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ALUMINIOWE ROZWIĄZANIA  
DLA BUDOWNICTWA

Architect: STARH EOOD, Svetoslav Stanislavov,  

foto: 3inSpirit LTD
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WEST STATION I-II 

CW 50-HI, CW 50-HI THW,  

CW 50-SC, CW 50-HI SG THW

Foto: HB Reavis

Architekt: FS&P Arcus 

Miejsce: Warszawa
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Od ponad 50 lat Reynaers Aluminium projektuje rozwiązania, które są stosowane w najbardziej prestiżowych 
inwestycjach na całym świecie. Do projektowania systemów aluminiowych do produkcji okien, drzwi i systemów 
ścian osłonowych podchodzimy bez kompromisów, co doceniają kreatywni architekci i największe firmy budowlane. 
Dzięki wysokiej jakości, nasze rozwiązania znajdują uznanie na całym świecie. Klienci mają pewność, że otrzymują 
niezawodny produkt, który nie tylko świetnie wygląda, lecz także oferuje jedne z najlepszych w branży parametry. 
Stale pracujemy nad udoskonaleniem naszych systemów i usług, dlatego inwestujemy w badania oraz w rozwój 
narzędzi wspomagających procesy produkcji i projektowania. 

IMPONUJĄCY WZROST
Grupa Reynaers przez ostatnie 30 lat rozwijała się w niezwykłym tempie, a w ciągu ostatnich 10 lat odnotowała 
wzrost obrotów o ponad 200%. Rodzinna firma stała się globalnym przedsiębiorstwem, jednym z liderów  
w swoim sektorze. W 2019 r. grupa Reynaers zatrudniała 2322 pracowników na całym świecie i osiągnęła obrót  
w wysokości około 580 milionów euro.

RAZEM KU LEPSZEMU
Oto nasze motto. Chcemy być prawdziwym partnerem biznesowym i dzielić się naszą wiedzą z producentami, 
architektami i inwestorami, a także wspierać ich na każdym etapie procesu budowlanego. Dzięki otwartemu 
podejściu do współpracy osiągamy razem najlepsze rezultaty, niezależnie od skali realizowanego projektu. 

GOTOWI NA PRZYSZŁOŚĆ
Firma Reynaers Aluminium zdobyła silną pozycję rynkową w ponad 40 krajach, w których mamy własne biura. 
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Kampus Reynaers w Duffel w Belgii 
jest główną siedzibą Reynaers. 
To inspirujące miejsce pracy dla 
wszystkich pracowników, a także 
przestrzeń, w której nasi partnerzy 
biznesowi mogą zapoznawać się 
produktami i innowacjami Reynaers 
Aluminium.

W Centrum Doświadczeń w Kampusie 
goście poznają nasze innowacyjne 
i zaawansowane technologicznie 
rozwiązania architektoniczne. W 
Pokoju Doświadczeń mogą odkrywać 
pełną ofertę firmy, prezentowaną 
za pomocą cyfrowych aplikacji. 
Wszystkich, którzy chcą przeżyć 
wyjątkowe doświadczenie, zapraszamy 
do umawiania się na wizytę w pokoju 
rzeczywistości wirtualnej AVALON. 
AVALON służy do oceny różnych rozwiązań inżynieryjnych i projektowych oraz umożliwia spacer po realistycznie 
odwzorowanych w trójwymiarowej przestrzeni budynkach, które są dopiero na etapie projektowania. 

Reynaers Kampus to również Centrum Technologiczne – największe prywatne centrum badawcze aluminiowych 
systemów okiennych, drzwiowych i fasadowych, służące do testowania koncepcji architektonicznych. Jednym 
z najważniejszych elementów Centrum Technologicznego jest nowoczesna, wysoka na 15 metrów komora 
testowa, która umożliwia przeprowadzenie badań przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporności na 
obciążenie wiatrem wielokondygnacyjnych ścian osłonowych. W tej części Kampusu Reynaers mieści się również 
„R-Lab” – nasze dedykowane laboratorium do prototypowania i drukowania 3D, zapewniające szybsze i bardziej 
precyzyjne ścieżki badań i rozwoju nowych produktów.
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CS 24-SLES 50

CS 77-BP CS 59 PaSlimLine 68

CS 68 ES 45 PaSlimLine 38
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HOTEL NARVIL

CS 59Pa, CS 77, CP 155-LS,  

CW 50, CW 50-SC

Foto: Reynaers Aluminium

Architekt: KM Rubaszkiewicz Sp. z o.o.

Miejsce: Serock
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MACIERZ  
WŁAŚCI-
WOŚCI
Okna i Drzwi

PERFORMANCE  
MATRIX MasterLine 10 MasterLine 8 Sensity CI 45 CS 77

CS 
77-FP/

SP CS 77-BP CS 68 ES 50 SL 68 SL 38 CS 24-SL CS 59Pa ES 45Pa

WARIANTY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo 
antywłamaniowe

Ognioodporność

Kuloodporność

Kontrola wydostawania  
się dymu

WARIANTY WYKONANIA

Wysoka izolacyjność

Certyfikat Passive House

Ventalis

MINIMALNA WIDOCZNA SZEROKOŚĆ RAMY / SKRZYDŁA

104 mm 134 mm 97 mm 153 mm 117 mm 89 mm 150 mm 150 mm 128 mm 150 mm 89 mm 150 mm 86 mm 146 mm 67 mm 72 mm 97 mm 50 mm 103 mm 85 mm 139 mm 84 mm 115 mm

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna 
(współczynnik Uf)

0.9  
W/m²K

0.79  
W/m2K

1.2
W/m2K

1.4
W/m2K

1.4 
W/m2K

1.8
W/m2K

2.1  
W/m²K

2.2 
W/m²K

1.8
W/m²K - 2.5

W/m2K
2.9

W/m2K
2.3 

W/m2K
3.2

W/m2K
2.5

W/m²K
1.9 

W/m2K
1.9

W/m2K
3.3

W/m2K
3.3

W/m2K - - - -

Klasa przepuszczalności 
powietrza

4 
(600 Pa)

- 4 
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

2  
(300 Pa)

4  
(600 Pa)

- 4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

3
(600 Pa)

4 
(600 Pa)

4  
(600 Pa) -

4  
(600 Pa)

Klasa odporności  
na obciążenie wiatrem

C4  
(1600 Pa) - C5  

(2000 Pa)
C3

(1200 Pa)
C4  

(1600 Pa)
C2400 

(2400Pa)
C5  

(2000 Pa)
C2  

(300 Pa) - C5  
(2000 Pa)

C2  
(300 Pa)

C4  
(1600 Pa)

C4  
(1600 Pa)

C2  
(300 Pa)

C4
(1600 Pa)

C4  
(1600 Pa)

C3
(1200 Pa)

C3
(1200 Pa)

C5  
(2000 Pa) - C5 

(2000 Pa)
C2  

(300 Pa)

Klasa wodoszczelności E900  
(900 Pa) - E900  

(900 Pa)
7A  

(300 Pa)
9A  

(600 Pa)
E900  

(900 Pa)
E900 

(900Pa)
7A  

(300 Pa) - E900  
(900 Pa)

7A  
(300 
Pa)

E900  
(900 Pa)

7A  
(300 Pa)

9A 
(600 Pa)

4A
(150 Pa)

E900 
(900 Pa)

9A  
(600 Pa)

4A
(150 Pa)

E750 
(750 Pa)

4A
(150 Pa)

E750  
(750 Pa) - 9A  

(600 Pa)

 
(1) Tylko drzwi panelowe
(2) Drzwi z zawiasami okiennymi
(3) Tylko otwierane na zewnątrz
(4) Rozwiązanie z rynku holenderskiego

Sprawdź paszporty CE, żeby poznać najbardziej aktualne dane 

(1)

(2)
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(3) (3)

(4)

PERFORMANCE  
MATRIX MasterLine 10 MasterLine 8 Sensity CI 45 CS 77

CS 
77-FP/

SP CS 77-BP CS 68 ES 50 SL 68 SL 38 CS 24-SL CS 59Pa ES 45Pa

WARIANTY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo 
antywłamaniowe

Ognioodporność

Kuloodporność

Kontrola wydostawania  
się dymu

WARIANTY WYKONANIA

Wysoka izolacyjność

Certyfikat Passive House

Ventalis

MINIMALNA WIDOCZNA SZEROKOŚĆ RAMY / SKRZYDŁA

104 mm 134 mm 97 mm 153 mm 117 mm 89 mm 150 mm 150 mm 128 mm 150 mm 89 mm 150 mm 86 mm 146 mm 67 mm 72 mm 97 mm 50 mm 103 mm 85 mm 139 mm 84 mm 115 mm

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna 
(współczynnik Uf)

0.9  
W/m²K

0.79  
W/m2K

1.2
W/m2K

1.4
W/m2K

1.4 
W/m2K

1.8
W/m2K

2.1  
W/m²K

2.2 
W/m²K

1.8
W/m²K - 2.5

W/m2K
2.9

W/m2K
2.3 

W/m2K
3.2

W/m2K
2.5

W/m²K
1.9 

W/m2K
1.9

W/m2K
3.3

W/m2K
3.3

W/m2K - - - -

Klasa przepuszczalności 
powietrza

4 
(600 Pa)

- 4 
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

2  
(300 Pa)

4  
(600 Pa)

- 4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

3
(600 Pa)

4 
(600 Pa)

4  
(600 Pa) -

4  
(600 Pa)

Klasa odporności  
na obciążenie wiatrem

C4  
(1600 Pa) - C5  

(2000 Pa)
C3

(1200 Pa)
C4  

(1600 Pa)
C2400 

(2400Pa)
C5  

(2000 Pa)
C2  

(300 Pa) - C5  
(2000 Pa)

C2  
(300 Pa)

C4  
(1600 Pa)

C4  
(1600 Pa)

C2  
(300 Pa)

C4
(1600 Pa)

C4  
(1600 Pa)

C3
(1200 Pa)

C3
(1200 Pa)

C5  
(2000 Pa) - C5 

(2000 Pa)
C2  

(300 Pa)

Klasa wodoszczelności E900  
(900 Pa) - E900  

(900 Pa)
7A  

(300 Pa)
9A  

(600 Pa)
E900  

(900 Pa)
E900 

(900Pa)
7A  

(300 Pa) - E900  
(900 Pa)

7A  
(300 
Pa)

E900  
(900 Pa)

7A  
(300 Pa)

9A 
(600 Pa)

4A
(150 Pa)

E900 
(900 Pa)

9A  
(600 Pa)

4A
(150 Pa)

E750 
(750 Pa)

4A
(150 Pa)

E750  
(750 Pa) - 9A  

(600 Pa)

 
(1) Tylko drzwi panelowe
(2) Drzwi z zawiasami okiennymi
(3) Tylko otwierane na zewnątrz
(4) Rozwiązanie z rynku holenderskiego

Sprawdź paszporty CE, żeby poznać najbardziej aktualne dane 



MACIERZ 
TYPÓW  
OKIEN  
I DRZWI

OKNA MasterLine 
10

MasterLine  
8

Sensity CI 45 CS 77 CS 68 ES 50 SL 68 SL 38 CS  
24-SL

CS 
59Pa

ES  
45Pa  
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DRZWI MasterLine 
 10

MasterLine 
 8 Sensity CI 45 CS  

77
CS 

77-FP
CS 

77-BP
CS  
68

ES  
50

SL  
38

CS  
24-SL

CS  
59Pa

ES  
45Pa
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OKNA MasterLine 
10

MasterLine  
8

Sensity CI 45 CS 77 CS 68 ES 50 SL 68 SL 38 CS  
24-SL

CS 
59Pa

ES  
45Pa  
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MasterLine
10
Okna

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA FUNKCJONALNY RENESANS DECO

Min. widoczna szerokość okna 
otwieranego do wewnątrz

Rama 60 mm 60 mm 60 mm

Skrzydło 37 mm 37 mm 37 mm

Min. widoczna szerokość drzwi okiennych 
otwieranych do wewnątrz

Rama 60 mm 60 mm 60 mm

Skrzydło 67 mm 67 mm 67 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 97 mm 107 mm 107 mm

Skrzydło 107 mm 107 mm 107 mm

Wysokość przylgi 27 mm 27 mm 27 mm

Grubość szyby Rama do 78 mm do 78 mm do 78 mm

Skrzydło do 88 mm do 78 mm do 78 mm

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf od 0,76 W/m²K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło i grubości szkła

Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr) = 46 (-1; -4) dB

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1600 Pa (klasa C4)

Wodoszczelność Do 900 Pa (klasa E900)

Odporność na włamanie RC2 i RC 3 (EN 1627)

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

BEZ KOMPROMISÓW

Nie zgadzaj się na kompromis: z MasterLine 10 możesz mieć wszystko, czego 
potrzebujesz. Ten nowy system łączy najlepsze z możliwych rozwiązań: 
nieograniczoną wolność projektowania z najwyższym komfortem i optymalnymi 
właściwościami izolacyjnymi.

System MasterLine 10 zaprojektowano zgodnie ze współczesnymi i przyszłymi 
trendami: energooszczędności, maksymalnego dostępu światła dziennego, 
najlepszych parametrów i bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywłamaniowe 
klasy 3). 

Oferta okien MasterLine 10 jest naprawdę wyjątkowa w swojej wszechstronności: 
okna otwierające się do wewnątrz, pełny zakres profili i ram, profile łączące do 
systemów przesuwnych i ścian osłonowych, a także swoboda projektowania, 
którą oferują warianty wzornicze profili Renesans oraz Deco.  
Okna mają certyfikat budownictwa pasywnego Passive House.  
Kombinacja wszystkich tych cech sprawia, że MasterLine 10  
stanowi idealne rozwiązanie do budynków mieszkalnych  
i użyteczności publicznej. 
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ALUMINIUM I DREWNO

SENSITY to wysoce izolowany system aluminiowy do 
wykonywania okien z drewnianym wykończeniem od wewnątrz. 
Aluminiowa rama termoizolacyjna zapewnia wysoką trwałość, 
wiatro- i wodoszczelność oraz izolacyjność akustyczną okien. 

Ten system okienny doskonale sprawdzi się w różnych projektach 
architektonicznych. Zewnętrzne aluminiowe powierzchnie można 
dostosować do stylu budynku, korzystając z wyboru, który daje 
szeroka paleta kolorów RAL, strukturalne powłoki Coatex lub 
wykończenie odwzorowujące naturalne drewno. Jednocześnie 
okna nie wymagają kłopotliwej pielęgnacji.

DĄB BIELONY
Nowoczesne wnętrze

TYTOŃ 
Przytulne wnętrze

WENGE 
Luksusowe wnętrze

Sensity
Okna i Drzwi

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA FUNKCJONALNY

Min. widoczna szerokość okna  
otwieranego do wewnątrz

Rama 64 mm

Skrzydło 35 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 80 mm

Skrzydło 100 mm

Wysokość przylgi 25 mm

Grubość szyby do 52 mm

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna Współczynnik Uf od 1,1 W/m2K w zależności od kombinacji  
rama/skrzydło i grubości szkła

Izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr) = 37 (-1,-3)/39 (-1,-3) dB

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 2000 Pa (klasa 5)

Wodoszczelność Do 600 Pa (klasa 9A)
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA FUNKCJONALNY RENESANS DECO UKRYTE SKRZYDŁO

Min. widoczna szerokość okna 
otwieranego do wewnątrz

Rama 53 mm 53 mm 53 mm 80 mm

Skrzydło 37 mm 37 mm 37 mm -

Min. widoczna szerokość drzwi okiennych 
otwieranych do wewnątrz

Rama 60 mm 60 mm 60 mm nie dotyczy

Skrzydło 67 mm 67 mm 67 mm nie dotyczy

Całkowita głębokość systemu
Rama 77 mm 87 mm 87 mm 77 mm

Skrzydło 87 mm 87 mm 87 mm 80 mm

Wysokość przylgi 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm

Grubość szyby Rama do 62 mm do 62 mm do 62 mm do 62 mm

Skrzydło do 72 mm do 62 mm do 62 mm do 62 mm

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf od 1,0 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło i grubości szkła

Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr) = 45 (-1; -4) dB w zależności od typu oszklenia

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4+)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1600 Pa (klasa C4)

Wodoszczelność Do 900 Pa (klasa E900)

Odporność na włamanie RC 2 i RC 3 (EN 1627)

MasterLine 
8
Okna

NIEOGRANICZONA SWOBODA PROJEKTOWANIA

MasterLine 8 to system nowej generacji do konstruowania wyjątkowych 
okien i drzwi. Łączy w sobie ciekawe wzornictwo z najnowszymi 
technologiami, oferując szeroki wachlarz możliwości architektonicznych, 
szybką i efektywną produkcję oraz niezawodność w eksploatacji.

MasterLine 8 odpowiada na bieżące trendy i umożliwia tworzenie bardzo 
dużych przeszkleń, wpuszczających do wnętrza maksymalną ilość światła 
dziennego. Cztery warianty estetyczne umożliwiają dopasowanie do 
dowolnego stylu architektonicznego. Innowacyjne rozwiązania gwarantują 
wysoką izolacyjność termiczną oraz wysokie klasy wodoszczelności 
i przepuszczalności powietrza. System, przy zachowaniu tej samej 
głębokości zabudowy okna (87 mm), umożliwia wybór jednego z trzech 
poziomów izolacyjności termicznej: Standard, HI, HI+.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BALKONOWE STANDARDOWE OBROTOWE

Minimalna widoczna szerokość drzwi 
otwieranych do wewnątrz

Rama 53 mm 68,5 mm 68,5 mm

Skrzydło 52 mm 78,5 mm 104,5 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 77 mm 77 mm 77 mm

Skrzydło 87 mm 77 mm 77 mm

Wysokość przylgi 27 mm 27 mm 27 mm

Grubość szyby Skrzydło do 62 mm do 61 mm do 61 mm

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf od 1,4 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło i grubości szkła

Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr) = 45 (-1; -4) dB w zależności od typu oszklenia

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4+)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1200 Pa (klasa 3)

Wodoszczelność Do 300 Pa (klasa 7A)

Odporność na włamanie RC 2 i RC 3 (EN 1627)

MasterLine 
8
Drzwi
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SKROJONE NA MIARĘ

MasterLine 8 zapewnia duży wybór wysoko izolowanych i 
trwałych drzwi, które spełniają współczesne wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, izolacyjności termicznej i stabilności i umożliwiają 
tworzenie dużych drzwi wejściowych. Dostępne są drzwi otwierane na 
zewnątrz, do wewnątrz, przeszklone lub panelowe, a także obrotowe. 
Wśród dostępnego wyposażenia są różnorodne zamki i zawiasy.
 
