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Technologia
okien i drzwi
STOLLAR jest liczącym się producentem stolarki PCV, drewnianej
i z profili aluminiowych na rynku europejskim. Jakość produktów
gwarantuje: Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000,
Europejski Znak Zgodności CE, Aprobaty Techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Certyfikaty Jakości potwierdzone przez dostawców profili, szyb i okuć.

PCV
Technologia tłoczenia profili z twardego PCV rozwija się nieustannie
od 30 lat. Polichlorek winylu, bo tak brzmi jego nazwa chemiczna, jest
niezwykle trwałym, odpornym na starzenie materiałem, dzięki czemu
wykonane z niego okna funkcjonują niezawodnie ponad kilkadziesiąt
lat, zachowując przy tym swe walory użytkowe. To materiał odporny
na czynniki mechaniczne i klimatyczne, takie jak: deszcz, mróz, wiatr,
promieniowanie UV i zmiany temperatury. Posiada właściwości termoizolacyjne, zapewnia także optymalną izolację akustyczną. Z biegiem
lat okna nie zmieniają swego kształtu ani koloru, łatwo utrzymać je
w czystości.
Dzięki możliwości uzyskania praktycznie każdego kształtu profilu PCV
okna z łatwością komponują się z obiektami architektury nowoczesnej i zabytkowej. W 2007 roku STOLLAR zakupił najnowocześniejszą
i w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną firmy URBAN i FIMTEC,
gwarantującą najwyższą jakość stolarki PCV.

drewno
Okna i drzwi firmy STOLLAR produkowane są z najlepszych gatunków
sosny, dębu oraz egzotycznego drewna mahoniowego – meranti.
Technologia produkcji profili z drewna wymusza bardzo staranne przygotowanie surowca – drewno musi być dobrze wysuszone. Całkowite zautomatyzowanie tego etapu jest gwarancją jego właściwego przebiegu.

Od wielu lat specjalizujemy się w produkcji okien i drzwi z PCV, aluminium
i drewna.
Naszym celem jest dostarczanie produktów spełniających najwyższe normy
jakościowe, a także indywidualne oczekiwania każdego z naszych Klientów.
Dom jest najważniejszym miejscem w życiu każdego człowieka, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby jakość naszych okien zadowalała najbardziej
wymagające gusta.
Pragniemy, by Państwa dom, dzięki oknom STOLLAR, zyskał niepowtarzalny blask i urok, by zawsze gościło w nim ciepło i elegancja.
Z poważaniem

Tomasz Godlewski
właściciel

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001:2000

Klejenie profili z lameli, a nie jak dawniej – wykonywanie ich z litego
drewna, zupełnie eliminuje problem późniejszego paczenia się profili.
Trójwarstwowa klejonka o równoległym układzie lameli posiada zdecydowanie lepsze parametry techniczne od drewna litego o takim samym
przekroju. Kantówka poddawana jest dalszej obróbce technicznej:
struganiu, czopowaniu, profilowaniu, w skutek czego drewno nabiera
kształtu właściwego profilu okiennego.
Profil z drewna musi sprostać oddziaływaniu zmiennych warunków
atmosferycznych – wilgoci czy naporowi wiatru, a zatem kluczowa jest
jego trwałość. Impregnuje się je metodą ciśnieniową. Trwałość nadają
oknom powłoki wykończeniowe z lakieru: warstwa gruntująca, podkładowa i wykończeniowa. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku
STOLLAR w 2008 roku zainstalował najnowocześniejszą w Europie
linię do lakierowania i suszenia elementów okiennych.

