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Wykorzystując przeszło 30 lat  
doświadczeń postanowiliśmy 
sami produkować nasze profile 
okienne, żeby dbać o jakość już 
od samego początku.
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Nasza stolarka jest produkowana, oznakowana i klasyfikowana w odniesieniu do właściwości eksploatacyjnych zgodnie z normą 
PN-EN 14351-1+ A2:2016-10, która ma zastosowanie do okien i drzwi zewnętrznych.

Normy europejskie

Titanium Technology jest to technologia, w której do wyprodukowania profili wykorzystujemy pełnowartościowe PVC z domiesz-
ką tytanu. Oznacza to, że profile charakteryzują się dużą sztywnością, wysoką odpornością na odbarwienia i zarysowania, a także 
na szkodliwe działanie promieni słonecznych. Właściwości te pozwalają na tworzenie bardzo dużych, stabilnych konstrukcji 
okiennych o podwyższonych parametrach technicznych. Ponadto profile są w pełni ekologiczne, a sam proces dokładnie nadzo-
rowanej produkcji nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Titanium Technology

Klips do zamontowania trzeciej uszczelki to innowacyjne rozwiązanie BUDVAR - jedyne takie na rynku. Może być 
wpięty zarówno na etapie produkcji, jak i w już osadzonym, użytkowanym oknie. Co więcej, klips umożliwia zasto-
sowanie trzeciej uszczelki zwiększającej właściwości termoizolacyjne i akustyczne okna stanowiąc jednocześnie  
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci do komory, w której pracuje okucie okna. Klips wykonany jest z trwałego  
i wytrzymałego materiału, dzięki czemu w miarę użytkowania nie dochodzi do żadnych odkształceń. 

Klips do zamontowania trzeciej uszczelki

W naszych oknach zgrzew jest idealnie równy. Rozwój technologii pozwala na produkcję doskonałej jakości okien o niespoty-
kanej dotychczas estetyce – z niemal niewidocznymi zgrzewami. Jego wytrzymałość jest większa od elementów zgrzewanych 
standardowo oraz została potwierdzona badaniami. Uszczelki znajdujące się w narożach okien wykonanych w technologii niewi-
docznego zgrzewu zachowują swoją elastyczność, co ma także wpływ na zwiększenie ochrony i izolacji przed wiatrem, hałasem 
oraz różnicą temperatur.

Niewidoczny zgrzew

Dlaczego okna BUDVAR 
są trwalsze niż inne ?

Dla wszystkich produkowanych przez nas okien i drzwi posiadamy certyfikat potwierdzający brak ołowiu  
w naszych oknach. Podczas produkcji naszych okien stosujemy technologie przyjazne środowisku. Nasze profile, które wyko-
rzystujemy do produkcji okien, wytwarzane są na bazie stabilizatorów cynkowo-wapniowych co oznacza, że są bez jakiejkolwiek 
domieszki ołowiu oraz związków innych metali ciężkich.

Profile naszej produkcji posiadają certyfikat potwierdzający klasę S, który wydawany jest przez niemiecki instytut   
SKZ – TeConA GmbH. Dokument ten jest potwierdzeniem, że profile odporne są na skrajnie ciężkie warunki atmosferyczne. Jest 
on także gwarancją odporności na negatywny wpływ promieniowania słonecznego (klasa tropikalna).

Certyfikat na brak ołowiu

Certyfikat potwierdzający klasę S
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Najtrwalsze OKNA
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T-Energy 
MD

T-Passive 
Classic

T-Passive 
Plus

T-Passive 
Slim

T-Passive  
Forte In

T-Passive 
 Forte Out

T-Comfort
 

Ilość komór 6 7 8 7 5 5 6

Głębokość ramy 88 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

 Głębokość skrzydła 88 mm 70 mm 86,5 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Wysokość skrzydła 87 mm 77 mm 77 mm 70 mm 93 mm 93 mm 77 mm