System drzwiowy MasterLine 8 cechuje się wyjątkowo wysoką klasą 
przepuszczalności powietrza i doskonałymi parametrami termicznymi, 
potwierdzonymi certyfikatem Passive House. Mogą mieć bardzo duże 
rozmiary i masę aż do 250 kg. Przetestowano je również pod kątem 
trwałości (klasa 8) oraz odporności na włamanie (klasa 3).

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate



EQUATOR IV

CW 50-HI, MasterLine 8

Foto: Reynaers Aluminium

Architekt:  APA Wojciechowski

Miejsce: Warszawa

deweloper: Karimpol
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Min. widoczna szerokość
konstrukcji okiennej Rama 38 mm

Min. widoczna na zewn./wewn. szer. konstrukcji 
drzwiowej otwieranej na zewnątrz

Rama 65 mm

Skrzydło 79 mm

Min. widoczna szerokość profilu teowego 52 mm

Całkowita głębokość systemu Rama 45 mm (100 mm; 125 mm)

Wysokość przylgi 14 mm

Grubość szyby od 8 mm do 30 mm

CI 45
Okna i Drzwi

PARAMETRY

Izolacyjność akustyczna ścianka Rw(C;Ctr) = 53(-2;-6)dB
drzwi Rw(C;Ctr) = 48(-1;-2)dB

Przepuszczalność powietrza klasa 2

OPTYMALNY PODZIAŁ PRZESTRZENI  
I WYCISZENIE POMIESZCZEŃ

Cl 45 to system ścianek działowych oraz drzwi wewnętrznych 
przeznaczony głównie do aranżacji powierzchni biurowych.  
Modułowość i oferowany zakres rozwiązań pozwalają na zasto-
sowanie w każdym projekcie, firmowym i prywatnym. Prosta pre-
fabrykacja i łatwy montaż pozwalają na znaczne zredukowanie 
czasu i końcowego kosztu konstrukcji.

System został wyposażony w specjalną komorę, która pozwala  
na integrację okablowania biura (komputer, telefon, prąd),  
co wpływa na estetykę wnętrza.

Cl 45 to system modułowy – w każdej chwili istnieje możliwość 
zmodyfikowania istniejącej konstrukcji.



Eco  
system
Windows & Doors

Eco system is a high performance aluminium system 
that combines aesthetic design with energy efficiency. 
With an Uf-value down to 2.20 W/m2K, this system 
meets the latest thermal insulation requirements.

Eco system offers a solution for every standard 
application for inward and outward opening windows 
and flush doors. Furthermore, Eco system allows the 
fabrication, production and easy assembly of windows 
and doors in less time. This system can be combined with 
the Ventalis system for an optimal indoor air-quality.

Different inner and outer colours are possible.

TECHNICAL CHARACTERISTICS FUNCTIONAL

Min. visible width inward opening 
window

Frame 48 mm

Vent 30 mm

Min. visible width inward opening  
flush door

Frame 67 mm

Vent 74 mm

Overall system depth window
Frame 50 mm

Vent 59 mm

Rebate height 22 mm

Glass thickness up to 32 mm

PERFORMANCES

Acoustic performance Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-4) dB / 39 (-1;-3) dB,  
depending on the glazing type

Air tightness Up to 600 Pa (class 4)

Anti-burglar WK 2 (windows & doors) (European standard ENV 1627 - ENV 1630)

Thermal insulation Uf-value between 2.2 W/m²K and 2.6 W/m²K,  
depending on the frame/vent combination

Water tightness Up to 750 Pa (class E750)

Wind load resistance Up to 1600 Pa (class 4) 
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PIVEXIN TECHNOLOGY

CW 50-HI, CW 50-SC, CW 50 HI+,  

CP 155-LS, CS 59Pa, CI 45

Foto: Tomasz Zakrzewski

Architekt: MUS Architects

Producent: Gral

Miejsce:  Babice



PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf=1,2 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło i grubości szkła

Izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-4) dB/42 (-2;-4) dB/46 (0; -2) dB 
w zależności od typu oszklenia

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 2000 Pa (klasa C5)

Wodoszczelność Do 1200 Pa (klasa E1200)

Odporność na włamanie RC 2 i RC 3 (EN 1627 i NEN 5096)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA FUNKCJONALNY UKRYTE SKRZYDŁO SOFTLINE

Min. widoczna szerokość okna  
otwieranego do wewnątrz

Rama 51 mm 76 mm 51 mm

Skrzydło 33 mm niewidoczne 33 mm

Min. widoczna szerokość drzwi  
otwieranych do wewnątrz

Rama 68 mm - -

Skrzydło 76 mm - -

Całkowita głębokość systemu
Rama 68 mm 68 mm 68 mm

Skrzydło 77 mm 72,5 mm 77 mm

Wysokość przylgi 25 mm 18,5 mm 25 mm

Grubość szyby do 53 mm do 49 mm do 40 mm

OPTYMALNE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT

CS 77 to termoizolowany, trójkomorowy system okienno-drzwiowy oferu-
jący połączenie komfortu z optymalnym poziomem bezpieczeństwa. Wyso-
ką izolacyjność termiczną udało się osiągnąć dzięki dodatkowym przegro-
dom w zbrojonych włóknem szklanym paskach poliamidowych. System jest 
dostępny w wariantach wzorniczych odzwierciedlających najnowsze style 
architektoniczne. Jednocześnie do wyboru są wszelkie typy okien i drzwi, 
otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz.

Dzięki podwójnym uszczelkom pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem oraz 
odpowiedniej lokalizacji otworów drenażowych, system zapewnia dobrą 
wiatro- i wodoszczelność. 

Możliwe jest malowanie jedno- i dwukolorowe (bikolor), jak również wykoń-
czenie drewnopodobne.

CS 77
Okna i Drzwi
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Odporność na włamanie RC2 i RC3 (EN 1627)

PARAMETRY CS 77-FP EI30 CS 77-FP EI60

   Europejskie normy badawcze EN 1364-1
EN 1634-1

EN 1364-1
EN 1634-1

 Normy klasyfikacyjne EN 13501-2 EN 13501-2

 Klasyfikacja odporności ogniowej EW30, E30, EI130, EI230 EI45, EW60, E60, EI60

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CS 77-FP EI30 CS 77-FP EI60

Wysokość przylgi 25 mm 25 mm

Grubość szyby od 15 mm do 52 mm od 15 mm do 52 mm

Metoda szklenia
szklenie za pomocą listwy  

z uszczelką EPDM
szklenie za pomocą listwy  

z uszczelką EPDM

SKUTECZNA OCHRONA

System CS 77-FP EI 30 i EI 60 opracowano w oparciu o profile  
CS 77 do produkcji okien i drzwi i szczegółowo przebadano zgodnie  
z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych. Odporność  
ogniową osiągnięto dzięki wypełnieniu komór profilu specjalnym 
materiałem chłodzącym i zastosowaniu samoprzylepnych i 
wodoodpornych uszczelek pęczniejących. Uszczelki nie muszą być 
dodatkowo mocowane, co skraca czas fabrykacji i zmniejsza jej koszty. 

Ognioodporny system CS 77-FP to otwierane na zewnątrz drzwi jedno- 
i dwuksrzydłowe, drzwi z funkcją antypaniczną, nieotwierane elementy 
okienne i przeszklone ściany działowe. Dostępność tak wielu rozwiązań 
daje architektom ogromną ilość możliwości projektowych i kombinacji. 
System jest zintegrowany z pełną gamą zamków i zawiasów.

Drzwi CS 77-FP 60

CS 77-FP
Okna i Drzwi
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TECHNICAL CHARACTERISTICS FUNCTIONAL

Min. visible width inward opening 
window

Frame 48 mm

Vent 30 mm

Min. visible width inward opening  
flush door

Frame 67 mm

Vent 74 mm

Overall system depth window
Frame 50 mm

Vent 59 mm

Rebate height 22 mm

Glass thickness up to 32 mm

PERFORMANCES

Acoustic performance Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-4) dB / 39 (-1;-3) dB,  
depending on the glazing type

Air tightness Up to 600 Pa (class 4)

Anti-burglar WK 2 (windows & doors) (European standard ENV 1627 - ENV 1630)

Thermal insulation Uf-value between 2.2 W/m²K and 2.6 W/m²K,  
depending on the frame/vent combination

Water tightness Up to 750 Pa (class E750)

Wind load resistance Up to 1600 Pa (class 4) 
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BEZKOMPROMISOWE BEZPIECZEŃSTWO

CS 77-BP to rozwinięcie systemu CS 77, które umożliwia 
wykonanie okien i drzwi kuloodpornych zgodnie z najsurowszymi 
normami europejskimi.Oferujemy szeroką gamę rozwiązań okien  
i drzwi dla klasyfikacji FB3 do FB6, FSG i Kałasznikow.
Opcjonalnie okna mogą być dostępne z zabezpieczeniem przed 
włamaniem w klasie RC 2 i RC 3.

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf od 1,94 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) ≤ 42 (-2; -4) dB w zależności od typu oszklenia

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 2000 Pa (klasa C5)

Wodoszczelność Do 900 Pa (klasa E900)

Kuloodporność FB 4, FB 6, FSG i Kałasznikow (EN 1522)

Odporność na włamanie Okna: RC 2 i RC 3 (EN 1627)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KULOODPORNOŚĆ

Min. widoczna szerokość okna  
otwieranego do wewnątrz

Rama 128 mm

Skrzydło -

Min. widoczna szerokość drzwi  
otwieranych do wewnątrz

Rama 77 mm

Skrzydło 77 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 97 mm

Skrzydło 77 mm

Wysokość przylgi 25 mm

CS 77-BP
Okna i Drzwi

Grubość szyby od 25 do 63 mm



Eco  
system
Windows & Doors

Eco system is a high performance aluminium system 
that combines aesthetic design with energy efficiency. 
With an Uf-value down to 2.20 W/m2K, this system 
meets the latest thermal insulation requirements.

Eco system offers a solution for every standard 
application for inward and outward opening windows 
and flush doors. Furthermore, Eco system allows the 
fabrication, production and easy assembly of windows 
and doors in less time. This system can be combined with 
the Ventalis system for an optimal indoor air-quality.

Different inner and outer colours are possible.

TECHNICAL CHARACTERISTICS FUNCTIONAL

Min. visible width inward opening 
window

Frame 48 mm

Vent 30 mm

Min. visible width inward opening  
flush door

Frame 67 mm

Vent 74 mm

Overall system depth window
Frame 50 mm

Vent 59 mm

Rebate height 22 mm

Glass thickness up to 32 mm

PERFORMANCES

Acoustic performance Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-4) dB / 39 (-1;-3) dB,  
depending on the glazing type

Air tightness Up to 600 Pa (class 4)

Anti-burglar WK 2 (windows & doors) (European standard ENV 1627 - ENV 1630)

Thermal insulation Uf-value between 2.2 W/m²K and 2.6 W/m²K,  
depending on the frame/vent combination

Water tightness Up to 750 Pa (class E750)

Wind load resistance Up to 1600 Pa (class 4) 
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA FUNKCJONALNY UKRYTE SKRZYDŁO

Min. widoczna szerokość okna  
otwieranego do wewnątrz

Rama 51 mm 76 mm

Skrzydło 33 mm niewidoczne

Min. widoczna szerokość drzwi  
otwieranych do wewnątrz

Rama 68 mm -

Skrzydło 76 mm -

Całkowita głębokość systemu
Rama 59 mm  59 mm

Skrzydło 68 mm 63,5 mm

Wysokość przylgi 25 mm 18,5 mm

Grubość szyby do 44 mm do 40 mm

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf od 1,8 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło

Izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-4) dB / 44 (-2;-5) dB w zależności od typu oszklenia

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem 1600 Pa (klasa C4)

Wodoszczelność Do 1200 Pa (klasa E1200) 750 Pa (E750)

Odporność na włamanie Okna: RC 2 (EN 1627 i NEN 5096)
Drzwi: RC2 i RC3 (NEN 5096)

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE

CS 68 to trójkomorowy system przeznaczony do produkcji 
izolowanych termicznie okien, drzwi balkonowych i drzwi 
wejściowych. Zapewnia odpowiednio wysoki poziom izolacyjności 
termicznej, a zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują wysoki 
poziom bezpieczeństwa. 

Ze względu na szeroki wybór różnych typów okien i drzwi systemu, 
CS 68 z łatwością daje się zastosować w obiektach nowych oraz 
podlegających renowacji. Dzięki podwójnym uszczelkom pomiędzy 
ościeżnicą a skrzydłem oraz lokalizacji otworów drenażowych  
w najniższych częściach profilu, system zapewnia bardzo dobrą 
wiatro- i wodoszczelność. 

CS 68
Okna i Drzwi
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ES 50
Okna i Drzwi

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna Współczynnik Uf od 1.6 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło i grubości szkła

Izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-4) dB / 39 (-1;-3) dB, 
w zależności od typu szklenia

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1600 Pa (klasa C4)

Wodoszczelność Do 900 Pa (klasa E900)

Odporność na włamanie Do RC 2 (EN 1627)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA FUNKCJONALNY

Min. widoczna szerokość okna otwieranego  
do wewnątrz

Rama 48 mm

Skrzydło 30 mm

Min. widoczna szerokość drzwi otwieranych  
do wewnątrz

Rama 67 mm

Skrzydło 74 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 50 mm

Skrzydło 59 mm

Wysokość przylgi 22 mm

Metoda szklenia do 32 mm

ELEGANCKO I ENERGOOSZCZĘDNIE

ES 50 jest systemem o wysokiej izolacyjności, do produkcji okien  
i drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz, oferującym 
estetyczny wygląd oraz energooszczędność za rozsądną cenę. 
Ograniczona głębokość konstrukcyjna systemu pozwala na jego 
zastosowanie w różnego rodzaju konstrukcjach, nawet tych  
o zmniejszonej grubości ścian.

Ten inteligentnie zaprojektowany system, oprócz funkcjonalnych 
ram, oferuje również specjalne profile blokowe, które przypominają 
ramy drewniane. Zastosowanie niewidocznych okuć, a tym 
samym ukrycie zawiasów, pozwoliło na uzyskanie jeszcze bardziej 
eleganckiego wyglądu okna. Dodatkowo, ES 50 spełnia wymogi 
klasy antywłamaniowej RC 2, dzięki czemu zapewnia doskonałą 
ochronę, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i budynkach 
użyteczności publicznej.
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NOWOCZEŚNIE I INDUSTRIALNIE

System okienny SlimLine 68 firmy Reynaers Aluminium 
został zaprojektowany tak, aby zaspokoić zapotrzebowanie na 
otwierane na zewnątrz okna z bardzo smukłymi profilami, które 
nie ograniczają dostępu światła dziennego. System doskonale 
nadaje się do zastosowań w nowych budynkach, ale również  
do renowacji ogrodów zimowych i budynków z oknami 
stalowymi. Design profili nadaje budynkom wyrazisty 
industrialny i minimalistyczny charakter, pozwala też  
na zachowanie stylu vintage.

Skrzydła SlimLine 68 mogą być szklone zarówno od wewnątrz,  
jak i od zewnątrz i są dostępne w dwóch poziomach 
izolacyjności – Standard oraz HI.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA FUNKCJONALNY

Min. widoczna szerokość okna  
otwieranego na zewnątrz

Rama 15 mm

Skrzydło 50 mm

Min. widoczna szerokość profilu teowego 50 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 68 mm

Skrzydło 68 mm

Wysokość przylgi 18 mm

Grubość szyby do 43 mm

Metoda szklenia Uszczelka z EPDM lub neutralny silikon

Izolacja cieplna Paski poliamidowe w kształcie litery omega 
wzmocnione włóknem szklanym (32 mm)

Wariant wysokiej izolacji (HI) Dostępne

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf od 2,5 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło i grubości szkła.
Uw od 1,4 W/m2K dla standardowej sekcji okiennej 

Izolacyjność akustyczna
Rw (C; Ctr) = 36 (-1; -5) dB / 47 (-2; -7) dB  
w zależności od typu szklenia

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1600 Pa (klasa C4)

Wodoszczelność Do 1200 Pa (klasa E1200)

Odporność na włamanie PAS 24

SL 68
Okna i Drzwi
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ŚWIATŁO, ELEGANCJA I WYGODA

SlimLine 38 to wysoce izolowany system łączący w sobie elegancję  
i komfort z niepowtarzalnym wyglądem. Jego wyjątkowa estetyka sprawdzi 
się zarówno w przypadku nowoczesnej architektury, jak i przy renowacji 
budynków z oknami stalowymi, pozwalając na zachowanie oryginalnego 
wyglądu, ale oferując termicznie ulepszone rozwiązanie.

System SL 38 jest dostępny w trzech minimalistycznych wariantach 
projektowych: Classic, Cubic i Ferro, co pozwala na idealne dopasowanie 
do charakteru budynku. Okna i drzwi mogą być wyposażone w podwójne 
i potrójne szyby przy zastosowaniu tych samych wąskich profili.