aluminium
Aluminium to materiał odznaczający się małą gęstością, dobrymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na korozję. W czystej formie
jest kruchy i łamliwy, ale używany w różnego rodzaju stopach poprawia
swoje właściwości wytrzymałościowe. Ponad 25% produkcji tego metalu wykorzystywana jest w budownictwie. W procesie tłoczenia powstają
ramy okien, drzwi, prefabrykowane elementy konstrukcyjne fasad, itp.
Wytwarzane w ten sposób systemy, stwarzają możliwość projektowania i wykonywania złożonych konstrukcji aluminiowo-szklanych, których popularność w branży budowlanej wzrasta z roku na rok.
Systemy aluminiowe zapewniają całkowitą szczelność na przenikanie
wody opadowej i penetrację powietrza. Aluminium to jeden z najwytrzymalszych materiałów budowlanych, prawie niewymagający konserwacji, świetnie izolujący i trwały. Posiada długi okres użytkowania i może
być w nieskończoność poddawane recyklingowi. Nowatorska i bogata
oferta profili aluminiowych firmy STOLLAR pozwala na indywidualne
podejście do każdej realizacji.
Twoje okna i drzwi
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profile PCV

cechy konstrukcji

Zaokrąglone linie nadają oknom nowoczesny i harmonijny wygląd.
Estetyczna i niewidoczna uszczelka przyszybowa.
13 mm odległość osi wrębu okuciowego daje możliwość zastosowania grubszych zaczepów okuciowych, dodatkowo zabezpieczając przed włamaniem.

Odpowiedni kształt oraz osadzenie uszczelek EPDM
w specjalnych kanałach i wrębach zapewnia absolutną szczelność i długotrwałe użytkowanie.

Duża komora wzmocnienia daje możliwość zastosowania wzmocnień stalowych, gwarantujących odpowiednią statykę całej konstrukcji.
5-komorowa budowa i 70 mm głębokość zabudowy
zapewniają optymalną izolację termiczną oraz akustyczną.

Optima

profil 5-komorowy

Profile 5-komorowe STOLLAR już dzisiaj spełniają wymagania, które
będą stawiane oknom w przyszłości. Łączą w sobie najnowocześniejszą technikę z najwyższą estetyką wykonania. Mocna konstrukcja
profili o szerokości 70 mm oraz duże komory na wzmocnienia stalowe
gwarantują optymalne parametry statyczne i umożliwiają wykonanie
okien o dużych gabarytach. Natomiast 5-komorowa budowa zapewnia
wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną.
Szczególnie istotną zaletą okien Optima jest obniżona wysokość ramy
i skrzydła, co znacząco zwiększa powierzchnię przeszklenia i pozwala
wpuścić do pomieszczenia więcej światła.

przekrój izotermiczny profilu
Wielokomorowa budowa profilu pozwala na uzyskanie wysokich parametrów izolacyjności termicznej, redukuje to w znacznym stopniu straty
energii cieplnej, a co za tym idzie również koszty ogrzewania.

Nowoczesne okna PCV nadają się do wykorzystania praktycznie w każdym
typie budynków. Można je bez trudu zastosować zarówno w obiektach zabytkowych, jak i w domach jednorodzinnych, awangardowych biurowcach
czy wielkomiejskich blokach. Profile stylizowane oraz listwy ozdobne dają
możliwość uzyskania całkowitej spójności stylistycznej okien z fasadą budynku oraz jego wnętrzem.

Twoje okna i drzwi
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systemy wentylacji w oknach PCV

akcesoria do okien z PCV

®

wentylacja higrosterowana Aereco

wentylacja REGEL–air

listwa Round-line i Standard

kolory uszczelek

Polega na dostosowaniu wymiany powietrza w mieszkaniach do aktualnych potrzeb. Wskaźnikiem decydującym o ilości doprowadzonego
i usuniętego powietrza jest wilgotność względna panująca w pomieszczeniach. Poziom wilgoci w mieszkaniu jest związany bezpośrednio
z liczbą użytkowników oraz z codziennymi pracami, w wyniku których
emitowana jest para wodna (pranie, gotowanie, kąpiel).

Nawiewnik wrębowy REGEL–air® składa sie z dwóch pojedynczych
elementów o szerokosci 125 mm każdy. Klapy wentylacyjne wyposażone są w przeciwwagi różnego ciężaru, przez co poszczególne nawiewniki reagują odpowiednio na napór wiatru o ciśnieniu ok. 20-30 Pa.
Nawiewnik wrębowy REGEL–air® jest pomyślany tak, by powietrze
zużyte było odprowadzane w sposób kontrolowany.

