiego montażu,
wysoka dokładność
i lepsze rozłożenia ciężaru

Okna drewniane systemu DZIADEK IV-88 03

OKNA
ENERGOOSZCZÊDNE
Z NATURALN¥
WIZJ¥
O niespotykanym uroku
naszych okien decyduje
materiał z jakiego są wykonane.
Stosujemy wyselekcjonowane
drewno sosnowe
oraz egzotyczne red meranti.
Nawet najlepsza imitacja
nie dorównuje bowiem
urokowi naturalnego układu
słojów drewna i jego barw.
Lazurujące powłoki barwiące
dodatkowo te cechy podkreślają.
Zakup okien drewnianych
Fabryki „DZIADEK”
jest doskonałym wyborem
na wiele lat.

OKNO
SYSTEMU IV-88

Uw = 0,9 W/(m2K)
wartość dla okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

dwukomorowe pakiety szybowe
z argonem, o współczynniku
U = 0,6 W/(m2K)

ciepła ramka dystansowa
okapnik aluminiowy skrzydła
podfelcowana listwa
przyszybowa;
szczelne przyleganie
drewno wykończone
pełnym programem farb
firmy Remmers
drewno: sosna, red meranti,
dąb lub modrzew

system dwóch uszczelek

termoizolacyjny okapnik
dla maksymalnego
zabezpieczenia
przed wodą opadową
i działaniem czynników
atmosferycznych

www.dziadek.com.pl

04 Okna drewniane systemu DZIADEK IV-68

OKNA
Z NATURALN¥
WIZJ¥
O niespotykanym uroku
naszych okien decyduje
materiał z jakiego są wykonane.
Stosujemy wyselekcjonowane
drewno sosnowe
oraz egzotyczne red meranti.
Nawet najlepsza imitacja
nie dorównuje bowiem
urokowi naturalnego układu
słojów drewna i jego barw.
Lazurujące powłoki barwiące
dodatkowo te cechy podkreślają.
Zakup okien drewnianych
Fabryki „DZIADEK”
jest doskonałym wyborem
na wiele lat.

Uw = 1,4 W/(m2K)
wartość dla okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

OKNO
SYSTEMU IV-68

jednokomorowe pakiety szybowe
z argonem, o współczynniku
U = 1,0 W/(m2K)

ramka dystansowa standard
lub w opcji ciepła ramka Uw=1,3 W/(m2K)

podfelcowana listwa
przyszybowa;
szczelne przyleganie
drewno wykończone
pełnym programem farb
firmy Remmers
drewno: sosna, red meranti,
dąb lub modrzew

system jednej uszczelki
w opcji druga uszczelka

www.dziadek.com.pl

okapnik aluminiowy skrzydła

termoizolacyjny okapnik
dla maksymalnego zabezpieczenia
przed wodą opadową
i działaniem czynników
atmosferycznych

Okna drewniano-aluminiowe i drewniane z okładziną aluminiową 05

OKNA
DREWNIANOALUMINIOWE
GWARANCJA
TRWA£OŒCI
PO£¥CZONA
Z CIEP£YM
I PRZYJAZNYM
KLIMATEM
WEWN¥TRZ

Quadrat FB

Softline

OKNO SYSTEMU
GEMINI INTEGRAL

OKNO SYSTEMU
GEMINI QUADRAT FB

Classic

OKNO SYSTEMU
RENOLINE

OKNO SYSTEMU
GEMINI CLASSIC

Linear

www.dziadek.com.pl

06 Okna zabytkowe na bazie systemów DZIADEK

7(5$Ē1,(-6=2Ďý
ODZWIERCIEDLA
PRZESZ£OŒÆ
Wykonujemy stolarkę
otworową spełniającą
wymagania najbardziej
wymagających konserwatorów
zabytków. Aplikacje ozdobne,
stylizowane listwy, kształt
oraz podział okien
idealnie odzwierciedlają
podlegające wymianie
okna i drzwi.

www.dziadek.com.pl

Okna zabytkowe na bazie systemów DZIADEK 07
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08 Okna obrotowe systemu UNITAS

ENERGOOSZCZÊDNE
I FUNKCJONALNE
OKNA
PANORAMICZNE
Oferowane programy:
• profil 2 lub 3-szybowy
• obrotowe w osi poziomej
i pionowej

Okna skrzynkowe systemu DZIADEK
• profil 2 lub 3-szybowy plus profil 1-szybowy
• wykonanie nowoczesne lub historyczne

www.dziadek.com.pl

Systemy przesuwne i składane systemu PORTAL 09

NOWOCZESNOŒÆ
I FUNKCJONALNOŒÆ
Oferowane programy:
• okucie podnoszono-przesuwne
HS-PORTAL
• okucie przesuwno-uchylne PSK
• okucie przesuwno-składane
FS-PORTAL

www.dziadek.com.pl

10 Okna drewniane skandynawskie systemu NORD-1

OKNA SKANDYNAWSKIE
NIEZAWODNE
W TRUDNYCH
WARUNKACH
KLIMATYCZNYCH
Opis wyrobu:
• drewno: sosna, red meranti,
dąb lub modrzew
• kolorystyka: według standardu
okien drewnianych
• szklenie: szyby zespolone
Ug=1,0 W/m2K lub inne
• rodzaje okuć: otwierane
na zewnątrz, wychylne,
obrotowe