System SL 38 zapewnia również doskonałą izolację. Dzięki bardzo dobrym 
parametrom termicznym, trwałości i zaletom estetycznym sprawdza się  
nawet w najbardziej wymagających projektach architektonicznych. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CLASSIC CUBIC FERRO

Min. widoczna szerokość okna  
otwieranego do wewnątrz

Rama 33 mm 33,5 mm 33,5 mm

Skrzydło 23 mm 22 mm 21,5 mm

Min. widoczna szerokość drzwi  
otwieranych do wewnątrz

Rama 33,5 mm 33,5 mm

Skrzydło 52,5 mm 52,5 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 99 mm 76 mm 76 mm

Skrzydło 86 mm 75 mm 72 mm

Wysokość przylgi 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm

Grubość szyby do 55 mm do 55 mm do 55 mm

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf od 1,7 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło i grubości szkła. 
Uw mniej niż 1,4 W/m2K dla standardowej sekcji okiennej 

Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr) = 38 (-1; -4) dB / 45 (-1; -5) dB 
w zależności od typu oszklenia

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1600 Pa (klasa C4)

Wodoszczelność Do 750 Pa (klasa E750)

Odporność na włamanie RC 2 (EN 1627 i NEN 5096)

SL 38
Okna i Drzwi
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PONADCZASOWA ELEGANCJA

CS 24-SL jest izolowanym systemem do produkcji okien i drzwi 
otwieranych na zewnątrz. Łączy w sobie elegancję i wytrzymałość, jest 
też łatwy w montażu. Wysmuklony zewnętrzny kontur i uksztaltowanie 
mocowanych na zewnątrz listew przyszybowych, nadają systemowi 
charakter zbliżony do konstrukcji stalowych. Z uwagi na kształt profili, 
system doskonale nadaje się do renowacji, jak i do nowopowstających 
obiektów: mieszkalnych, biurowych, a także szkół i budynków 
użyteczności publicznej. Może również zastąpić okna i drzwi stalowe, 
pozwalając na zachowanie pierwotnego wyglądu obiektu. 

System pozwala na wiele kombinacji, w zależności od wymagań danego 
projektu. Mimo wąskich ram, zapewnia również bezpieczeństwo – jest 
dostępny w klasie odporności na włamania RC 2. 

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf od 3,3 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło i grubości szkła. 

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1200 Pa (klasa C3)

Wodoszczelność Do 750 Pa (klasa E750)

Odporność na włamanie Do RC 2 (NEN 5096)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SLIM LINE

Min. widoczna szerokość okna  
otwieranego na zewnątrz

Rama 19 mm

Skrzydło 31 mm

Min. widoczna szerokość drzwi  
otwieranych na zewnątrz

Rama 19 mm

Skrzydło 70 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 85 mm

Skrzydło 85 mm

Wysokość przylgi 14 mm

Grubość szyby do 29 mm

CS 24-SL
Okna i Drzwi



TECHNICAL CHARACTERISTICS FUNCTIONAL

Min. visible width inward opening 
window

Frame 48 mm

Vent 30 mm

Min. visible width inward opening  
flush door

Frame 67 mm

Vent 74 mm

Overall system depth window
Frame 50 mm

Vent 59 mm

Rebate height 22 mm

Glass thickness up to 32 mm

PERFORMANCES

Acoustic performance Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-4) dB / 39 (-1;-3) dB,  
depending on the glazing type

Air tightness Up to 600 Pa (class 4)

Anti-burglar WK 2 (windows & doors) (European standard ENV 1627 - ENV 1630)

Thermal insulation Uf-value between 2.2 W/m²K and 2.6 W/m²K,  
depending on the frame/vent combination

Water tightness Up to 750 Pa (class E750)

Wind load resistance Up to 1600 Pa (class 4) 

32

PARAMETRY

Izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr) = 39 (-1; -4) dB / 44 (-2;-4) dB, w zależności od typu szklenia

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 2000 Pa (klasa C5)

Wodoszczelność Do 1200 Pa (klasa E1200)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA FUNKCJONALNY RENESANS

Min. widoczna szerokość okna otwieranego  
do wewnątrz

Rama 49 mm 55 mm

Skrzydło 21 mm 31 mm

Min. widoczna szerokość drzwi otwieranych  
do wewnątrz

Rama 61,5 mm -

Skrzydło 72,5 mm -

Całkowita głębokość systemu
Rama 50 mm 59 mm

Skrzydło 59 mm 68 mm

Wysokość przylgi 25 mm 25 mm

Metoda szklenia do 35 mm do 35 mm

IDEALNY DO CIEPŁEGO KLIMATU

CS 59Pa oferuje szeroki wybór nieizolowanych profili przeznaczo-
nych do konstruowania eleganckich i przystępnych cenowo okien 
aluminiowych, dostępnych w dwóch wariantach wzorniczych  
– Funkcjonalnym i Renesans.

System CS 59Pa doskonale sprawdza się w ciepłym klimacie.  
Można go też stosować do tworzenia wewnętrznych przeszklonych 
ścian działowych, a także łączyć z systemami do ogrodów zimowych 
Reynaers Aluminium. Warianty wzornicze i bardzo duży wybór kolo-
rów pozwalają na doskonałe dopasowanie do stylu budynku.

CS 59Pa
Okna i drzwi



Eco  
system
Windows & Doors

Eco system is a high performance aluminium system 
that combines aesthetic design with energy efficiency. 
With an Uf-value down to 2.20 W/m2K, this system 
meets the latest thermal insulation requirements.

Eco system offers a solution for every standard 
application for inward and outward opening windows 
and flush doors. Furthermore, Eco system allows the 
fabrication, production and easy assembly of windows 
and doors in less time. This system can be combined with 
the Ventalis system for an optimal indoor air-quality.

Different inner and outer colours are possible.

TECHNICAL CHARACTERISTICS FUNCTIONAL

Min. visible width inward opening 
window

Frame 48 mm

Vent 30 mm

Min. visible width inward opening  
flush door

Frame 67 mm

Vent 74 mm

Overall system depth window
Frame 50 mm

Vent 59 mm

Rebate height 22 mm

Glass thickness up to 32 mm

PERFORMANCES

Acoustic performance Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-4) dB / 39 (-1;-3) dB,  
depending on the glazing type

Air tightness Up to 600 Pa (class 4)

Anti-burglar WK 2 (windows & doors) (European standard ENV 1627 - ENV 1630)

Thermal insulation Uf-value between 2.2 W/m²K and 2.6 W/m²K,  
depending on the frame/vent combination

Water tightness Up to 750 Pa (class E750)

Wind load resistance Up to 1600 Pa (class 4) 
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA FUNKCJONALNY

Min. widoczna szerokość okna otwieranego  
do wewnątrz

Rama 47 mm

Skrzydło 30 mm

Min. widoczna szerokość drzwi otwieranych  
do wewnątrz

Rama 47 mm

Skrzydło 61 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 45 mm

Skrzydło 54 mm

Wysokość przylgi 22 mm

Metoda szklenia do 42 mm

NOWY WYMIAR JAKOŚCI W PRZYSTĘPNEJ CENIE

ES 45Pa to system nieizolowany, przeznaczony do okien i drzwi 
otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz, zaprojektowany zgodnie  
z najwyższymi europejskimi standardami. Aby zapewnić optymalną 
jakość i efektywność w każdych warunkach, ES 45Pa wyposażono 
w potrójny system uszczelek. Uszczelki te gwarantują najwyższy, 
wymagany np. w regionach tropikalnych, stopień hermetyczności  
i wodoszczelności. Zoptymalizowany proces produkcji sprawia,  
że ten prosty i jednocześnie innowacyjny system jest bardzo  
ekonomicznym rozwiązaniem.

ES 45Pa może być z powodzeniem stosowany we wszystkich typach 
konstrukcji. Daje możliwość tworzenia różnych kombinacji, również  
z wykorzystaniem drzwi i systemu przesuwnego. Można go stosować 
we wszystkich typach okien otwieranych do środka lub na zewnątrz, 
korzystając przy tym z szerokiego wyboru akcesoriów.

ES 45Pa
Okna i drzwi

PARAMETRY

Izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr) = 41 (-1;-5) dB / 42 (-2;-5) dB, w zależności od typu szklenia

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 2400 Pa (klasa E2400)

Wodoszczelność Do 900 Pa (klasa E900)



34

Hi-Finity

CP 155/CP 155-LS

Slim Patio 68
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SYSTEMY 
PRZESUWNE
i harmonijkowe

CP 45PaCP 130/CP 130-LS

CP 68 CF 77
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CF 68CP 96/CP 96-LS 
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MACIERZ  
DECYZJI
Systemy przesuwne 

i harmonijkowe 

WARIANTY WZORNICZE Hi-Finity SlimPatio 68 CP 155 CP 130 CP 96 CP 68 CP 45Pa CF 77 CF 68

Funkcjonalny

Slim Line

Monorail

Single Rail

2-szynowy

3-szynowy

Wieloszynowy

Przesuwne

Podnoszono-przesuwne

Automatyczne

Niski / zerowy próg

Rozwiązanie kieszeniowe

Otwierany narożnik

Szklany narożnik

WARIANTY BEZPIECZEŃSTWA

Antywłamaniowe

CHARAKTERYSTYCZNE WYMIARY

Rama 147/179 mm 120 mm 155 mm 130 mm 96 mm 68 mm 50 mm 77 mm 68 mm

Skrzydło 44/60 mm 64 mm 68 mm 59 mm 43 mm 41/49 mm 29 mm 77 mm 68 mm

WARIANTY WYKONANIA

Wysoka izolacyjność

Ventalis

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna 
(Uw od...)*

1.4  
W/m2K

1.7 
W/m²K

1.1 
W/m²K

1.6 
W/m²K

 3.2 
W/m²K

1.7 
W/m²K - 2.3  

W/m²K
1.8  

W/m2 K

Klasa przepuszczalności  
powietrza (wartość w Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

Klasa wodoszczelności  
(wartość w Pa)

9A  
(600 Pa)

8A  
(450 Pa)

9A  
(600 Pa)

9A  
(600 Pa)

9A  
(600 Pa)

7B  
(300 Pa)

7B  
(300 Pa)

6A  
(250 Pa)

9A  
(600 Pa)

Klasa odporność na obciążenie 
wiatrem (wartość w Pa)

4  
(1600 Pa)

5  
(2000 Pa)

4  
(1600 Pa)

4 
 (1600 Pa)

3  
(1200 Pa) 

4  
(1600 Pa)

4  
(1600 Pa)

3  
(1200 Pa)

2  
(800 Pa)

* W zależności od kombinacji rama/skrzydło - wariant HI - Ug=1,0 i PSi=0,11
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Projekt: Atelier d’architecture Franck Martinez

Hi-Finity SlimPatio 68 CP 155 CP 130 CP 96 CP 68 CP 45Pa CF 77 CF 68
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Warianty Szklenie 1-komorowe Szklenie 2-komorowe

Wysokość Rama wbudowana 68 mm/100 mm 68 mm/100 mm

Widoczna szerokość/
wysokość

Skrzydło 8 mm 10 mm

Sekcja łączenia 35 mm 35 mm

Sekcja łączenia  
4 drzwi 67 mm 69 mm

Całkowita głębokość 
systemu Rama

2 szyny: 147 mm
3 szyny: 234 mm

2 szyny: 179 mm
3 szyny: 282 mm

Skrzydło 44 mm 60 mm

Maksymalna wysokość elementu 3500 mm

Maksymalna masa przeszklenia 300 kg przesuwane ręcznie/750 kg przesuwane automatycznie 
/1200 kg stałe

Grubość szyby 37,5+-1 mm 53,5+-1 mm

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna Uf od 1,4 W/m2K 

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) =  42 (0; -2) dB

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1600 Pa (klasa B4)

Wodoszczelność Do 600 Pa (klasa 9A)

Odporność na włamanie RC 2 (EN 1627)

NIEOGRANICZONE WIDOKI I DOSKONAŁE PARAMETRY

Wyjątkowo smukła konstrukcja drzwi przesuwnych Hi-Finity tworzy duże przeszklo-
ne powierzchnie o lekkim, nowoczesnym i eleganckim wyglądzie.

Hi-Finity pozwalają na zatarcie granicy pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem domu. 
Dzięki ukryciu profili w suficie i podłodze, konstrukcja jest niemal niewidoczna.  
Mimo optycznej lekkości system ma ogromną wytrzymałość i umożliwia  
zamontowanie dużej przesuwnej szyby o ciężarze do 750 kg. Stałe przeszklenia  
mogą osiągać ciężar 1200 kg. 

Te zalety w połączeniu z wysoką wydajnością energetyczną i minimalistycznym 
wyglądem sprawiają, że Hi-Finity jest najlepszym rozwiązaniem w nowoczesnych 
budynkach o niskim zużyciu energii. 

Pełną wygodę zapewnia ukryty napęd, który umożliwia otwieranie skrzydeł za pomo-
cą jednego przycisku. Napęd można też zintegrować z domową automatyką. Automa-
tyczne otwieranie drzwi gwarantuje wygodę podczas użytkowania i jest bezpiecznym  
i niezawodnym rozwiązaniem. 

Hi-Finity to ekskluzywny system produkowany i oferowany tylko przez certyfi-
kowanych przez Reynaers Aluminium wykonawców.

Hi-Finity
Systemy przesuwne
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PRYWATNY APARTAMENT

HI-FINITY, SL 38

Foto: Janina Tyńska

Architekt: MMOA Architekci

Miejsce: Śląsk
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PARAMETRY

Izolacyjność termiczna Uw od 1,2 W/m2K, dla sekcji okiennej 3000 x 2500 mm (Ug=0,8 W/m2K)

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) = 47 (-2; -7) dB

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 2400 Pa (CE2400)

Wodoszczelność Do 1200 Pa (E1200)

OTWARTA ELEGANCJA

SlimPatio 68 to wysoce izolowany system przesuwny z wąskimi profilami i ukry-
tą ramą, łączący funkcjonalność z elegancją. Dzięki wyjątkowo wąskim profilom 
pozwala na maksymalny dostęp naturalnego światła i zapewnia panoramiczne 
widoki. Dzięki technologicznemu zaawansowaniu gwarantuje bardzo dobre, 
zgodne z najwyższymi standardami parametry wiatro- i wodoszczelności,  
a także izolacyjności termicznej. 

System SlimPatio 68 daje swobodę projektowania i pozwala na tworzenie  
nowoczesnych przestrzeni, w których dostęp światła łączy się z wygodą  
otwierania i zamykania.

SlimPatio 68 oferuje pełen zakres możliwości otwierania, od rozwiązań  
2-  i 3-szynowych, pozwalających na otwarcie do 6 elementów, z bardzo wąskim 
elementem centralnym szerokości jedynie 74 mm, aż po 1- lub 2-szynowe  
rozwiązanie kieszeniowe, które pozwala ukryć skrzydło w ścianie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2-SZYNOWY 3-SZYNOWY

Widoczna szerokość/wysokość

Rama 0 mm

Rama 34 mm

Sekcja łączenia 34 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 120 mm 176 mm

Skrzydło 64 mm

Maksymalna wysokość skrzydła 2700 mm 

Maksymalny ciężar skrzydła 250 kg

Wysokość przylgi 18 mm

Grubość szyby od 24 mm do 36 mm

Izolacyjność termiczna Paski poliamidowe wzmocnione włóknem szklanym  
32 mm i 36 mm

SlimPatio 
68
Systemy przesuwne
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PALAZZO ARBA

CS 77-HV, SlimPatio 68, BS 40

Foto: Annoni Pietro Giacomo

Architekt: Maurizio Maggiali
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NIEZAWODNA JAKOŚĆ I WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ

CP 155 to system drzwi przesuwnych oraz podnoszono-przesuwnych z profilami  
z izolacją termiczną, z możliwością zastosowania skrzydła o maksymalnym ciężarze 
do 400 kg i wysokości do 3 metrów. Skrzydło porusza się na wysokiej jakości 
wózkach ze stali nierdzewnej. 

Wyrafinowana koncepcja spełnia najwyższe oczekiwania użytkownika: system 
gwarantuje jakość, dobrą izolacyjność termiczną oraz łatwość obsługi. Dostępna 
jest opcja otwierania automatycznego, która zapewnia maksymalną wygodę.

CP 155 może zostać wykonany w standardzie High Insulation (HI) w celu uzyskania 
jeszcze lepszych wartości izolacji, co sprawia, że system jest odpowiedni do 
budynków o niskim zużyciu energii. Wariant Monorail CP 155 otrzymał  
certyfikat Minergie®.

CP 155/CP 
155-LS
Systemy przesuwne

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf od 1,04 W/m2K  
dla wersji Minergie, Ug=0,5 W/m2K 

Izolacyjność akustyczna
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-5) dB/42 (-1;-3) dB  
w zależności od typu szklenia

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie  
wiatrem

Do 1600 Pa (klasa C4)

Wodoszczelność Do 600 Pa (klasa E900)

Odporność na włamanie RC2 (EN1627)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
CP 155

MONORAIL
CP 155
2-RAIL

CP 155
3-RAIL

CP 155 LS 
MONORAIL

CP 155
LS 2-RAIL

CP 155
 LS 3-RAIL

CP 155 LS 
MINERGIE

Widoczna 
szerokość/
wysokość

Rama 50–60 mm

Skrzydło 102 mm

Sekcja łączenia 115 mm
Całkowita 
głębokość  
systemu

Rama 155 mm 155 mm 242 mm 155 mm 155 mm 242 mm 192 mm

Skrzydło 68 mm

Wysokość przylgi 25 mm

Grubość szyby do 52 mm do 61 mm
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PARAMETRY

Izolacyjność termiczna Współczynnik Uf od 1,9 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło i grubości szkła

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1600 Pa (klasa C4)

Wodoszczelność Do 750 Pa (E750)

Odporność na włamanie RC2 (EN1627)

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

CP 130 jest wysoce izolowanym przesuwnym i podnoszono-przesuwnym 
systemem, który spełnia najwyższe wymagania w odniesieniu do izolacji, 
stabilności i bezpieczeństwa. System idealnie łączy się z serią CS 68.