Listwy przyszybowe Round-line (zaokrąglone) oraz listwy Standard
stabilizują oszklenie we wrębie.

Nasze okna wyposażamy w odpowiedni rodzaj uszczelek przylgowych montowanych w profilach okiennych. Uszczelki chronią okno
przed ingerencją wody, kurzu i hałasów z zewnątrz, a także zabezpieczają wnętrze pomieszczenia przed ucieczką ciepła. Dostępne są
w dwóch wariantach kolorystycznych.

Dzięki nawiewnikom higrosterowanym, system umożliwia doprowadzenie powietrza zewnętrznego oraz zapewnia regulację ilości powietrza usuwanego – za tę część odpowiedzialne są kratki higrosterowane
wywiewne lub wyciągowe. Pod wpływem zmieniającej się wilgotności
taśma poliamidowa wydłuża się bądź skraca, jednocześnie zmieniając przepustowość nawiewnika lub kratki. W wyniku tego zmienia się
ilość powietrza, która może przepłynąć przez element.

W połączeniu z systemem wentylacji budynku REGEL–air® pracuje jako urządzenie doprowadzające powietrze. Świeże powietrze
z zewnątrz doprowadzane jest do przestrzeni pomiędzy skrzydłem
a ościeżnicą. Tam wstępnie ogrzane unosi się do góry i przez nawiewnik przedostaje się do wnętrza pomieszczenia. Nie występuje zjawisko przeciągu, ponieważ powietrze z zewnątrz kierowane jest poprzez
nawiewnik i górną przylgę pod sufit, gdzie miesza się z cieplejszym
powietrzem w pomieszczeniu. Nawiewnik REGEL–air® jest szybki w
montażu, nie wymaga specjalnych wierceń i prac frezarskich. Instalacji
można dokonać również w zamontowanym już oknie.

Round-line

Standard

szary

czarny

klamki

szprosy PCV wewnętrzne i zewnętrzne

Proponujemy klamki w kilku wersjach kolorystycznych, standardowo wyposażone w blokadę błędnego położenia, jak również klamki
z zamknięciem na klucz.

Szprosy wewnątrz szybowe są integralną częścią pakietu szybowego,
są na stałe zamocowane w ramce międzyszybowej. Istnieje możliwość
wyboru między wieloma wariantami kolorystycznymi.

biała

zalety okien w technologii PCV
Okna STOLLAR wyróżnia wysoka termoizolacyjność, dzięki czemu
straty energii niezbędnej do ogrzania pomieszczenia są znikome. Natomiast zastosowanie systemów recyklingu profili PCV w procesie produkcji bezpośrednio wpływa na ochronę zasobów naturalnych Ziemi.

proeko

technologia bezołowiowa

współczynnik
przenikania ciepła

1.00
2

W/m K

energo+

thermo float glass

Klasyczny kształt zlicowanego profilu 5-komorowego, wysoka izolacyjność termiczna, ochrona przed hałasem oraz sprawdzone rozwiązania technologiczne to gwarancja wysokiej jakości okien STOLLAR.

ochrona
przed hałasem

doskonała
wentylacja
pomieszczeń

piękna stylistka,
nowoczesny
i harmonijny wygląd

minimalizacja
kosztów
ogrzewania

srebrna

stare złoto brązowa

biała, złota i srebrna
opcja z kluczem

wewnętrzny

zewnętrzny

kolorystyka oklein okien z PCV
okleina jednostronna lub dwustronna
złoty dąb

mahoń

orzech

ciemny dąb

brąz czekoladowy

poczucie
bezpieczeństwa
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okna DREWNIANE

cechy konstrukcji

Termookapniki zabezpieczają ramę okienną przed
działaniem wilgoci z zewnątrz. Odprowadzając wody
opadowe poza ramy okienne, chronią całość konstrukcji przed zawilgoceniem.

Dwie uszczelki po zamknięciu okna tworzą komorę
powietrzną, dodatkowo izolując pomieszczenie.