Topsving

Topstyret

Tophængt

www.dziadek.com.pl

Side-sving Sidehængt Sidestyret Koblede
vinduer

Okna drewniane holenderskie systemu NL 11

OKNA HOLENDERSKIE
DOPASOWANE
INDYWIDUALNIE
DO KA¯DEGO BUDYNKU
Opis wyrobu:
• drewno: sosna, red meranti,
dąb lub modrzew
• kolorystyka: według standardu
okien drewnianych
• szklenie: szyby zespolone
Ug=1,0 W/m2K lub inne
• rodzaje okuć: otwierane
na zewnątrz lub otwierane
do środka

Nawiewnik
wszybowy Renson

www.dziadek.com.pl

12 Okna drewniane belgijskie systemu BE

OKNA
BELGIJSKIE
TRADYCJA I STYL
Opis techniczny standardu:
• drewno klejone sosnowe,
w opcji: red meranti, dąb,
modrzew lub sapeli
• pełen program malowania
kryjącego firmy Remmers
wg RAL lub NCS
• szyby zespolone 1-komorowe
lub 2-komorowe z ramką
aluminiową lub termoramką
• w opcji:
szyby antywłamaniowe,
ornamenty, antisole,
szprosy wiedeńskie
lub m/szybowe, itp.

www.dziadek.com.pl

Okna drewniane belgijskie systemu BE 13

K1

K2

K3

K4

K5
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14 Okna drewniane angielskie systemu CASEMENT

OKNA
ANGIELSKIE
TRADYCJA
I FUNKCJONALNOŒÆ
Opis techniczny standardu:
• drewno klejone sosnowe,
w opcji: red meranti lub dąb
• pełen program malowania
kryjącego firmy Remmers
wg RAL lub NCS
• szyby zespolone 1-komorowe
Ug=1,0 W/m2K,
ramka dystansowa aluminiowa
• w opcji:
szyby antywłamaniowe,
ornamenty, antisole,
termoramki, szprosy wiedeńskie
lub m/szybowe, itp.
• okucia angielskie, french door

www.dziadek.com.pl

Okna drewniane angielskie systemu CASEMENT 15
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16 Okna drewniane angielskie systemu SASH

OKNA
ANGIELSKIE
TRADYCJA
I FUNKCJONALNOŒÆ
Opis techniczny standardu:
• drewno klejone sosnowe,
w opcji: red meranti lub dąb
• pełen program malowania
kryjącego firmy Remmers
wg RAL lub NCS
• system sprężyn umożliwiający
ruch skrzydła góra – dół
• szyby zespolone 1-komorowe
Ug=1,0 W/m2K,
ramka dystansowa aluminiowa
• w opcji:
szyby antywłamaniowe,
ornamenty, antisole,
termoramki, szprosy wiedeńskie
lub m/szybowe, itp.
• okucia zamykające punktowe

www.dziadek.com.pl

Okiennice wewnętrzne SHUTTERS’Y 17

SHUTTERS’Y
TRADYCJA
I STYL DLA KA¯DEGO
WNÊTRZA
Opis techniczny standardu:
• drewno klejone sosnowe,
w opcji: red meranti
lub sapeli
• pełen program malowania
kryjącego firmy Remmers
wg RAL lub NCS
• system ruchomych lameli
o różnej szerokości

www.dziadek.com.pl

18 OKIENNICE zewnętrzne

OCHRONA PRZED
NIEKORZYSTNYM
KLIMATEM,
ELEMENT
DEKORACYJNY
BUDYNKU
Opis standardu:
Okiennice o grubości 28 mm
produkowane są
z drewna: sosna, red meranti,
dąb lub modrzew i wyposażone
w okucia firmy AGB
oraz wykończone
pełnym programem
farb firmy Remmers.

www.dziadek.com.pl

OKIENNICE zewnętrzne 19
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20 DODATKI do okien
Szpros wiedeński
profilowany

Szpros wiedeński
trapezowy

Szpros
m/szybowy

Szpros
konstrukcyjny

Profil wewnętrzny skrzydła:

Szpros nakładany

Nawiewniki higrosterowane:

biały RAL 9003

EMM

Rustical 1

dąb RAL 8001

kasztan 8017

EHA

biały RAL 9003

dąb RAL 8001

kasztan RAL 8017

Rustical 2
www.dziadek.com.pl

DODATKI do okien 21
Szkła ornamentowe

Kora bezbarwna

Chinchilla bezbarwna

Kathedral

Master Point

Kora brąz

Chinchilla brąz

Satinato

Altdeutsch bezbarwny

Crepi

Master Carre

Atlantic

Delta bezbarwna piaskowana

Kolory podstawowe
wybarwień lazurowych
Sosna:

brąz

tytan

biała

satyna

Kolory podstawowe
wybarwień lazurowych
Meranti:

afromozja

jasny dąb

afromozja

jasny dąb

mahoń

teak

mahoń

teak

orzech jasny

orzech ciemny

orzech jasny

orzech ciemny

ciemny dąb

zieleń oliwkowa

ciemny dąb

zieleń oliwkowa

stare złoto

klamka
z kluczem F2

www.dziadek.com.pl