CP 130 jest dostępny z różnymi opcjami otwierania, a także z niskim lub 
płaskim progiem, co ułatwia poruszanie się pomiędzy wnętrzem a zewnę-
trzem. Otwierany narożnik i rozwiązanie kieszeniowe umożliwiają otwar-
cie przestrzeni bez żadnego stałego elementu narożnego, dzięki czemu 
po otwarciu granica pomiędzy budynkiem a jego otoczeniem całkowicie 
znika. To sprawia, że CP 130 idealnie sprawdza się w pomieszczeniach  
z atrakcyjnym widokiem.

Ten niezawodny system umożliwia budowę dużych, stabilnych  
przesuwnych okien i drzwi o masie skrzydła do 300 kg. Oferuje również 
estetyczną, smukłą sekcję łączenia. CP 130 może być również zgodny  
z klasą WK 2 odporności na włamanie.

CP 130/CP 
130-LS
Systemy przesuwne

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
CP 130  

MONORAIL
CP 130  

2-SZYNOWY
CP 130  

3-SZYNOWY
CP 130-LS  

2-SZYNOWY
CP 130-LS  

3-SZYNOWY

Widoczna szerokość/
wysokość

Rama 50 mm 50 mm 50 mm 28 / 35 / 40 mm 28 / 35 / 40 mm

Skrzydło 69–98 mm

Profil teowy od 76 mm do 115 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 130 mm 110–139 mm 181 mm 139 mm 210 mm

Skrzydło 59 mm

Wysokość przylgi 25 mm

Grubość szyby  do 43 mm
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BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ W DOBREJ CENIE

Przesuwne i podnoszono-przesuwne elementy systemu 
CP 96 są doskonałą odpowiedzią na rosnące zapotrze-
bowanie na bezpieczeństwo i trwałość. Łączą dobre 
parametry techniczne z estetycznym minimalizmem.

CP 96 jest dostępny w szerokim zakresie typów  
otwierania, a opcjonalnie także w klasie odporności 
na włamanie WK2. 

CP 96/CP 
96-LS
Systemy przesuwne

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CP 96 
MONORAIL

CP 96 
2-SZYNOWY

CP 96  
3-SZYNOWY

CP 96-LS 
2-SZYNOWY

Widoczna szerokość/
wysokość

Rama 52 mm

Skrzydło 90 mm

Profil teowy 89–102 mm

Sekcja łączenia 104 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 96 mm 96 mm 149 mm 96 mm

Skrzydło 43 mm

Grubość szyby od 10 mm do 29 mm

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna Współczynnik Uf od 2,1 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło i grubości szkła

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1200 Pa (klasa C3)

Wodoszczelność Do 600 Pa (klasa 9A)

Odporność na włamanie Do WK 2 (NEN 5096)
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2-SZYNOWY 3-SZYNOWY

Widoczna szerokość
Rama/skrzydło 109 mm 109 mm

Sekcja łączenia 34 mm 34 mm

Całkowita głębokość systemu
Rama 68 mm 124 mm

Skrzydło 41,6 mm 41,6 mm

Maksymalna wysokość skrzydła 2500 mm

Maksymalny ciężar skrzydła 200 kg

Wysokość przylgi 18 mm

Grubość szyby 28/36 mm

Metoda oszklenia uszczelka z EPDM

Izolacja cieplna Paski poliamidowe wzmocnione włóknem szklanym  
32 mm i 36 mm

NIEOGRANICZONY WIDOK I DOSKONAŁA IZOLACJA

Concept Patio® 68 to wysoce izolowany system przesuwny,  
który łączy elegancję z wydajnością i bezpieczeństwem.  
Charakteryzuje się smukłymi profilami i pozwala na integrację 
dużych okien i drzwi tak, by uzyskać maksymalną przeszkloną 
powierzchnię. Zintegrowane innowacyjne technologie gwarantują 
doskonałe parametry w odniesieniu do szczelności powietrznej  
i wodnej oraz izolacji termicznej, spełniając najwyższe standardy.

System przesuwny CP 68 zapewnia swobodę projektowania, 
umożliwiając tworzenie nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych,  
w których odpowiednie doświetlenie pomieszczeń połączone jest  
z komfortem i bezpieczeństwem. 

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf od 1,8 W/m2K  
w zależności od kombinacji rama/skrzydło i grubości szkła

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) = 38 (-2;-4) dB

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1600 Pa (klasa C4)

Wodoszczelność Do 300 Pa (klasa 7B)

Odporność na włamanie Do RC 2 (EN 1627)

CP 68
Systemy przesuwne
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DOT OFFICE PARK 

CW 50-SC, CS 68-HI

Foto: Buma Group

Architekt:  Medusa Group

Producent: Buma Factory

Miejsce: Kraków



Eco  
system
Windows & Doors

Eco system is a high performance aluminium system 
that combines aesthetic design with energy efficiency. 
With an Uf-value down to 2.20 W/m2K, this system 
meets the latest thermal insulation requirements.

Eco system offers a solution for every standard 
application for inward and outward opening windows 
and flush doors. Furthermore, Eco system allows the 
fabrication, production and easy assembly of windows 
and doors in less time. This system can be combined with 
the Ventalis system for an optimal indoor air-quality.

Different inner and outer colours are possible.

TECHNICAL CHARACTERISTICS FUNCTIONAL

Min. visible width inward opening 
window

Frame 48 mm

Vent 30 mm

Min. visible width inward opening  
flush door

Frame 67 mm

Vent 74 mm

Overall system depth window
Frame 50 mm

Vent 59 mm

Rebate height 22 mm

Glass thickness up to 32 mm

PERFORMANCES

Acoustic performance Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-4) dB / 39 (-1;-3) dB,  
depending on the glazing type

Air tightness Up to 600 Pa (class 4)

Anti-burglar WK 2 (windows & doors) (European standard ENV 1627 - ENV 1630)

Thermal insulation Uf-value between 2.2 W/m²K and 2.6 W/m²K,  
depending on the frame/vent combination

Water tightness Up to 750 Pa (class E750)

Wind load resistance Up to 1600 Pa (class 4) 
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PARAMETRY

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 1600 Pa (klasa C4) 

Wodoszczelność Do 300 Pa (klasa 7B)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

MONORAIL 2-SZYNOWY 3-SZYNOWY 4-SZYNOWY

Widoczna szerokość/
wysokość

Rama 45 mm 17 mm/45 mm 17 mm/45 mm 17 mm/45 mm

Poziomy profil skrzydła 56 mm

Pionowy profil skrzydła 54,5 mm/67 mm

Sekcja łączenia 40 mm

Całkowita głębokość 
systemu

Rama 48 mm/56 mm 50 mm/61 mm 86 mm/97 mm 122 mm/133 mm

Skrzydło 29 mm

Grubość szyby od 6 mm do 24 mm

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

CP 45Pa to nieizolowany system przesuwny oferujący szeroką 
gamę rozwiązań idealnych do zastosowań w ciepłym klimacie, 
ogrodach zimowych lub w pomieszczeniach biurowych.  
CP 45Pa wykorzystuje najnowsze technologie, zaprojektowane 
zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.  
Oferuje pełen zakres możliwości otwierania, do rozwiązań  
2-, 3-, a nawet 4-szynowych.

Minimalistyczne wzornictwo CP 45Pa wpływa na estetykę  
budynku. Elementy przesuwne można łatwo zintegrować  
z różnymi rodzajami okien, systemów ogrodów zimowych,  
osłon przeciwsłonecznych i drzwi.

CP 45Pa
Systemy przesuwne
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PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf od 1,8 W/m2K 

w zależności od kombinacji profili

Przepuszczalność powietrza Nie dotyczy klasa 4 klasa 4 klasa 4

Odporność na obciążenie wiatrem Nie dotyczy do 1200 Pa 
(klasa B3)

do 1200 Pa 
(klasa B3)

do 1200 Pa 
(klasa B3)

Wodoszczelność Nie dotyczy klasa 5A  
(200 Pa)

klasa 7A  
(300 Pa)

Do klasy 9A  
(600 Pa)

Odporność na włamanie RC 2 (EN 1627)

NIEKOŃCZĄCA SIĘ PRZYJEMNOŚĆ

Odpowiadając na potrzeby współczesnej architektury, system 
CF 68 łączy w sobie design, komfort i efektywność przestrzeni. 
Możliwość zestawiania ze sobą wielu paneli szklanych w różnych 
kombinacjach sprawia, że granice między wnętrzem a zewnę-
trzem dosłownie znikają.

Składane skrzydła umożliwiają połączenie komfortu cieplnego 
i przejrzystości z szerokim wyborem typów otwierania do we-
wnątrz i na zewnątrz.

Elementy są dostępne w każdym kolorze i wykończeniu, można 
również wybrać inne kolory w części zewnętrznej i wewnętrznej, 
żeby idealnie dopasować system do budynku.

CF 68
Systemy harmonijkowe

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Płaski próg Niski próg
Podwójne 

uszczelnienie 
pogodowe

Wysoka 
szczelność

Widoczna  
szerokość/
wysokość

Rama/Próg 0–15 mm 5–30 mm 19–44 mm 19–74 mm

Rama skrzydła 100 mm/111 mm

Skrzydło – sekcja skrzydła 131 mm/153 mm

Całkowita głębokość systemu 68 mm

Maksymalna wysokość elementu 2500 mm

Maksymalny ciężar skrzydła 90 kg

Wysokość przylgi 14 mm/25 mm

Grubość szyby 12–55 mm
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PARAMETRY CF 77 CF 77-SL

Izolacyjność termiczna  Współczynnik Uf od 2,25 W/m²K Współczynnik Uf od 2,31 W/m²K

Przepuszczalność powietrza Do klasy 4 Do klasy 4

Odporność na obciążenie wiatrem Do klasy B3 (1200 Pa) Do klasy B3 (1200 Pa)

Wodoszczelność Do klasy 9A (600 Pa) Do klasy 9A (600 Pa)

Odporność na włamanie RC 2 (EN 1627)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CF 77 CF 77-SL

Maks. wielkość skrzydła 1200 x 3000 mm 1200 x 3000 mm

Maks. masa skrzydła 120 kg 120 kg

Uw (W/m²K); 4 skrzydła;  4000 x 2700 mm do 1,66 do 1,64

Widoczna szerokość sekcji skrzydła 144 mm 122 mm

Grubość szyby 6-63 mm 13-46 mm

ZAPROŚ NATURĘ DO BUDYNKU

CF 77 łączy w sobie wysoką izolacyjność i komfort z estetyką i możliwo-
ścią tworzenia maksymalnie przeszklonych konstrukcji. Przy zastosowa-
niu dużych i ciężkich elementów szklanych pozwala naprawdę otworzyć 
przestrzeń, zapewniając jednocześnie optymalną izolację.

Ten system o wysokich parametrach użytkowych oferuje różne typy 
otwierania, zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz, aby spełnić wszyst-
kie możliwe wymagania. Poza standardowymi elementami składanymi 
CF 77 może mieć sekcję drzwi głównych, gdzie pierwsze skrzydło jest 
używane jako drzwi wejściowe.

CF 77 jest dostępny z czterema różnymi progami, od progów o wysokiej 
przyldze, do niskich i zrównanych z posadzką, aby umożliwić dopaso-
wanie do różnych wymagań dotyczących komfortu i estetyki. CF 77 
można łączyć z pozostałymi systemami do produkcji okien, drzwi i ścian 
osłonowych.

Ponadto CF 77 jest dostępny w funkcjonalnym stylu SlimLine.  
Wariant CF 77-SL ma mniejszą szerokość profilu.

CF 77
Systemy harmonijkowe
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PRYWATNY APARTAMENT

Foto: Janina Tyńska

Architekt: MMOA Architects

Miejsce: Śląsk

HI-FINITY, SL 38
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CW 50-FP

ŚCIANY 
OSŁONOWE

CW 60CW 50

CW 65-EF

CW 86-(EF)
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CW 50
Ściany osłonowe

NIEOGRANICZONA SWOBODA PROJEKTOWANIA  
I MAKSYMALNY DOSTĘP ŚWIATŁA

CW 50 jest systemem przeznaczonym do wykonywania elewacji szklanych, 
przeszklonych połaci dachowych oraz konstrukcji przestrzennych. 
Oferuje nieograniczoną swobodę projektowania i zapewnia możliwość 
tworzenia dużych przeszkleń. Innowacyjne rozwiązania odpowiadają na 
zapotrzebowanie na wielkogabarytowe, ciężkie, izolowane termicznie 
przeszklenia. CW 50 umożliwia stosowanie przeszkleń o wadze do 700 kg 
w różnych konfiguracjach szkła. Stosowanie jeszcze cięższych przeszkleń 
możliwe jest poprzez dostosowane do niestandardowych wymagań 
rozwiązanie indywidualne. 

System dostępny jest w kilkunastu opcjach estetycznych oraz typach 
szklenia. Jednocześnie oferuje różne warianty techniczne spełniające 
określone wymagania w zakresie odporności ogniowej czy też  
izolacyjności termicznej.

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna Współczynnik Um od 0,56 W/m2K w zależności od kombinacji profilu

Izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-3) dB / 60 (-2;-6) dB  
w zależności od rodzaju szyby lub typu panelu

Przepuszczalność powietrza Do 1950 Pa (klasa AE 1950)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 2400 Pa

Wodoszczelność Do 1950 Pa (klasa RE1950)

Odporność na włamanie WK 3 (NEN 5096/ENV 1627)
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Warianty CW 50 CW 50-HI

Widoczna szerokość wewnątrz 50 mm 50 mm

Widoczna szerokość na zewnątrz 50 mm 50 mm

Grubość szyby od 6 do 61 mm od 22 do 61 mm

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Warianty CW 50-SC CW 50-SG

Widoczna szerokość wewnątrz 50 mm 50/88 mm

Widoczna szerokość na zewnątrz fuga: 20 mm uszczelka EPDM (szerokość 27 mm)

Grubość szyby od 27 mm do 63 mm od 24 mm do 36 mm

Warianty CW 50-TT CW 50-SL

Widoczna szerokość wewnątrz 50 mm 15/50 mm

Widoczna szerokość na zewnątrz 50 mm 50 mm

Grubość szyby od 6 do 64 mm od 6 do 61 mm
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Warianty CW 50-HL CW 50-VL

Widoczna szerokość wewnątrz 50 mm 50 mm

Widoczna szerokość na zewnątrz w pionie: 30 mm fuga
w poziomie: 50 mm

w pionie: 50 mm
w poziomie: 20 mm fuga

Grubość szyby od 22 do 48 mm od 27 do 60 mm

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Warianty CW 50-RA (ROZWIĄZANIE DACHOWE) CW 50 NA STALOWEJ KONSTRUKCJI

Widoczna szerokość wewnątrz 50 mm 50 mm

Widoczna szerokość na zewnątrz 50 mm 50 mm

Grubość szyby od 6 do 60 mm od 6 do 61 mm

Warianty UKRYTE SKRZYDŁO
CW 50 HV-TUTI

Widoczna szerokość wewnątrz 23/80 mm

Widoczna szerokość na zewnątrz 50 mm

Grubość szyby dla okna 22–28 mm
(dla okna SC 29–32 mm)
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ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ

Ściana osłonowa CW 50-FP jest przeznaczona do zapewnienia odpor-
ności ogniowej w klasie EI30 lub El60, przy jednoczesnym zapewnieniu 
takich samych korzyści, jak standardowy system fasadowy CW 50.

System może być stosowany zarówno na zewnątrz, jak wewnątrz budyn-
ku, a także może stanowić opcjonalnie zabezpieczenie przed włamaniem.

CW 50-FP wspiera tendencję do używania dużych, ciężkich szyb i po-
zwala na tworzenie przejrzystych fasad.

CW 50-FP
Ściany osłonowe
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PARAMETRY CW 50-FP EI30 CW 50-FP EI60

Europejskie normy badawcze EN 1364-3 EN 1364-3

Europejskie normy klasyfikacyjne EN 13501-2 EN 13501-2

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Warianty stylu CW 50-FP EI30 CW 50-FP EI60

Wysokość przylgi 20 mm 20 mm

Grubość szyby 35 mm 45-48 mm

Metoda szklenia Mocowanie listwami dociskowymi Mocowanie listwami dociskowymi

Klasyfikacja odporności ogniowej E15, EI115, EW20, E30, EI30 EW60, E60, EI60
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CW 60
Ściany osłonowe

MOCNA KONSTRUKCJA I DUŻE PRZESZKLENIA

CW 60 to doskonały izolowany termicznie system ścian osłonowych 
umożliwiający wykonanie solidnych konstrukcji o dużych powierzchniach 
szklanych, które odpowiadają nawet specyficznym wymaganiom konstrukcji 
nachylonych lub zakrzywionych. CW 60 jest systemem modułowym i ma 
specjalnie wzmocnione profile, które umożliwiają projektowanie elewacji  
z szerokimi panelami szklanymi.

CW 60 spełnia najwyższe wymagania w zakresie wodoszczelności, przepusz-
czalności powietrza, odporności na obciążenie wiatrem, izolacyjności ter-
micznej. Oferuje również możliwość montażu 2-komorowej szyby zespolonej.

System jest standardowo dostępny w czterech różnych wariantach estetycz-
nych. Różne opcje konstrukcyjne wraz z zastosowaniem dachu płaskiego 
sprawiają, że CW 60 jest doskonałym rozwiązaniem zapewniającym najwyż-
szą swobodę projektowania. Ponadto składa się z szerokiej gamy profili  
i umożliwia integrację wszystkich typów okien.