Konstrukcja zespolona wykonana z drewna klejonego 3-warstwowo. Profil okienny jest łączony w taki
sposób, aby naprężenia wewnętrzne powstające w
drewnie znosiły się wzajemnie, a drewno pozostawało niezmienione mimo działania warunków atmosferycznych.

okna Soft-line i Standard
• drewno klejone 3-warstwowo
• okucia Siegenia
• zestaw szybowy U=1,0 W/m2K
• termookapnik
• aluminiowa osłonka dolnego ramiaka skrzydła
• ekologiczne wodoodporne lakiery
• pełna gama szprosów

profil Soft-line

profil Standard

Cechą charakterystyczną profili Soft-line są zaokrąglone krawędzie
listwy przyszybowej. Perfekcyjnie gładka powierzchnia ułatwia pielęgnację i utrzymanie w czystości ramy okiennej. Zaokrąglone krawędzie
podnoszą trwałość powłoki lakierowej. Drewno barwione jest na kilkanaście kolorów w zależności od preferencji Klienta, a następnie zabezpieczane ekologicznymi, wodoodpornymi lakierami.

To profil o klasycznych krawędziach listwy przyszybowej. W opcji Standard istnieje możliwość dobrania jednego z kilkunastu kolorów. Zabarwione elementy drewniane powlekane są ekologicznymi lakierami. Wyposażone są w 1-komorowy zestaw szybowy o niezwykle korzystnych
parametrach przenikalności cieplnej. Okna odznaczają się również
wysokim współczynnikiem dźwiękochłonności.

okna DREWNIANE
To optymalny wybór dla tych z Państwa, którzy ponad wszystko cenią sobie
szlachetność i naturalność materiału. Nasze okna wykonujemy ze starannie wyselekcjonowanego drewna sosnowego, mahoniowego (meranti) bądź
dębowego klejonego warstwowo. Poddajemy je technologicznej obróbce
według restrykcyjnych standardów europejskich, co gwarantuje produkt
o niepodważalnej jakości.
Szeroka gama kolorystyczna i wzornicza swoboda, idące w parze z zaawansowaną technologią produkcyjną, pozwalają dostosować parametry użytkowe oraz ostateczny wygląd okna do wymagań naszych Klientów.

Twoje okna i drzwi
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okucia okna drewnianie

okiennice okna drewnianie

Okucia to jeden z najistotniejszych elementów w budowie okna – pozwalają na ich swobodne otwieranie, uchylanie, a także obracanie na
osi pionowej lub poziomej. W naszych oknach stosujemy okucia obwodowe firmy Sigenia, które umożliwiają – dzięki odpowiedniemu wypozycjonowaniu klamki – rozszczelnienie okna. Zapewnia to stały dopływ
powietrza do pomieszczenia, co zapobiega skraplaniu się pary wodnej
w jego wnętrzu. Dodatkową opcją dla Klientów jest możliwość montażu
okuć antywłamaniowych.

akcesoria do okien drewnianych
klamki

termookapniki

Do naszych okien proponujemy klamki w kilku wersjach kolorystycznych, standardowo wyposażone w blokadę błędnego położenia.

Termokapniki w oknach drewnianych pełnią funkcję zabezpieczającą ramy okienne przed czynnikami atmosferycznymi. Odprowadzają
wody opadowe poza ramy okienne, chroniąc całość konstrukcji przed
zawilgoceniem.

biała

stare złoto

srebrna

Okiennice drewniane posiadają budowę zbliżoną do skrzydeł drzwiowych. Latem doskonale chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem,
zaś zimą stanowią dodatkowa barierę dla mrozu i wiatru.

biała, złota i srebrna
opcja z kluczem

oliwkowy

srebrny

biały

Jakkolwiek mimo walorów użytkowych, posiadają przede wszystkim
walory estetyczne. Ich klasyczny wygląd w połączeniu z nowoczesną
elewacją budynku nadaje charakterystyczny styl praktycznie każdej
elewacji, na której zostaną zamontowane.