Wysokość złożenia 129 mm 112 mm 112 mm 105 mm 128 mm 128 mm 112 mm

Głębokość złożenia 111 mm 89,5 mm 97,5 mm 89,5 mm 89,5 mm 89,5 mm 89,5 mm

Minimalny pakiet 24 mm 24 mm 32 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm

Maksymalny pakiet 52 mm 38 mm 44 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Słupek stały 105 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm

Słupek ruchomy szeroki 84 mm 84 mm - - - - - - 

Słupek ruchomy szeroki 78 mm - 78 mm 78 mm 78 mm 78 mm 78 mm 78 mm

Słupek ruchomy wąski 58 mm - 58 mm - - 58 mm 58 mm 58 mm

Słupek ruchomy bardzo wąski 42 mm - - - 42 mm - - -

Zintegrowany słupek ruchomy 
ze skrzydłem - - 84 mm - - - -

Poprzeczka standardowa 105 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Poprzeczka szeroka - 96 mm - 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm

Wymiarowanie profili okiennych
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T-Energy 
MD

T-Passive 
Classic

T-Passive 
Plus

T-Passive 
Slim

T-Passive 
Forte In

T-Passive 
Forte Out T-Comfort

Poprzeczka standardowa w skrzydle X o o o o o o

Poprzeczka szeroka w skrzydle o o X o o o o

Listwa przyszybowa prosta √ o X o o o √

Lista przyszybowa zaokrąglona o √ √ √ √ √ o

Nakładka aluminiowa X X X X o o o

System MD (trzy uszczelki) √ o o o o o o

Listwa podparapetowa z uszczelką √ √ √ √ √ √ √

Niski próg balkonowy (20 mm) o o o o o o o

Niewidoczny zgrzew dla okien w kolorze białym o o √ o o o o

Niewidoczny zgrzew dla okien w okleinach √ √ √ √ √ √ √

Okucie Solido Multi Matic √ √ √ √ √ √ √

Okucie Solido Multi Power ( ukryte zawiasy) o o o o o √ o

Okucie Tilt First - bezpieczne dziecko o o o o o X o

Okucie Komfort o o o o o X o

1 - zaczep antywyważeniowy √ √ √ √ √ √ √

2 - zaczepy antywyważeniowe o o o o o o o

Okucie w typie RC1 o o o o o o o

Okucie w typie RC2 o o o o o o o

Zabezpieczenie przeciw rozwierceniu klamki o o o o o o o

Blokada obrotu klamki z podnośnikiem skrzydła √ √ √ √ √ √ √

Otwieracz z poziomu podłogi o o o o o X o

Wzmocniony zawias o o o o o o o

Blokada rozwarcia RU o o o o o X o

Klamka okienna aluminiowa std. √ √ √ √ √ √ √

Klamka okienna HOPPE Secustik ® o o o o o X o

Klamka okienna HOPPE SecuForte ® o o o o o X o

Stopniowany uchył (5-cio stopniowy) o o o o o X o

Zatrzask balkonowy mechaniczny o o o o o o o

Hamulec cierny o o o o o o o

Hamulec rozwarcia sterowany klamką o o o o o o o

Mikrowentylacja w skrzydłach RU √ √ √ √ √ X √

Pakiet 2-szybowy 4/16/4  - 24 mm o √ X √ √ √ √

Pakiet 2-szybowy 4/24/4 - 32 mm X X √ X X X X

Pakiet 3-szybowy 4/20/4/20/4-52 mm √ X X X X X X

Aluminiowa ramka międzyszybowa √ √ √ √ √ √ √

Ciepła ramka międzyszybowa o o o o o o o

System wklejania pakietu szybowego w skrzydle o o o o o o o

Opcje wyposażenia okien 

√ w standardzie o opcja X niedostępne
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Tabela współczynników przenikania 
ciepła 

Ug Współczynnik przenikania ciepła dla szyby zespolonej.

Uf Współczynnik przenikania ciepła dla dla przegrody okiennej (złożenie profili).
 