PARAMETRY

 Izolacyjność termiczna Współczynnik Um od 0,76 W/m2K w zależności od kombinacji profilu

 Izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB / 56 (-1;-5) dB w zależności od typu oszklenia

 Szczelność powietrzna 600 Pa (klasa A4)

 Odporność na obciążenie wiatrem Do 2400 Pa

 Wodoszczelność Do 1200 Pa (klasa RE 1200)

Odporność na włamanie WK 3 (NEN 5096/ENV 1627)
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CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA

CW 60
Funkcjonalny

CW 60-HI
Najwyższy komfort 

cieplny

CW 60-SC
Półstrukturalny montaż 

szyby

Widoczna szerokość 
wewnątrz 60 mm 60 mm 60 mm

Widoczna szerokość 
na zewnątrz 60 mm 60 mm

silikon lub  
uszczelka EPDM  

o szerokości 20 mm

Grubość szyby 6 mm do 62 mm 22 mm do 62 mm 27 mm do 63 mm

CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA

CW 60-SG
Szyby strukturalnie 

zespolone
CW 60-HL/CW 60-VL CW 60-RA

Widoczna szerokość 
wewnątrz 60/88 mm 60 mm 60 mm

Widoczna szerokość  
na zewnątrz

uszczelka EPDM 
o szerokości 27 mm

połączenie fugi 
20/30 mm i listwy  
dociskowej 60 mm

60 mm

Grubość szyby 24 mm do 36 mm 22 mm do 62 mm 6 mm do 48 mm
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FASADA ELEMENTOWA Z DUŻYMI PRZESZKLENIAMI

CW 65-EF to efektywny pod względem kosztów system fasady 
elementowej do tworzenia elewacji o wyjątkowej estetyce, bez utraty 
ekstremalnej wytrzymałości i stabilności, których wymaga się w budynkach 
wysokościowych. Typową cechą fasady elementowej jest szybkość instalacji 
na budowie, co jest możliwe dzięki kompletnej prefabrykacji modułów  
w zakładzie produkcyjnym.

CW 65-EF spełnia najwyższe wymagania w zakresie wodoszczelności  
i przepuszczalności powietrza oraz odporności na obciążenia wiatrem.  
System jest dostępny w różnych poziomach izolacyjności, dzięki czemu 
można wybrać odpowiednie rozwiązanie do wymaganego poziomu 
izolacyjności budynku. Oferuje również możliwość stosowania 2-komorowej 
szyby zespolonej.

CW 65-EF jest dostępny w dwóch wariantach szklenia. W wariancie Glazing 
Bead (GB) szkło mocowane jest z użyciem listew szklących. Z kolei szkło  
wariantu Structural Glazing (SG) jest klejone do profili silikonem 
strukturalnym, co pozwala osiągnąć efekt pełnej szklanej powierzchni  
na zewnątrz budynku. CW 65-EF daje możliwość zastosowania elementów 
otwieranych, takich jak okna wychylne lub wysuwane równolegle na zewnątrz.

CW 65-EF
Ściany osłonowe
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CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA

CW 65-EF CW 65-EF/HI CW 65-EF/SG

Maks. wymiary W x H 1,600 mm x 3,700 mm 1,550 mm x 3,500 mm 1,600 mm x 3,700 mm

Widoczna szerokość 
wewnątrz 65 mm 65 mm 65 mm

Widoczna szerokość  
na zewnątrz 65 mm 65 mm

16 mm  
fuga między szkłem

Grubość szyby od 4 do 36 mm od 10 do 60 mm od 4 do 40 mm

Ciężar szkła 300 kg 300 kg 250 kg

Rodzaje okien
Wszystkie systemy 

Reynaers, okno THW, 
okna POW

Wszystkie systemy 
Reynaers, okno THW, 

okna POW
---

PARAMETRY CW 65-EF CW 65-EF/HI CW 65-EF/SG

Izolacyjność  
termiczna

Um od 2,5 W/m2K  
w zależności  

od kombinacji profili

Um od 1,5 W/m2K  
w zależności  

od kombinacji profili

Um od 7,6 W/m2K  
w zależności  

od kombinacji profili  
i kompozycji szkła

  Szczelność  
powietrzna klasa A4 klasa A4 klasa AE 700

  Odporność na 
obciążenie wiatrem 1800 Pa 1800 Pa 1400 Pa

 Wodoszczelność RE 1200 RE 1200 RE 1200
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BŁYSKAWICZNY MONTAŻ

CW 86 to izolowany i estetyczny system ścian osłonowych. Spełnia wszystkie 
wymagania stawiane dużym projektom budowlanym, przy których bardzo 
ważne jest maksymalne skrócenie czasu instalacji na budowie. Dlatego CW 86 
oferuje specjalne rozwiązanie, w którym kasety lub moduły można sprefabry-
kować w zakładzie produkcyjnym. Na placu budowy kasety mogą być moco-
wane do tradycyjnej struktury słupowo-ryglowej (CW 86) lub elewacja może 
być budowana stopniowo, moduł po module, zgodnie z koncepcją elementowej 
ściany osłonowej (wariant EF). 

CW 86 jest dostępny w dwóch wariantach szklenia: wariant GB (Glazing Bead), 
gdzie szkło mocowane jest z użyciem listew szklących, oraz wariant Structural 
Glazing (SG), w którym szkło jest klejone do profili silikonem strukturalnym, co 
umożliwia stworzenie pełnej szklanej powierzchni na zewnątrz budynku. 

System zapewnia spełnienie różnych poziomów parametrów energetycznych 
budynku, oferując wysoko izolowane termicznie rozwiązanie również dla fasa-
dy ze szkłem klejonym strukturalnie. Specyficzne metody odwodnień, takie jak 
odwodnienie kaskadowe, umiejscawiają tę fasadę wśród najlepszych rozwiązań 
w zakresie szczelności wodnej i powietrznej. Dzięki temu system można stoso-
wać w trudnych warunkach, takich jak obszary przybrzeżne i duże wysokości.

Oprócz umożliwienia integracji różnego rodzaju okien, drzwi i systemów 
przeciwsłonecznych CW 86 oferuje rozwiązania dla elementów otwieranych, 
sterowanych napędem elektrycznym, takich jak okna wysuwane równolegle  
i wychylne na zewnątrz z górną osią obrotu.

CW 86 
(-EF)
Ściany osłonowe

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna Um od 1,5 W/m2K w zależności od kombinacji profilu

Izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr) = 41 (-2;-6) dB w zależności od typu oszklenia

Szczelność powietrzna Do 900 Pa (klasa AE900)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 2000 Pa 

Wodoszczelność Do 1200 Pa (klasa RE1200)

Odporność na włamanie RC 2 (EN 1627)
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CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA 
– FASADA ELEMENTOWA

CW 86-EF
CW 86-EF  

(FIXED FAÇADE  
JUNIOR)

CW 86-EF HI CW 86-EF SG

Widoczna szerokość 
wewnątrz

86 mm (38,5 – 9 – 38,5) 86 mm (38,5 – 9 – 38,5) 86 mm (38,5 – 9 – 38,5) 86 mm (38,5 – 9 – 38,5)

Widoczna szerokość  
na zewnątrz

68 mm (26 – 16 – 26) lub 
86 mm (35 – 16 – 35) 86 mm (35 – 16 – 35) 86 mm (38,5 – 9 – 38,5) 22 mm  

fuga pomiędzy szybami

Grubość szyby od 4 mm do 38 mm od 6 mm do 38 mm od 30 mm do 50 mm od 4 mm do 36 mm
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CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA – FASADA 
PÓŁELEMENTOWA

CW 86-CG CW 86-SG

Widoczna szerokość 
wewnątrz

86 mm 86 mm

Widoczna szerokość  
na zewnątrz

68 mm (26 – 16 – 26) lub
86 mm (35 – 16 – 35)

22 mm  
fuga pomiędzy szybami

Grubość szyby od 4 mm do 38 mm od 4 mm do 36 mm
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NATURALNA WENTYLACJA I SKUTECZNA OCHRONA

Nowa wersja okna dachowego o ulepszonych parametrach 
przepuszczalności powietrza i wodoszczelności, co osiągnięto 
między innymi dzięki zastosowaniu dodatkowych uszczelek  
i listwy przyszybowej w formie ramy z łącznikami narożnymi.  
Dostępne w wersji standard i HI. 

Okno może mieć wymiary maksymalne 1500 x 3500 mm  
i masę 225 kg. Dopuszczalne nachylenie powierzchni okna 
wynosi od 2° do 85°, a skrzydło można otworzyć do kąta 90°. 
Okno dostępne jest również w wersji szkła częściowo lub 
całkowicie klejonego strukturalnie.

Okno dachowe można stosować do naturalnej wentylacji 
pomieszczeń. Możliwość automatycznego otwierania. 
Rozwiązanie kompatybilne z systemami CW 50 i CW 60.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Maksymalne wymiary W x H 1500 x 3500 mm

Widoczna szerokość wewnątrz 50 mm 

Widoczna szerokość na zewnątrz 50 mm

Grubość szyby od 24 do 62 mm (wpięcie do fasady o grubości przeszklenia min. 28 mm)

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna Uf – standard: 2,8 W/m2K; Uf – HI: 1,3W/m2K 

Izolacyjność akustyczna 39 (0,-2); 42 (-1;-2) dB

Szczelność powietrzna Do 600 Pa (klasa 4)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 2150 Pa (E 2150)

Wodoszczelność Do 1200 Pa (E 1200)

OKNO  
DACHOWE 
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PORT LOTNICZY  
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Architekt :  JSK Architektci Sp. z o.o.

Miejsce : Wrocław

CW 65-HL, CW 50-HL, 

CW 50-HV-SG THW, CW 50-FP, 

CW 50-WS, CS 77, CS 59Pa
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OSŁONY
PRZECIW-
SŁONECZNE

BS 100

BS 40

BS 30
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CHARAKTERYSTYKA  
TECHNICZNA

BS 100  
WSTĘPNIE MONTO-

WANA RAMA

BS 100 STAŁA 
ŻALUZJA

BS 100 RUCHOMA 
ŻALUZJA

Kształt żaluzji elipsa elipsa elipsa

Rozmiar żaluzji 140 mm/180 mm od 120 do 400 mm od 120 do 400 mm

Kąt pochylenia żaluzji 45° 0°/ 15°/ 30°/ 45°/ 
60°/ 75°/ 90° zmieniany płynnie

Zastosowanie jako pomost tak tak tak

CHARAKTERYSTYKA  
TECHNICZNA

BS 100 ŻALUZJE 
FASADOWE

BS 100 ŻALUZJE 
SZKLANE

BS 30 ŻALUZJE 
TYPU Z

Kształt żaluzji elipsa szkło hartowane kształt Z

Rozmiar żaluzji 200/250/300 mm 366 x 10/12/14/ 
17 mm

90 mm szerokości  
x 60 mm wysokości

Kąt pochylenia żaluzji 0°/ 15° / 30°/ 45°
0°/ 15° / 30°/ 45° 
/ 60° / 75° / 90°   

i zmienny
tak

Zastosowanie jako pomost nie tak tak

TYLE SŁOŃCA, ILE CHCESZ

Systemy BS są zaprojektowane tak, aby zapewnić 
estetyczną i skuteczną ochronę przed nadmiarem 
słońca w niemal każdym budynku. Oferowane są 
zarówno jako standardowe, jak i indywidualne 
rozwiązania. 

BS to ogólna nazwa systemów żaluzji, które  
po zamontowaniu na zewnętrznej ścianie budynku  
zapewniają ochronę przed promieniowaniem 
słonecznym i oślepiającym światłem.

BS 100/30
OSŁONY 

PRZECIWSŁONECZNE

Ruchoma żaluzja BS 100

System BS 30
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BS 40

Kształt żaluzji Kształt Z lub zakrzywiony/drewniany (opcjonalnie)

Maks. wysokość skrzydła 3000 mm (w zależności od szerokości)

Maks. szerokość skrzydła 2000 mm (w zależności od wysokości)

Maks. masa skrzydła 100 kg

Opcja przesuwu 1, 2 i 3 szyny

Działanie manualne i automatyczne

WSPÓŁCZESNE ŻALUZJE

System BS 40 oferuje innowacyjne i estetyczne rozwiązanie do ochrony 
przed słońcem, oszczędzające energię, idealne do mieszkań i mniejszych 
budynków. System składa się z elementów o listewkach w kształcie litery  
Z lub zakrzywionych. Przesuwane żaluzje są umieszczane na zewnątrz okna 
i mogą odsłaniać przeszklenia poprzez przesunięcie na bok. Mogą być stero-
wane ręcznie lub automatycznie.

Panele BS 40 są dostępne w różnych konfiguracjach przesuwnych,  
od jednego do trzech równoległych paneli. Dzięki temu są idealnym rozwiąza-
niem do kontroli zarówno dostępu światła, jak i poziomu komfortu wewnątrz 
budynku. System BS 40 ma różne opcje montażu, umożliwiające instalację 
przed fasadami, między piętrami lub w dowolnej kombinacji, co sprawia,  
że jest wszechstronnym rozwiązaniem. 

BS 40
OSŁONY 

PRZECIWSŁONECZNE

ŻALUZJE Z-KSZTAŁTNE ŻALUZJE ZAKRZYWIONE
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OGRODY  
ZIMOWE

Cintro TR 200
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CR 120 PR 100
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CINTRO

Widoczna szerokość wewnątrz 60 mm

Widoczna szerokość na zewnątrz 60 mm

Wysokość pokryw 8 mm

Wysokość profilu nośnego 8 – 35 mm

Bezwładność profilu nośnego Ix= od 0,2 do 9,8 cm4

Grubość wypełnienia od 2 mm do 32 mm

NIEOGRANICZONA ILOŚĆ ŚWIATŁA

Profile Cintro zostały opracowane jako rozwiązanie architekto-
niczne profili giętych.

Możliwości zastosowania są liczne, Cintro świetnie sprawdzi się 
w takich konstrukcjach jak wiaty, zadaszenia nad wejściami czy 
łączniki pomiędzy różnymi częściami budynku. System umożliwia 
zastosowanie wielu rodzajów oszklenia, w tym szkła płaskiego. 
Cintro jest idealnym rozwiązaniem tam, gdzie wymagana jest 
duża ilość światła dziennego.

Cintro
Wiaty
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TR 200
Ogrody zimowe

ZIELONO PRZEZ CAŁY ROK

TR 200 jest termicznie izolowanym systemem do ogrodów 
zimowych, oferującym różne rozwiązania dachowe. Konstrukcję 
dachu łatwo dopasować do wymagań konkretnego projektu. 
Elementy nośne umieszczone są od zewnątrz, dzięki czemu wnę-
trze ma minimalistyczny wygląd. Profile są dostępne w trzech 
wariantach estetycznych: Funkcjonalnym, Renesans i Ellipse. 
System umożliwia integrację otwieranych okien dachowych, 
opcjonalnie ze sterowaniem automatycznym. 

TR 200 pozwala na zastosowanie nawet potrójnego przeszkle-
nia, dzięki czemu można go stosować również w konstrukcjach 
wymagających wysokiej izolacyjności termicznej. W skład 
systemu wchodzą krokwie, które mogą utrzymać nie tylko ciężar 
potrójnych szyb, ale również zalegającego na dachu śniegu. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SZKLENIE 1-KOMOROWE SZKLENIE 2-KOMOROWE

Całkowita głębokość systemu krokwi wewnątrz: 18 mm
na zewnątrz: 23-58 mm

wewnątrz: 14,5 mm
na zewnątrz: 38 mm

Warianty stylu Funkcjonalny/Renesans/Ellipse Funkcjonalny/Renesans/Ellipse

Min. widoczna szerokość krokwi 70 – 99 – 128 mm 70 – 99 – 128 mm

Nachylenie 5°–45° 5°–45°

Opcje konstrukcyjne czterospadowy i załamany czterospadowy

Grubość szyby 6-40 mm 30–62 mm

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna
Współczynnik Uf krokwi od 1,8 W/m2K
Aby uzyskać szczegółowe obliczenia jednej kombinacji profili,  
skontaktuj się z producentem współpracującym z Reynaers Aluminium

Przepuszczalność powietrza Do 600 Pa (klasa 3)

Odporność na obciążenie wiatrem Do 800 Pa (klasa 2)

Wodoszczelność Do 900 Pa (klasa E)
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CR 120
Ogrody zimowe

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Concept Roof 120 jest termoizolowanym systemem do 
dachów ogrodów zimowych. Aluminiowe, puste wewnątrz 
krokwie pozwalają na ukrycie okablowania i integrację 
oświetlenia, podczas gdy wąskie listwy maskujące nadają 
konstrukcji smukły wygląd od zewnątrz. CR 120 można 
łączyć ze wszystkimi systemami okiennymi, drzwiowymi,  
a także przesuwnymi z oferty Reynaers Aluminium. System 
daje możliwości tworzenia ogrodów zimowych o zróżni-
cowanej konstrukcji, a także świetlików. Dla zwiększenia 
wygody i bezpieczeństwa można go również połączyć ze 
sterowanymi elektrycznie oknami dachowymi i zwijanymi 
żaluzjami.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA FUNKCJONALNY RENESANS ORANGERY

Minimalna widoczna szerokość krokwi 60 mm

Dostępne głębokości krokwi 70 mm/100 mm/120 mm/150 mm

Nachylenie 5°–45°

Szczyt dachu 90°–170°

Grubość szyby od 6 mm do 40 mm

Metoda szklenia szklenie uszczelką EPDM (suche) lub neutralnymi silikonami

Izolacyjność termiczna paski poliamidowe wzmocnione włóknem szklanym w kształcie 
omega + profil syntetyczny

PARAMETRY

Izolacyjność termiczna Aby uzyskać konkretne obliczenia na każdą kombinację profili, skon-
taktuj się z producentem współpracującym z Reynaers Aluminium

Odporność na obciążenie wiatrem Do 800 Pa (klasa 2)

Wodoszczelność Do 750 Pa (klasa E750)
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PR 100
Dach zewnętrzny

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SOFTLINE

Wysokość krokwi 100–150 mm

Min. widoczna szerokość krokwi 75–105 mm

Nachylenie 5°–45°

Grubość szyby 8–37 mm

Metoda szklenia szklenie uszczelką EPDM (suche)

SOLIDNY DACH

PR 100 to nieizolowany system dachów aluminiowych, 
który może być stosowany jako zadaszenie tarasu 
lub garażu. PR 100 oferuje szereg krokwi o różnych 
wysokościach i szerokościach, dzięki czemu zapewnia 
spełnienie wymagań statycznych związanych z obciąże-
niem śniegiem i ciężarem własnym bez użycia wzmoc-
nień stalowych.
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Hôpital Sierre

Foto:  H.R. Bramaz 
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SYSTEMY 
UZUPEŁ-
NIAJĄCE

Mosquito

RB 10

Ventalis

RB Glass
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wodoszczelność klasa 9A (600 Pa)

Przepływ powietrza dla każdej jednostki 20 cm 10 m³/h (okna) – 12 m³/h (drzwi przesuwne)

Samoregulacja klasa P3

Dodatkowa wysokość widoczna od zewnątrz 18,5 mm (okna) – 30,5 mm (drzwi przesuwne)

DAWKA ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Ventalis to innowacyjny i kontrolowany system wentylacji  
z samoregulującym przepływem powietrza. Można go zamonto-
wać w oknach lub drzwiach przesuwnych. Ten modułowy system 
jest wydajny i estetyczny i umożliwia łatwą obsługę i konserwację.