niestandardowe okna drewnianie
okno belgijskie

okno retro

• okna otwierane do wewnątrz
• bez okapnika aluminiowego
• okapnik drewniany mocowany
na skrzydle okiennym
• w opcji dowolne rodzaje szprosów
• okna łukowe oraz imitacja łuków
(faux cintrage)
• stosowane głównie we Francji,
Belgii i Holandii

• stosowane w architekturze zabytkowej, nowoczesnej i przy nietypowych
inwestycjach indywidualnych
• duża swoboda wzornicza
• istnieje możliwość wiernego odtworzenia drewnianych elementów ozdobnych (listwy, szprosy – pionowe lub
poziome słupki)

okno skandynawskie

okno sash

• otwierane na zewnątrz i uchylane
o 180 stopni
• okucia IPA
• funkcja blokowania uchyłu i otwierania
• możliwość wykonania w wersji
z nakładkami aluminiowymi
z zewnątrz
• stosowane głównie w krajach
skandynawskich i Anglii

• okno działające w systemie przesuwnym góra-dół, dzięki czemu
oszczędza się przestrzeń użytkową
wewnątrz pomieszczenia
• napęd wspomagany balastami ciężarkowymi umieszczonymi
w skrzyniach po obu stronach okna
• możliwość stosowania balastów
sprężynowych
• szprosy wiedeńskie, naklejane obustronnie lub międzyszybowe

wybarwienia drewna – kolory standardowe
sosna

meranti

sosna

meranti

stara sosna

orzech

framire

wiśnia

acajou

biały

Kolorystykę należy traktować jako wskaźnik, gdyż w zależności od gatunku drewna mogą występować różnice w odcieniach kolorów.
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systemy ALUMINIOWE

cechy konstrukcji

Wypełnienie przezierne.

Zlicowanie skrzydeł okiennych i drzwiowych.

Najnowszej generacji profil aluminiowy.

Przekładka termiczna o szerokości 16 mm prosta
i w kształcie omegi.

Nowoczesna uszczelka 2-komponentowa z EPDM.

NT 52

system okienno-drzwiowy
z izolacją termiczną
System przeznaczony jest do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej, które wymagają izolacji termicznej. Konstrukcje wykonane w
systemie NT 52 zakwalifikowane są do grupy materiałowej RMG 2.1.
System stwarza możliwość zastosowania wielu rozwiązań przy wykonywaniu różnego typu okien, drzwi i konstrukcji przestrzennych. Zastosowane przekładki termiczne o szerokości 16 mm (proste i w kształcie
omegi), zapewniają prawidłowe odwodnienie konstrukcji.
Głębokość kształtowników, dla ościeżnic i skrzydeł, wynosi 52-60 mm.

systemy ALUMINIOWE
Firma STOLLAR, starając się sprostać nowoczesnym trendom architektonicznym oraz rosnącym wymaganiom inwestorów, proponuje wysokiej jakości ślusarkę aluminiową. Korzysta przy tym z doświadczenia firm znanych
zarówno na rynku polskim, jaki i zagranicznym (m.in. Ponzio, Aluprof, Pilkington).
Współpraca z firmami, posiadającymi doświadczenie w obsłudze dużych
inwestycji procentuje szeroką gamą rozwiązań i produktów, np. drzwi, okna,
wiatrołapy, zabudowy balkonów, ogrody zimowe oraz ściany osłonowe (fasady aluminiowe).
Twoje okna i drzwi
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NT 50

system okienno-drzwiowy
bez izolacji termicznej
System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony jest
głównie do wykonywania zabudowy wewnętrznej: wiatrołapów, boksów kasowych, gablot i ścianek działowych. Służy także do wykonania
drzwi przesuwnych (sterowanych ręcznie lub automatycznie), wahadłowych oraz dymoszczelnych.
NT 50 pozwala na zastosowanie wypełnień szklanych, paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, gipsowo-kartonowych oraz poliwęglanowych o grubości 1-40 mm. Głębokość konstrukcyjna kształtowników – dla ościeżnic i skrzydeł – wynosi 52-60 mm.

NT 152

system słupowo-ryglowy
System konstrukcji słupowo-ryglowych to system przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików, zakwalifikowany
do grupy materiałowej RMG 1.0.
Szerokość słupów i rygli wynosi 52 mm, maskownic zewnętrznych:
51 mm. Przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego termika, możliwe jest wykonanie ściany osłonowej ze współczynnikiem przenikania
ciepła na poziomie 1,75 W/m2K. Rozwiązania techniczne umożliwiają
konstruowanie ścian prostych lub po łuku, przechodzenie kątów zewnętrznych i wewnętrznych oraz adaptację na ogrody zimowe.
System przewiduje rozwiązania z podkonstrukcją stalową i drewnianą.

NT 50 to zarówno system drzwi przymykowych, jak również współpłaszczyznowych z zawiasem wrębowym. Zaletą mocowanych osiowo zawiasów jest łatwość montażu oraz regulacja w trzech płaszczyznach.

NT 152 ESG
system słupowo-ryglowy
ECONOMIC

NT 60PT

system okienno-drzwiowy
z izolacją termiczną
System 3-komorowy przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej, wymagających izolacji termicznej: wiatrołapów,
witryn, okien, drzwi balkonowych i wejściowych.
Pozwala na budowę konstrukcji zakwalifikowanych do grupy materiałowej RMG 2.1.

Ściana osłonowa bezramowa z systemem klejenia konstrukcyjnego –
system przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian osłonowych
i innych konstrukcji przestrzennych. Jako element nośny wykorzystuje konstrukcję słupowo-ryglową systemu Ponzio NT 152 i wchodzącą
w jego skład szeroką gamę profili.
Z zewnątrz Ponzio NT 152 ESG tworzy jednolitą, gładką ścianę szkła
podzieloną pionowymi i poziomymi liniami o szerokości 22 mm (przy
zastosowaniu silikonu pogodowego) lub 26 mm (przy wyborze systemowej uszczelki zamykającej). Zastosowanie szklenia strukturalnego
powoduje konieczność mechanicznego zabezpieczenia naroży szyby
zewnętrznej na poziomie powyżej 11 m wysokości ściany.

Konstrukcja 3-komorowa usprawnia funkcjonowanie systemu i zachęca inwestorów do stosowania Ponzio NT 60PT. Dodatkowa komora
powoduje zwiększenie sztywności. Dzięki temu w NT 60PT można wykonywać konstrukcje o dużych gabarytach.
Przekładki termiczne: proste i w kształcie omegi mają szerokość 16 milimetrów. Głębokość konstrukcyjna kształtowników, dla skrzydeł wynosi
60-68 mm, a dla ościeżnic 60 mm.

kolorystyka profili aluminiowych
Poza kolorami podstawowymi w ofercie posiadamy pełną gamę kolorów błyszczących i matowych z palety RAL.

biały RAL9016
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Twoje okna i drzwi

jasny brąz RAL8017

brąz RAL8019

Znak jakości QUALICOAT jest gwarantem spełniania międzynarodowych
standardów dotyczących wytwarzania
organicznych powłok lakierowych.
srebrny RAL9006

Twoje okna i drzwi
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STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Sp. z o.o.
16-400 Suwałki, ul. Północna 50 A
www.stollar.com.pl

Biuro Obsługi Klienta – POLSKA
PCV: tel. +48 87 562 69 69 / 44, fax +48 87 562 69 70
drewno: tel. +48 87 562 69 74 / 75 / 76, fax +48 87 562 69 78
aluminium: tel./fax +48 87 562 69 55 / 45 / 35

tel. +48 87 562 69 69, fax +48 87 562 69 70
e-mail: stollar@stollar.com.pl

Biuro Obsługi Klienta – EUROPA
Czechy, Słowacja: tel./fax +48 87 562 69 13
Łotwa, Estonia: tel./fax +48 87 562 69 38
kraje anglojęzyczne: tel./fax +48 87 562 69 37