Opatentowane jednostki samoregulujące automatycznie otwie-
rają i zamykają wlot powietrza, gdy ciśnienie wiatru wzrasta lub 
maleje, co pozwala utrzymać stały dopływ powietrza. Co więcej, 
system Ventalis można łatwo regulować w 5 różnych pozycjach, 
co pozwala użytkownikom na łatwe dostosowanie stopnia 
wentylacji.

System Ventalis jest instalowany w górnej części okna lub prze-
suwnych drzwi w tak zwanych suchych pomieszczeniach.  Dzięki 
różnym konfiguracjom można dostosować system do wymagane-
go przepływu powietrza i pożądanej estetyki. Ventalis może być 
zintegrowany z szeroką gamą systemów Reynaers: CS 68, CS 77, 
CP 130 i CP 155.

Ventalis 
Systemy uzupełniające
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OCHRONA PRZED OWADAMI

Mosquito jest systemem siatkowym, mocowanym na oknie, 
drzwiach lub drzwiach przesuwnych, który utrzymuje owady na 
zewnątrz bez większego zakłócania widoku. Mosquito umożliwia 
otwieranie i zamykanie okien, drzwi lub drzwi przesuwnych bez 
konieczności demontażu moskitiery. W systemie przesuwnym 
szyna moskitiery znajduje się na górze lub na dole drzwi,  
zapewniając optymalny komfort.

System Mosquito jest kompatybilny ze wszystkimi systemami 
okiennymi, drzwiowymi i przesuwnymi firmy Reynaers Alumi-
nium, jak również systemami innych dostawców, składanych  
z kształtownika z innych materiałów, takich jak drewno i PCW.

Mosquito
Systemy uzupełniające

CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA

MOSKITIERY – OKNA MOSKITIERY – DRZWI MOSKITIERY – DRZWI 
PRZESUWNE

Głębokość systemu 15 mm/22 mm 28 mm 28 mm

Narożniki
Preformowane narożniki 
syntetyczne lub alumin-
iowe narożniki zaciskane

Aluminiowe narożniki 
skręcane lub aluminiowe 

narożniki zaciskane

Aluminiowe narożniki 
skręcane lub aluminiowe 

narożniki zaciskane
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NORMY

STS 54

NEN 6702

NF P01-013

Polskie balustrady standardowe

WARIANTY

ZAPEWNIONE BEZPIECZEŃSTWO

RB 10 to elegancki system balustrad, który gwarantuje 
optymalne bezpieczeństwo. Został przetestowany w reno-
mowanych ośrodkach badawczych zgodnie z najsurowszymi 
normami europejskimi.

System jest dostępny w trzech stylach: Funkcjonalnym, 
Ellipse lub Softline – w ten sposób balustradę można dopa-
sować idealnie do stylu każdego budynku.  
RB 10 zapewnia również estetyczny sposób integracji pane-
li, takich jak wielowarstwowe szkło, pleksiglas czy arkusze 
akrylowe, co pozwala na wiele wariantów projektowych.

RB 10
Systemy uzupełniające

Ellipse SoftlineFunkcjonalny
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Min. grubość szkła 12,5 mm

Min. szerokość szkła 800 mm

Maks. szerokość szkła 2000 mm

Min. wysokość szkła 1200 mm

NIEWIDOCZNE BEZPIECZEŃSTWO

Wysokie budynki bez balkonów to trend architektoniczny  
na całym świecie. Tworząc duże przeszklone powierzchnie  
z myślą o pięknych widokach nie można jednocześnie zapomi-
nać o bezpieczeństwie.

RB Glass to dodatkowa balustrada szklana przeznaczona do 
dużych przeszkleń okiennych w wysokich budynkach. Nawet 
bez balkonów można bezpiecznie otwierać okna i cieszyć się 
nieograniczonym widokiem.

Dzięki modułowej koncepcji mocowania nawierzchniowego  
RB Glass jest kompatybilna ze wszystkimi systemami drzwi  
i okien CP (Concept System) i MasterLine, jak również systema-
mi przesuwnymi Concept Patio (CP) i Hi-Finity.

RB Glass
Systemy uzupełniające
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KLAMKI

PuRity

Horizon

Orchid

Shield

K
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Olimpo

Touch
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STYL MA ZNACZENIE...

Dla osób, które pragną najlepszego designu i najwyższej jakości, stworzono wyjątkowe klamki Reynaers Aluminium o nazwie 
PuRity. PuRity łączą w sobie zalety materiałów nowej generacji i bardzo dobre właściwości mechaniczne z doskonałym, 
ergonomicznym designem, stworzonym przez włoskiego projektanta Leo De Carlo. De Carlo analizował zarówno kulturę 
Reynaers Aluminium, jak i odnoszące sukcesy produkty firmy – swoje obserwacje zamienił w ponadczasowe, minimalistyczne 
i racjonalne wzornictwo klamek PuRity.

PuRity są dostępne w czterech standardowych kolorach (Sapphire Black, Eclipse, Moonlight White i Lithium).  
Ale PuRity to nie tylko świetny design. Połączenie materiału i specjalnej obróbki powierzchni sprawia, że klamki są odporne  
na korozję, hipoalergiczne i w 100% nadają się do recyklingu. PuRity nadaje się do wszystkich rodzajów okien, drzwi, drzwi 
przesuwnych i drzwi podnoszono-przesuwnych firmy Reynaers Aluminium.

PuRity
Klamki

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Okno DESIGN KOMFORT

Drzwi   DESIGN KOMFORT

Drzwi przesuwne DESIGN KOMFORT

Drzwi podnoszono-przesuwne DESIGN KOMFORT

Opcje OSŁONA CYLINDRA BEZPIECZEŃSTWO

Offsetowy DESIGN KOMFORT

Zredukowany DRZWI OKNO



85

K
L

A
M

K
I

Okna STANDARDOWA KLAMKA KLAMKA BEZ ROZETY

dostępna również z zamkiem 
wbudowanym w uchwyt

Drzwi STANDARDOWA KLAMKA KLAMKA ZE SKRÓCONYM UCHWYTEM KORPUS

dostępna również z krótkim korpusem  
i wbudowanym zamkiem

dostępna również z krótkim korpusem 
i wbudowanym zamkiem

z wbudowanym zamkiem 
lub bez 

Drzwi przesuwne
STANDARDOWA  

KLAMKA
KLAMKA O SKRÓCONYM 

UCHWYCIE
KLAMKA Z UKRYTYM 

UCHWYTEM
KORPUS Z WBUDOWANYM 

ZAMKIEM LUB BEZ

CECHY

Obróbka powierzchniowa Lakierowane proszkowo lub anodowane 

Kolory Dostępne w kolorach RAL i naturalnych wykończeniach anodowanych

Zastosowania Okna, drzwi, drzwi przesuwne oraz podnoszono-przesuwne

Touch
Klamki

WSPÓŁCZESNE I UNIWERSALNE

Klamki Touch łączą w sobie styl z wysoką jakością. Mają prosty design, są eleganckie i delikatne, przeznaczone do otwierania drzwi, 
okien i drzwi składanych. Ich wygląd idealnie pasuje do nowoczesnych domów, ale także zapewnia stylowy kontrast przy renowa-
cjach. Można je stosować nawet w drewnianych drzwiach wewnętrznych. Klamki Touch są dostępne we wszystkich kolorach RAL,  
z teksturą i w wersji anodowanej. Istnieje też możliwość dobrania tego samego koloru co rama okna lub drzwi. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KLAMKI Z ZATRZASKIEM 90° Iris

Okna

CECHY

Obróbka powierzchniowa Anodowane i lakierowane proszkowo

Kolory Dostępne we wszystkich kolorach RAL

Zastosowania Drzwi, drzwi przesuwne, okna otwierane do wewnątrz

PRZYSTĘPNY DESIGN

Linia Olimpo wprowadza nowoczesne wzornictwo, zgodne z najnowszymi trendami estetycznymi. Dbałość o wszystkie 
szczegóły przekłada się na wygodny, przyjazny i ergonomiczny kształt klamki. Do wyboru jest wiele wykończeń, co umoż-
liwia spełnienie różnych wymagań jakościowych i estetycznych. Klamki Olimpo są dostępne w wielu wykończeniach, które 
przyczyniają się do spełnienia najwyższych standardów jakościowych i estetycznych.

Olimpo
Klamki

Eos

Gea

KLAMKI ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ Hera

Drzwi
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ELEGANCJA

Orchid to linia pięknych, eleganckich klamek o łagodnie zakrzywionych liniach. Klamki Orchid są niezawodne i przystępne 
cenowo, dzięki czemu nadają się do każdego systemu okiennego i drzwiowego. Są dostępne  w kolorze białym, czarnym  
oraz innych kolorach z palety RAL.

Orchid
Klamki

CECHY

Obróbka powierzchniowa Wszystkie klamki są lakierowane proszkowo

Kolory Dostępne we wszystkich kolorach RAL

Zastosowania
Drzwi, drzwi przesuwne (CP 45Pa i CP 50), okna otwierane  
do wewnątrz i na zewnątrz

KLAMKI ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ

Drzwi i drzwi przesuwne Klamka drzwi z krótkim  
korpusem i dużym uchwytem 

Gładki zaokrąglony uchwyt  
specjalnie zaprojektowany  

do drzwi przesuwnych

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KLAMKI Z ZATRZASKIEM 90°

Okna

Klamka z długim korpusem  
i dużym uchwytem. 
Z cylindrem lub bez

Klamka z krótkim korpusem   
i dużym uchwytem. 
Z cylindrem lub bez

K
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KLAMKI Z ZATRZASKIEM 90°

Okna Klamka z krótkim korpusem i długim uchwytem

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KLAMKI Z ZATRZASKIEM 90°

Drzwi przesuwne Klamka z długim korpusem i długim uchwytem

CECHY

Obróbka powierzchniowa Anodowane lub lakierowane proszkowo

Kolory Dostępne we wszystkich kolorach RAL

Zastosowania Drzwi, drzwi przesuwne, okna otwierane do wewnątrz (rozwierne, 
uchylne, rozwierno-uchylne)

KLAMKI ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ

Drzwi

Klamka z długim lub krótkim 
korpusem, z osłoną  

cylindra i długim uchwytem. 
Idealna do rolet okiennych

Klamka z długim lub krótkim 
korpusem i długim uchwytem. 
Osłona cylindra jest również 

dostępna

Nowoczesny styl

Horizon to linia o nowoczesnym designie. Poziome detale nadają klamkom unikalny, elegancki wygląd. Oszczędne wzor-
nictwo sprawia, że seria doskonale pasuje do dowolnego systemu okiennego lub drzwiowego. Klamki Horizon mogą być 
anodowane lub lakierowane proszkowo w jednym z ponad 400 kolorów RAL.

Horizon
Klamki

* Klamki drzwi przesuwnych dostępne są tylko w systemach CP 130 i CP 155
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Niezawodność

Shield jest najbezpieczniejszą i najmocniejszą serią klamek w ofercie Reynaers Aluminium. Wytrzymała, solidna i niezawod-
na konstrukcja została opracowana z myślą o zabezpieczeniu przed włamaniem. Większość modeli Shield otrzymała dwie 
gwiazdki w ocenie bezpieczeństwa w systemie certyfikacji SKG (wybrane modele otrzymały nawet trzy gwiazdki). Klamki są 
dostępne w matowym, naturalnym kolorze aluminium.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KLAMKI Z ZATRZASKIEM 90°

Okna Klamka z krótkim korpusem 
i długim uchwytem

Klamka z krótkim korpusem, 
długim uchwytem i wbudowa-

nym zamkiem

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KLAMKI Z ZATRZASKIEM 90°

Drzwi przesuwne Klamka z długim korpusem 
I zaokrąglonym uchwytem

Klamka z długim korpusem i długim, 
okrągłym i zredukowanym uchwytem

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KLAMKI ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ

Drzwi Klamka z długim 
korpusem i krótkim, 
okrągłym, płaskim 

uchwytem

Klamka z długim 
korpusem i długim 
prostym uchwytem

Klamka z długim 
korpusem i długim 

zaokrąglonym  
uchwytem

CECHY

Obróbka powierzchniowa Bezbarwne, naturalne anodowanie na wszystkie klamki (kolor .17), 
lakierowanie proszkowo możliwe dla drzwi i drzwi przesuwnych

Kolory
Wszystkie modele są dostępne w naturalnych wykończeniach  
anodowanych (kolor .17), dla drzwi i drzwi przesuwnych,  
dostępne wszystkie kolory RAL

Zastosowania Drzwi, okna otwierane do wewnątrz i drzwi przesuwne (tylko CP 130 i CP 155)

Shield
Klamki
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SYSTEMY
SOLARNE

BS 100/30 Solar CW 60 Solar RB 10 Solar
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CHARAKTERYSTYKA  
TECHNICZNA

BS 100 SOLAR BS 30 SOLAR

Rodzaj wypełnienia

Moduły fotowoltaiczne ze szkła 
półprzezroczyste lub zwykłe, krystaliczne 

lub bezpostaciowe, pojedynczo przeszklone, 
boczna puszka PV lub tylna puszka PV

Moduły fotowoltaiczne standardowe lub ze 
szkła półprzezroczyste lub zwykłe, krys-
taliczne lub bezpostaciowe, pojedynczo 

przeszklone, tylna puszka PV

Nachylenie 0° do 45° 15° do 45°

BS 100/30

Wersja Solar systemów BS 100 i 30  
łączy produkcję energii elektrycznej  
z ochroną przed oślepiającym  
i bezpośrednim nasłonecznieniem.  
BS 100 Solar i BS 30 Solar mogą 
obsługiwać wszystkie trzy typy paneli  
fotowoltaicznych: ogniwa mono-  
i polikrystaliczne oraz amorficzne.

BS 100/30 
Solar
Systemy solarne
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CW 60 / RB 
10 Solar
Systemy solarne

CHARAKTERYSTYKA  
TECHNICZNA

CW 60 SOLAR RB 10 SOLAR

z dostępem bez dostępu

Rodzaj wypełnienia

Moduły fotowoltaiczne ze szkła, 
półprzezroczyste lub zwykłe, krystaliczne 
lub bezpostaciowe, pojedynczo lub pod-
wójnie przeszklone, boczna puszka PV  

lub tylna puszka PV

Moduły fotowoltaiczne standardowe lub ze 
szkła, półprzezroczyste lub zwykłe, krystaliczne 

lub bezpostaciowe, pojedynczo przeszklone, 
tylna puszka PV

Nachylenie 5° do 90° 90° 60° do 90°

CW 60 Solar

CW 60 Solar jest estetycznym, technologicznie 
zaawansowanym rozwiązaniem z zakresu „zielonej 
energii”. To system idealny do zastosowań na ścianach 
i dachach. 

System, w pełni izolowany, zaprojektowano tak, by 
światło docierało do wszystkich modułów fotowolta-
icznych. 

CW 60 Solar może obsługiwać wszystkie trzy typy 
paneli fotowoltaicznych: ogniwa mono- i polikrystalicz-
ne oraz amorficzne.

RB 10 Solar

RB 10 Solar jest systemem do tworzenia balustrad 
balkonowych, zaprojektowanym tak, żeby umożliwić 
integrację ogniw fotowoltaicznych i niezbędnego 
okablowania. 

Ogniwa fotowoltaiczne w RB 10 Solar są ustawione 
pod najbardziej efektywnym kątem. 

RB 10 Solar może obsługiwać wszystkie trzy typy 
paneli fotowoltaicznych: ogniwa mono- i polikrysta-
liczne oraz amorficzne.
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KAMPUS 
REYNAERS

Główną siedzibą Reynaers jest Kampus Reynaers, wyjątkowe miejsce o całkowitej powierzchni 2800 m2, gdzie eksperci firmy mogą dzielić się 
wiedzą i doświadczeniem z architektami, producentami, generalnymi wykonawcami i innymi partnerami z branży budowlanej. To tutaj opraco-
wywane są innowacje, przeprowadzane testy i szkolenia. Na Kampus składają się: 

Reynaers Aluminium w Polsce
Reynaers Aluminium w Piasecznie jest centrum logistycznym obsługującym nie tylko Polskę, ale również: Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, 
Słowację i Węgry. W polskiej siedzibie działa centrum szkoleniowe oraz centrum badawcze, w którym przeprowadzane są m.in. testy ścian 
osłonowych. Polski Dział Techniczny działa jako wsparcie dla architektów i producentów przy lokalnych i międzynarodowych projektach, 
opracowuje indywidualne, niestandardowe rozwiązania, a także rozwija nowe produkty. 

 Centrum Doświadczeń 
 Pokój rzeczywistości wirtualnej Avalon
 Centrum Technologiczne
 Centrum Szkoleniowe
 Centrum Automatyzacji

 Centrum Logistyczne
 Centrum Produkcyjne
 Kontrola Jakości
 Biura



97

U
S

Ł
U

G
I 

I 
D

Z
IA

Ł
A

L
N

O
Ś

Ć

AVALON
Avalon to pokój rzeczywistości wirtualnej, który 
dzięki zestawowi komputerów i projektorów 
zamienia architektoniczny model 3D na realistyczny 
model wirtualny. Projekt staje się trójwymiarową 
przestrzenią, w którą można wejść i oglądać 
techniczne detale od środka lub od zewnątrz budynku. 

Avalon to miejsce spotkań projektowych, w którym 
można ocenić i przedyskutować wizję różnych 
partnerów i znaleźć najlepsze rozwiązania projektowe 
i inżynieryjne. Aktywne szkła 3D tworzą obraz 
stereoskopowy, iluzję trójwymiarowego obiektu,  
a jednocześnie śledzą ruchy użytkownika, umożliwiając 
kontakt z osobami wokół. Zmiany wprowadza się  
w czasie rzeczywistym, co bardzo usprawnia 
podejmowanie decyzji i optymalizację parametrów 
budynku jeszcze przed rozpoczęciem budowy. 

CENTRUM DOŚWIADCZEŃ
W Centrum Doświadczeń prezentowane są najnowsze innowacje Reynaers Aluminium i zaawansowane 
technologicznie architektonicznie rozwiązania. Wszystkich, którzy chcą przeżyć wyjątkowe doświadczenie, 
zapraszamy do umawiania się na wizytę w pokoju rzeczywistości wirtualnej AVALON, który powstał specjalnie  
z myślą o zastosowaniach w architekturze i budownictwie.

Centrum Doświadczeń oraz znajdujące się w nim audytorium i sale konferencyjne tworzą przestrzeń, w której 
można dzielić się wiedzą i wzmacniać partnerskie relacje. Przy specjalnym multimedialnym stole można poznać 
lepiej historię firmy, jej działalność i aktywność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
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CENTRUM TECHNOLOGICZNE
Centrum Technologiczne jest największym prywatnym 
centrum innowacji i badań w Europie. Wszystkie nasze 
systemy są poddawane rygorystycznym testom tak, by 
spełniały międzynarodowe standardy.

Jednym ze stanowisk Centrum Technologicznego 
jest komora testowa o wysokości 15 metrów, która 
umożliwia przeprowadzanie badań ścian osłonowych. 
Tutaj przeprowadzane są testy przepuszczalności 
powietrza, wodoszczelnościi odporności na obciążenie 
wiatrem, a także badanie szczelności i odporności na 
obciążenie dynamiczne wiatrem zgodnie z Normą EN 
13050 ze specjalnym uwzględnieniem przeszklonych 
ścian osłonowych. Duża wysokość komory pozwala 
testować połączenia, odgrywające ważną rolę przy 
wielokondygnacyjnych fasadach. Polski oddział  
w Piasecznie dysponuje własną komorą testową  
o wymiarach 7,1x5,9 m.

Okna i drzwi są testowane pod kątem przepuszczalności 
powietrza, odporności na obciążenie wiatrem  
i wodoszczelności w komorze o szerokości 20 metrów. 
W sumie Centrum dysponuje 5 kalibrowanymi komorami 
testowymi, w których można przeprowadzać 10 różnych 
typów testów. 

W Centrum Technologicznym przeprowadzane są również 
badania cykli oraz testy obciążeń sejsmicznych.  
W laboratorium testów akustycznych badamy izolacyjność 
akustyczną aluminiowych ścian osłonowych. 

Centrum Technologiczne w Duffel obejmuje także Centrum 
Badań, w którym znajdują się R-cube i R-Lab. R-cube jest 
obrotową instalacją, która służy do analiz efektywności 
energetycznej. R-lab to specjalne laboratorium 
przeznaczone do testowania rozwiązań na wczesnym 
etapie projektowym przy wykorzystaniu szybkiego 
prototypowania i druku 3D. 
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BADANIA I ROZWÓJ
Reynaers Aluminium nieustająco inwestuje w badania i rozwój, aby utrzymać pozycję lidera branży. Firma współpracuje 
ściśle z architektami i wykonawcami budowlanymi na całym świecie, opracowując systemy i rozwiązania w zakresie 
całkowitej konstrukcji elewacji – od koncepcji i projektowania po produkcję i instalację.

Systemy okienne, drzwiowe i ścian osłonowych Reynaers Aluminium opracowywane są w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej, polepszenia wyglądu, komfortu i bezpieczeństwa budynków.

We wszystkich swoich działaniach Reynaers Aluminium podąża za 4 motywatorami innowacji: 

Zrównoważony rozwój

• wydajność energetyczna

• izolacyjność termiczna

• osłony słoneczne

• recykling

• „zielone” certyfikaty

Bezpieczeństwo

• odporność na włamanie

• odporność na ogień

• kuloodporność

•  ewakuacja w przypadku 
zagrożenia dymem

•  odporność na wstrząsy 
sejsmiczne

Komfort

•  jakość środowiska 
wewnętrznego

• izolacja akustyczna

•  integracja systemów  
z domową automatyką

• wodoszczelność

Design

• transparentność

• duże powierzchnie szyb

• wąskie profile

• w pełni przeszklone panele 

CENTRUM SZKOLENIOWE
W Reynaers Aluminium doceniamy rolę jakościowej, poprawnej produkcji i montażu – tylko wtedy możemy gwarantować 
długoterminową sprawność naszych systemów aluminiowych. Dlatego organizujemy liczne szkolenia, żeby przekazać naszym 
partnerom niezbędne umiejętności i wiedzę, umożliwiające im zapewnienie ich własnym klientom wysokiej jakości usług. 

Reynaers Aluminium prowadzi szkolenia praktyczne z produkcji i montażu oraz szkolenia z zakresu programowania. 
Realizujemy średnio 2000 dni szkoleniowych każdego roku, przeznaczonych zarówno dla klientów, jak i naszych pracowników. 
Uczestnicy szkoleń przyjeżdżają do Duffel z całego świata.

Dla klientów z regionu Europy Centralnej oferujemy szkolenia w oddziale Reynaers Aluminium w Piasecznie.  
Podobnie jak w Duffel, prowadzone są tutaj szkolenia podstawowe, zaawansowane oraz szkolenia z produktów 
certyfikowanych, takich jak Hi-Finity czy CS 77-FP.
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OPROGRAMOWANIE

ReynaPro
Aby umożliwić w pełni zautomatyzowaną produkcję naszych systemów, stworzyliśmy moduł CNC, czyli bezpośrednie 
połączenie między różnymi maszynami a oprogramowaniem ReynaPro. ReynaPro to program do projektowania  
i kalkulacji materiałowych w oparciu o systemy Reynaers Aluminium. Zawiera bazę danych wszystkich profili i akcesoriów, 
umożliwiającą kalkulację i produkcję zleceń. Dane techniczne i informacje handlowe są ciągle aktualizowane i obsługiwane 
przez nasz serwis techniczny. Obecnie liczba dostępnych, obsługiwanych licencji ReynaPro wynosi ponad 2400. 

ReynaFlow
ReynaFlow to inteligentny system sterowania oraz zarządzania przebiegiem prac na warsztacie, służący optymalizacji, 
kontroli i ulepszeniu procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, znany też jako Industry 4.0. Chociaż większość 
procesów produkcyjnych wciąż jest sterowana ręcznie, ReynaFlow łączy cyfrowo pełen proces produkcyjny: od 
przygotowania (cięcie, obróbka skrawaniem), poprzez połączenie i uszczelnienie, aż po końcowy montaż i wykończenie. 
Poprzez prowadzenie punktów informacyjnych, śledzenie błędów i monitorowanie każdej fazy w czasie rzeczywistym 
ułatwione jest zarządzanie produkcją, podnosi się jakość wyrobu, a czas produkcji ulega skróceniu.

ReynAL
ReynAL to drugi program do kalkulacji materiałowych w oparciu o systemy Reynaers Aluminium, stosowany głównie  
na polskim rynku. Pozwala na projektowanie konstrukcji na dwa sposoby. Korzystając z obszernej biblioteki modeli, 
można bardzo szybko wycenić typowe rozwiązanie. W przypadku konstrukcji nieszablonowych, program umożliwia bardzo 
intuicyjne projektowanie konstrukcji oparte na technologii CAD – pozwala to na wyjątkową elastyczność i tworzenie niemal 
dowolnych kształtów. Program również posiada moduł CNC, połączenie z maszynami realizowane jest przez program 
Unilink. ReynAL zawiera też moduł produkcyjny, umożliwiający konfigurację stanowisk pracy na warsztacie, wykorzystanie 
czytników kodów kreskowych do śledzenia, na jakim etapie jest każdy odcinek profilu oraz cała produkcja danego zlecenia.
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ROZWIĄZANIA NA ZAMÓWIENIE

Zespół Konsultantów Projektowych Reynaers

„Mam marzenie...” – prawie wszystko zaczyna się od wizji. Dzięki wyobraźni, entuzjazmowi i z niewielką pomocą od 
Reynaers Aluminium idea klienta staje się projektem, który szybko zmienia się w rzeczywistość.

Reynaers Aluminium otwiera okno na świat. Jest do dyspozycji swoich klientów dziś, ale jest również gotowy służyć 
wsparciem w nadchodzących latach. Eksperci Reynaers, inżynierowie i technicy, są profesjonalnymi partnerami i pomagają 
stworzyć projekt dostosowany do indywidualnych wymagań. Reynaers  Aluminium wspiera swoich klientów na każdym 
kroku i pomaga wprowadzać ich projekty w życie. 

Rozwiązania – przebadane i zaaprobowane

Nowe projekty wymagają odpowiednich rozwiązań. Dlatego Reynaers Aluminium nieustająco opracowuje z myślą o swoich 
klientach nowe produkty. Potrzebny jest nowy profil, specjalny projekt i niestandardowe specyfikacje w jednym z nowych 
projektów? To nie problem. 

Wszystkie nasze produkty są badane i certyfikowane. Dotyczy to również sytuacji, gdy potrzebny jest moduł nieobjęty 
standardowymi badaniami lub taki, który musi spełniać specjalne wymagania. Po ich uzgodnieniu Reynaers Aluminium 
jest w stanie wykonać indywidualny projekt i przetestować go pod kątem odporności na działanie wiatru, wodoszczelności 
i stabilności. Placówki badawcze w Kampusie Reynaers w Duffel i w oddziale Reynaers Aluminium w Piasecznie w pełni 
spełniają oficjalne standardy, określane przez międzynarodowe regulacje prawne.

Axis Towers, Tbilisi, Gruzja,  

projekt: Alexander Mezhevidze,  

Gega Astakhishvili, Nino Mosulishvili, 

Nikoloz Kilasonia

Anatolium Marmara, Stambuł, Turcja;  

projekt Viva Architects

Warsaw Unit, Warszawa, Polska;  

projekt PBPA, deweloper Ghelmaco
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AUTOMATYZACJA

Oferujemy naszym klientom pełen zakres rozwiązań z zakresu automatyki za pośrednictwem dedykowanego partnerstwa. 
Każdy etap procesu produkcyjnego można zoptymalizować przy użyciu precyzyjnie dobranych rozwiązań, najnowocześniejszych 
maszyn, najnowszych technologii i odpowiedniego połączenia z oprogramowaniem ReynaPro i ReynAL. Dzięki temu wykonawca 
ma możliwość zmniejszenia kosztów i zwiększenia rentowności. Co najważniejsze, w Reynaers Aluminium został opracowany 
ReynaFlow, inteligentny system sterowania i zarządzania przebiegiem prac, optymalizujący procesy produkcyjne – poprawia jakość 
produkcji i skraca jej czas. 

W zakresie oprzyrządowania, Reynaers Aluminium, oferuje następujące opcje:

Konwencjonalna oferta oprzyrządowania

Reynaers Aluminium wybiera najlepsze i najbardziej odpowiednie rozwiązanie do każdego rodzaju operacji technologicznych 
wykonywanych na naszych profilach. Bardziej szczegółową ofertę narzędzi można znaleźć w Portalu Klienta, dostępnym za 
pośrednictwem strony www.reynaers.pl

 � Praska wielofunkcyjna: do wszystkich prostych operacji na profilach.

 � Piła dwupłaszczyznowa: wysokiej jakości urządzenie do podcinania rygli ścian osłonowych.

 � Frezarki: wyspecjalizowane frezarki są dostępne do bardziej złożonych operacji na profilach.

 � Piły do listew przyszybowych/piły jednogłowicowe: szeroka gama pił tarczowych do małych profili.

Pełną informację o ofercie narzędzi można znaleźć w Portalu Klienta, dostępnym za pośrednictwem strony www.reynaers.pl

KALKULACJE  
I PROJEKTOWANIE  

W REYNAPRO

ELEKTRONICZNY 
 SYSTEM ZAMÓWIEŃ INTERFEJS CNC PRODUKCJA 

 Z REYNAFLOW

PIŁA DWUPŁASZCZYZNOWA FREZARKI

PIŁY JEDNOGŁOWICOWEPIŁY DO LISTEW PRZYSZYBOWYCH

PRASKA WIELOFUNKCYJNA
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MASZYNY

Wybór naszej oferty maszyn
Aby zoptymalizować produkcję, firma Reynaers nawiązała ścisłą współpracę z dostawcami maszyn. Pozwala to na 
odpowiednie konfigurowanie i instalowanie różnych typów urządzeń i gwarantuje zapewnienie pełnej obsługi i wsparcia.  
W ciągu ostatnich 10 lat ta współpraca zaowocowała zainstalowaniem ponad 200 maszyn Elumatec w całej Europie.

Piły kątowe dwutarczowe 
Dwa rodzaje wysokiej jakości podwójnych pił kątowych, ze specjalnymi blokami zaciskowymi, pozwalającymi w pełni obsługiwać 
cały zakres profili firmy Reynaers Aluminium.

DG104 DG244

Jednostki transportujące
Kombinacja stołów i jednostek transportujących może ułatwić przemieszczanie elementów w całym warsztacie, przy 
minimalnym ryzyku uszkodzenia.

EP124 EP424

Prasa do narożników
Dedykowane prasy do 1 i 4 narożników umożliwiające uzyskanie wysokiej jakości połączeń narożnych, ze specjalnymi 
zestawami szybkich wymian do podpór i ustawiania noży w celu skrócenia czasu przezbrojenia.

SBZ122 SBZ140 SBZ151 Flexium +

Centra obróbcze CNC
Cały szereg najnowocześniejszych centrów obróbczych CNC, z blokadami zaciskowymi i zestawami narzędzi, umożliwiających 
wszystkie niezbędne operacje na profilach firmy Reynaers Aluminium.
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OBRÓBKA POWIERZCHNI 

Kolory i wykończenie

Przy obróbce powierzchni profili Reynaers Aluminium współpracuje z wybranymi lakierniami, które ściśle przestrzegają 
norm i przepisów. W Polsce Reynaers Aluminium dysponuje własną lakiernią z nowoczesnymi, osobnymi liniami  
do lakierowania profili i akcesoriów. 

Grupa Reynaers może zapewnić różne typy wykończenia powierzchni, w zależności  
od wymagań klienta i konkretnego projektu. 

•   Lakierowanie proszkowe: 
Odpowiednie do każdego środowiska, poza średnioagresywnym i agresywnym.  
Dostępne w ogromnym wyborze kolorów, z różnymi opcjami połysku 
i wykończenia powierzchni. 

•   Pre-anodowanie i lakierowanie proszkowe: 
Pre-anodowanie w przypadku agresywnego środowiska (wybrzeże morskie 
bliżej niż 1 km, baseny itp.) albo wstępna obróbka dla średnio agresywnego 
środowiska (wybrzeże morskie w odległości 1-10 km, drogi kolejowe itp.) zapewnia 
podwyższoną odporność na korozję. Dostępne w ogromnym wyborze kolorów,  
z różnymi opcjami połysku i wykończenia powierzchni. 

•   Anodowanie: 
Odpowiednie do wszystkich środowisk, grubość warstwy powierzchniowej 
można dostosować do agresywnego środowiska. Dostępne w różnych kolorach: 
naturalnym, szampańskim, czarnym i w kolorze brązu. Pozwala zachować 
naturalny wygląd aluminium.
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PRODUKCJA

Izolacja

Izolacja profili aluminiowych wymaga dużo wiedzy i doświadczenia. Aby zapewnić najwyższą jakość, stworzyliśmy własną 
firmę izolacyjną ERAP. 

Zewnętrzne i wewnętrzne komory profili są łączone wzmacnianymi włóknem szklanym paskami z poliamidu lub 
norylu, które tworzą przekładkę termiczną. Poziom izolacyjności zależy od wysokości paska, jego rodzaju i od tego, 
czy zastosowano dodatkową piankę. W sumie Reynaers izoluje 100 000 profili miesięcznie (700 000 metrów profili), 
wykorzystując w swojej siedzibie w Duffel około 10 maszyn. 

LOGISTYKA

Klienci Reynaers Aluminium korzystają z silnej organizacji logistycznej, która umożliwia szybkie dostarczanie produktów  
z rożnych centrów dystrybucji na całym świecie. 

Magazyny w Duffel mają powierzchnię niemal 62 000 m2., co odpowiada 9 boiskom piłkarskim.  
Zapasy magazynowe są stale uzupełniane przez ponad 200 dostawców. 

Główne centrum logistyczne Reynaers Aluminium składa się z magazynu profili (ok. 50 000 m2) i magazynu akcesoriów  
(ok. 12 000 m2). W pierwszym z nich magazynuje się 4 500 różnych profili (przeważnie o długości 7 metrów).  
Po zaizolowaniu, lakierowaniu i anodowaniu, profile są zgodnie z zamówieniami sortowane, pakowane i przygotowywane  
do transportu. W drugim magazynie przechowywane jest około 5 000 różnych akcesoriów, takich jak klamki, zawiasy,  
zamki i uszczelki (w sumie ponad 7 milionów sztuk).

Na całym świecie Reynaers Aluminium ma 17 centrów dystrybucyjnych. Polskie centrum logistyczne obsługuje nie tylko 
krajowy rynek, ale również Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację i Węgry. 
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KOMUNIKACJA I MARKETING
Reynaers Aluminium jest firmą stale otwartą na wymagania i życzenia producentów, 
architektów, wykonawców, inwestorów i użytkowników końcowych. Nasi specjaliści dopracowują 
dostosowane do potrzeb narzędzia techniczne i marketingowe, aby zapewnić klientom możliwie 
jak najwięcej pomocy w pracy i do uzyskania jak najlepszej efektywności.

Do dyspozycji klientów jest duża gama narzędzi i usług:

 � Strona firmowa: www.reynaers.com oraz reynaers.pl

 �  Sale ekspozycyjne:  EXPERIENCE ROOM w Duffel  

i showroom w Piasecznie k. Warszawy

 � Katalogi i broszury produktów

 � Broszury firmowe

 � Katalog obiektów referencyjnych 

 � Filmy i instrukcje montażowe

 � Spotkania na targach

 � Szkolenia

 � Pokój rzeczywistości wirtualnej AVALON
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ODKRYJ NASZĄ PLATFORMĘ INSPIRACJI

Pełna inspiracji strona internetowa Reynaers Aluminium jest dostępna pod adresem:

https://www.reynaers.com/get-inspired oraz https://www.reynaers.pl/pl-PL/inspiracje

Nasza strona internetowa zwiększa dostęp Reynaers Aluminium na całym świecie do wszystkich kontrahentów  
i potencjalnych klientów. Na stronie internetowej regularnie publikowane są nowe prezentacje, zawierające inspirujące 
zdjęcia, szczegółowy opis inwestycji, wywiady, filmy i rozwiązania techniczne.

Poznaj stronę internetową Reynaers Aluminium i podziel się z innymi swoimi projektami w sieci.

PORTAL KLIENTA

Portal Klienta jest dostępny za pośrednictwem polskiej strony internetowej www.reynaers.pl  
i zapewnia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi możliwość korzystania z zestawu praktycznych informacji 
technicznych, wśród których znajdują się:

 � Katalogi produkcyjne

 � Informacje o szkoleniach produktowych i z zakresu oprogramowania

 � Katalog montażu okuć

 �  Kalkulator kodu kolorów, umożliwiający dokładne określenie kodu koloru na potrzeby  

przypisania poprawnych cen przy przygotowywaniu oferty w ReynaPro

 � Dostęp do innych narzędzi Reynaers Aluminium

Portal Klienta jest funkcjonalny i przyjazny dla użytkownika, szybki, uaktualniany na bieżąco i z intuicyjną nawigacją.

W Portalu Klienta można się zarejestrować za pomocą przycisku ZAREJESTRUJ na stronie głównej. Każda indywidualna 
rejestracja zostanie autoryzowana i potwierdzona przez zespół Reynaers Aluminium.  

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy mają domyślnie dostęp do:

 � Portalu Klienta

 � Strony internetowej z artykułami

 � Strony z katalogami

 � Narzędzi Reynaers (Ventalis, Statica, U-tool itd.)

Zeskanuj kod QR  
i przejdź na naszą stronę

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Nowoczesny i przyjazny 
dla użytkownika Portal 

Klienta umożliwia 
wygodne korzystanie ze 

wszystkich informacji i usług 
udostępnianych partnerom 
firmy. Wszystkie, zebrane  

w jednym miejscu materiały są 
dostępne dla zarejestrowanych 

klientów.
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ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Reynaers Aluminium stale zaspokaja oczekiwania swoich klientów. Zadowolenie klienta i zapewnienie jakości  
są ze sobą ściśle powiązane, dlatego też są dla nas priorytetem. Wspólnie z naszymi dostawcami dążymy do ciągłego  
doskonalenia naszej organizacji w celu spełnienia wymagań, potrzeb i oczekiwań klienta. 

Reynaers zapewnia 10-letnią gwarancję systemu
Na każdym etapie procesu produkcyjnego przeprowadzane są wnikliwe kontrole, co pozwala nam 
zagwarantować, że nasze systemy spełniają wymagania techniczne i normy, które deklarujemy w naszej 
10-letniej systemowej gwarancji.
Reynaers Aluminium gwarantuje, że systemy firmy spełniają wymagania techniczne i normy obowiązujące  
w danym kraju dla danego produktu. Aktualne przepisy dotyczące obróbki i konserwacji wymienione  
w katalogach Reynaers Aluminium określają zakres systemowej 10-letniej gwarancji.

Certyfikacja ISO 9001:2008
„Jakość w wyrobie i usłudze” jest podstawową dewizą systemu jakości całej grupy Reynaers Aluminium.
Jakość rozumiana jest jako spełnianie wymagań w odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności firmy. 
Wierzymy, że ciągłe doskonalenie jakości pozwala zagwarantować dalszy rozwój oferowanego, szeroko 
pojętego, produktu oraz usług. Z tego powodu został wdrożony i jest utrzymywany w ramach organizacji 
System Jakości zgodny z EN ISO 9001:2015.
System jakości w Reynaers Aluminium Sp. z o. o. jest narzędziem umożliwiającym umacnianie i poprawienie 
pozycji firmy w naszym sektorze rynku poprzez dbałość o podnoszenie jakości, kwalifikacji personelu oraz 
wprowadzanie nowych technologii.

Qualicoat
Nasza lakiernia proszkowa posiada międzynarodowy certyfikat QUALICOAT, który jest jednym z najbardziej 
liczących się na świecie systemów jakości dla powłok lakierowych na wyrobach aluminiowych. Podczas inspekcji 
wykonywane są podstawowe testy badania jakości powłok. Kontroli podlegają także najważniejsze parametry 
technologiczne, urządzenia produkcyjne, procedury kontroli wewnętrznej oraz wyposażenie laboratorium.
Wszyscy nasi dostawcy usług lakierowania proszkowego posiadają certyfikat znaku jakości Qualicoat. 

Qualanod
Wszyscy nasi dostawcy usług anodowania posiadają certyfikat Qualanod, tym samym spełniają wymagania 

wytycznych znaku jakości QUALANOD w zakresie anodowania aluminium. 
Posiadanie certyfikatu potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług.

10-LETNIA GWARANCJA

Reynaers Aluminium gwarantuje, że systemy Reynaers Aluminium spełniają wymagania techniczne i normy obowiązujące 
w danym kraju dla tego produktu. Aktualne wytyczne dotyczące obróbki i konserwacji wymienione w katalogach Reynaers 
Aluminium określają zakres niniejszej 10-letniej gwarancji (5 lat na części ulegające zużyciu).

1. Przedmiot gwarancji

Wyroby dostarczane przez Reynaers Aluminium posiadają następujące właściwości i/lub gwarancje, z wyraźnym zastrze-
żeniem postanowień zawartych w punktach „ważność” oraz „wyłączenia”.

1.1. Aluminium
Wyciskane profile aluminiowe:

• Skład zgodny z normą EN 573 części 3  i 4;

• Właściwości mechaniczne zgodne z normą EN 755 część 2;

• Tolerancje wymiarowe zgodne z normą DIN 17615 i PN- EN 12020 część 2;
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Walcowane wyroby aluminiowe:

•  Skład  stopu  aluminium  do  lakierowania  EN  AW  1050  A  H24  zgodny   

z  normą  EN  573 część 3;

• Skład stopu do anodowania EN AW 5005 H14 AQ zgodny z normą EN 573 część 3;

• Właściwości mechaniczne zgodne z normą EN 485 część 2;

• Tolerancje wymiarowe zgodne z normą EN 485 część 4.
 
1.2. Lakierowanie i anodowanie

10-letnia gwarancja na:

•  Przyczepność, odporność na złuszczanie i tworzenie się pęcherzy zabezpieczonych powłoką aluminiowych 

elementów;

•  Odporność na korozję włącznie z korozją nitkową dla materiału AlMgSi0.5F22 (AW6060 i 6063)  

z uwzględnieniem wymagań: Zn ≤ 0,15%; Cu ≤ 0,02%; Pb ≤ 0,022%; Si: 0,30–0,55%; Fe: 0,10—0,30%; Mg: 

0,35%-0,60%; Mn ≤ 0,10%; Cr ≤ 0,05%; Ti ≤ 0,10%; inne pojedynczo ≤ 0,05%, inne razem ≤ 0,15%; stan T66;

•  Odporność na promieniowanie ultrafioletowe, utratę koloru i połysku przekraczające określone tolerancje 

zgodne z wytycznymi znaków jakości Qualicoat i Qualanod (aktualne edycje);

•  Gwarancja na powłokę lakierniczą może zostać rozszerzona w określonych warunkach. Informacji w tym 

zakresie udziela Dział Jakości Reynaers Aluminium.
 
Uwaga: W przypadku zastosowania okuć ze stali galwanizowanej w połączeniu z aluminium obowiązuje 
punkt „Okucia ze stali galwanizowanej”.
 
1.3. Izolowanie

10-letnia gwarancja na:

• Trwałość połączenia pasków izolacyjnych i aluminium;

•  Zachowanie właściwości termicznych i mechanicznych izolatorów w granicach określonych wymaganiami 

technicznymi.
 
1.4. Akcesoria

Akcesoria, uszczelki i profile z tworzyw sztucznych:

•  10-letnia gwarancja na właściwości, funkcjonalność i kształt, w granicach określonych wymaganiami 

technicznymi;

• Lakierowanie i anodowanie: patrz powyżej;

•  5-letnia gwarancja na części ulegające zużyciu, ważna tylko w przypadku standardowych i typowych 

warunków eksploatacji;

• 2 lata gwarancji na elektryczne i drewniane komponenty.
 
Okucia ze stali galwanizowanej

•  W przypadku zastosowania okuć ze stali galwanizowanej, dostępnych w ofercie Reynaers w kontakcie  

z profilami aluminiowymi udzielana jest 2-letnia gwarancja na odporność na korozję na połączeniu tych 

materiałów.

Powyższy tekst nie jest pełnym tekstem gwarancji Reynaers Aluminium.
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OZNAKOWANIE CE

Oznakowanie CE jest wymagane w europejskim przemyśle budowlanym. Produkty muszą wykazać 
zgodność z odpowiednim europejskim rozporządzeniem. Rozporządzenie dotyczące Wyrobow 
Budowlanych (CPR) ma na celu promowanie swobodnego przepływu produktów w Unii Europejskiej 
poprzez przezwyciężenie barier technicznych między standardami stosowanymi poprzednio w różnych 
krajach. CPR określa obecnie podstawowe wymogi, które muszą spełniać produkty:

• Nośność i stateczność, • Bezpieczeństwo użytkowania,

• Bezpieczeństwo pożarowe, • Ochrona przed hałasem,

• Higiena, zdrowie, środowisko • Oszczędnośc energii i ochrona cieplna,

• Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Dla oznakowania CE elementów elewacji, istnieją odpowiednie normy produktowe PN-EN 14351-1 dotycząca okien i drzwi bez 
odporności ogniowej oraz PN-EN 13830 dotycząca systemów fasadowych.

Obowiązek ten dotyczy nie tylko przedsiębiorstw eksportujących do innych krajów Unii Europejskiej, ale także tych,  
które są aktywne wyłącznie w swoim kraju.

Systemy Reynaers Aluminium mogą być oznaczone znakiem CE zgodnie z odpowiednimi normami. To oznacza, że są w pełni 
zgodne z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych (CPR).

Procedura postępowania CE – Oznaczanie produktów pociąga za sobą proces, który rozpoczyna się od badań typu (TT). 
Na tym etapie weryfikuje się wszystkie istotne elementy produktu, aby określić, w jakim stopniu spełnia on wymogi, które 
mają do niego zastosowanie i ustalić odpowiednią klasę. Drugą ważną pozycją w znakowaniu CE jest Zakładowa Kontrola 
Produkcji (FPC). Weryfikuje ona, czy produkty są wytwarzane w kontrolowanych warunkach, gwarantujących, 
że każdy z nich spełnia wymagania określone podczas badania typu.

Reynaers Aluminium jako partner wydał broszurę znakowania CE i udostępnił inne narzędzia, aby poinformować swoich 
partnerów o każdym kroku niezbędnym do oznakowania CE.
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ZAANGAŻOWANIE W EKOLOGIĘ

Reynaers Aluminium jest świadomy, że firmy odgrywają ważną rolę w dbaniu o środowisko. Dlatego stale  
poszukuje nowych sposobów na „bycie zielonym” i rozwija produkty oszczędzające energię i wpisujące się  
w zrównoważony rozwój.

Aluminium jest materiałem, który może być poddawany recyklingowi w 100% bez utraty 
jakości. Ta właściwość pozwala używać profili aluminiowych o wysokiej zawartości recy-
klingu, z gwarancją jakości. Z drugiej strony pozwala również na poddanie recyklingowi 
wszystkich systemów pod koniec ich życia.

Dzięki zastosowaniu aluminium firma Reynaers może projektować smukłe profile do 
dużych przeszkleń, co umożliwia lepsze wprowadzanie światła do wnętrz, a to jeden  

z najważniejszych czynników podnoszących komfort środowiska pracy.

Efektywność energetyczna systemów jest w Reynaers Aluminium ważnym tematem.  
Dobrym przykładem jest rozwój MasterLine, systemu okienno-drzwiowego, który może 
być stosowany w domach pasywnych. Również nasze wysoko izolowane elementy prze-
suwne i ściany osłonowe mogą zminimalizować stratę energii budynku.

Integracja zewnętrznej ochrony przeciwsłonecznej (osłony przeciwsłoneczne Brise Soleil) 
na naszych systemach elewacyjnych pozwala kontrolować ilość promieni słonecznych 
dostających się do budynku i minimalizować użycie energochłonnej klimatyzacji.  
Integracja paneli fotowoltaicznych z naszymi innowacyjnymi fasadami umożliwia przekształcanie energii sło-
necznej w „zieloną” energię elektryczną.

Wszystko to przyczynia się do powstawania zrównoważonych budynków i prowadzi 
do pozyskiwania punktów w certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmen-
tal Design) oraz BREEAM (BRE Environmental Assessment Method). To dwie metody 
oceny, które wyznaczają standardy najlepszych praktyk w dziedzinie zrównoważonej 
architektury.

Certyfikaty LEED i BREEAM potwierdzają, że budynki są budowane z uwzględnieniem 
problemów związanych z ochroną środowiska, takich jak: wymagania energetyczne, 

recykling materiałów, korzystanie z wody, komfort ludzi wewnątrz budynku, wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii, lokalizacja budynku.

Wysokie parametry i jakość naszych systemów potwierdzają certyfikaty: m.in.  
Minergie, Passive House oraz Cradle to Cradle. Cradle to Cradle to certyfikacja  
oparta na koncepcji gospodarki cyrkularnej (gospodarki obiegu zamkniętego), 
 stawiająca m.in. nacisk na recykling materiałów i produktów oraz minimalne  
zużycie zasobów (energia, woda).  

Rosnące zainteresowanie tymi certyfikatami świadczy o znaczeniu zrównoważonych budynków  
i produktów. Innowacyjne produkty Reynaers Aluminium, ciągłe badania i koncentracja na wymianie 
wiedzy pozwalają firmie na prawdziwy wkład w ten nowy sposób budowania.



112

Reynaers Aluminium Sp. z o.o. 
www.reynaers.pl

03/2020 – Odpowiedzialność prawna: Reynaers Aluminium Sp. z o.o. ul. Okulickiego 12, 05-500 Piaseczno

O REYNAERS ALUMINIUM

Reynaers Aluminium jest wiodącym europejskim specjalistą oferującym 
innowacyjne, przyjazne dla środowiska i energooszczędne systemy 
aluminiowe do produkcji okien, drzwi, ścian osłonowych, systemów 
przesuwnych, osłon przeciwsłonecznych oraz ogrodów zimowych.  
Nasze systemy spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące 
komfortu, bezpieczeństwa, estetyki i wydajności energetycznej.  

Reynaers jest innowacyjną firmą, dbającą o stały rozwój produktów. 
Najnowsze rozwiązania są opracowywane, testowane i prezentowane 
w nowoczesnym Kampusie Reynaers w Duffel w Belgii. Polski oddział  
jest centrum logistycznym dla Polski, ale również dla krajów regionu:  
Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji i Węgier. 

Reynaers Aluminium jest nie tylko dostawcą, ale także partnerem 
architektów, producentów, firm instalacyjnych, managerów projektów, 
inwestorów i końcowych użytkowników. 

Więcej informacji na www.reynaers.pl

TOGETHER FOR BETTERTOGETHER FOR BETTER