Uw* Współczynnik przenikania ciepła dla okna (podawany dla okna referencyjnego jednoskrzydłowego o wym: 1230 mm x 1480 mm).  
 Wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw określa ile ciepła będzie przedostawać się przez m2 okna przy danej różnicy  
 temperatury (1 stopień) pomiędzy wewnętrzną, a zewnętrzną stroną okna. Im mniej tej energii przedostaje się na zewnątrz tym 
 lepiej.

SYSTEM AD/MD CIEPŁA
RAMKA

Uw*

Ug 
1,1

Ug
1,0

Ug
0,8

Ug
0,7

Ug
0,6

Ug
0,5

Ug
0,4

T-Passive Slim

AD
x 1,32 1,26 - 1,06 0,99 - -

√ 1,21 1,15 - 0,93 0,85 - -

MD
x 1,29 1,23 - 1,03 0,96 - -

√ 1,18 1,12 - 0,90 0,83 - -

T-Passive Classic

AD
x 1,30 1,24 - 1,05 0,98 - -

√ 1,19 1,13 - 0,92 0,85 - -

MD
x 1,27 1,21 - 1,02 0,95 - -

√ 1,16 1,10 - 0,89 0,82 - -

*Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm.

T-Energy MD MD
x 1,18 1,12 - - 0,88 0,86 -

√ 1,08 1,02 - - 0,75 0,69 -

T-Passive Plus

AD
x - - 1,09 - - 0,88 -

√ - - 0,96 - - 0,75 -

MD
x - - 1,06 - - 0,86 -

√ - - 0,93 - - 0,73 -
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SYSTEM AD/MD CIEPŁA
RAMKA

Uw*

Ug 
1,1

Ug
1,0

Ug
0,8

Ug
0,7

Ug
0,6

Ug
0,5

Ug
0,4

*Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm.

T-Comfort

AD
X 1,31 1,24 - 1,05 0,98 - -

√ 1,20 1,14 - 0,92 0,85 - -

MD
X 1,27 1,21 - 1,02 0,95 - -

√ 1,17 1,11 - 0,89 0,82 - -

T-Passive Forte In

AD
x 1,33 1,27 - 1,09 1,03 - -

√ 1,23 1,17 - 0,97 0,90 - -

MD
x 1,30 1,24 - 1,06 0,99 - -

√ 1,19 1,13 - 0,93 0,87 - -

 T-Passive Forte Out

AD
x 1,33 1,27 - 1,09 1,03 - -

√ 1,23 1,17 - 0,97 0,90 - -

MD
x 1,30 1,24 - 1,06 0,99 - -

√ 1,19 1,13 - 0,95 0,87 - -

T-Slide
x 1,42 - - - - - 0,93 -

√ 1,36 - - - - - 0,85 -

*Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna o wymiarach: 3000 mm x 2300 mm w schemacie otwierania „A”.

SYSTEM CIEPŁA
RAMKA

Uw*

Ug 
1,2

Ug 
1,1

Ug
1,0

Ug
0,8

Ug
0,7

Ug
0,6

Ug
0,5

Ug
0,4
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NAJWAŻNIESZE DANE:

prosty kształt, ponadczasowa elegancja

jednakowa wysokość przylgi skrzydła i ramy

głębokość ramy: 88 mm

głębokość złożenia: 111 mm

wysokość złożenia: 129 mm

system 6 komorowy

ilość uszczelek w standardzie: 3 (system MD w standardzie)

UW*

AD:

1,02 W/m²K z szybą Ug = 1,0  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

0,75 W/m²K z szybą Ug = 0,6  (pakiet 3-szybowy 44 mm z ciepłą ramką)

0,69 W/m²K z szybą Ug = 0,5  (pakiet 3-szybowy 52 mm z ciepłą ramką)

* Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm

0,69*

T-ENERGY MD

BRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE
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T-ENERGY  MDMD
dodatkowe informacje

izolacja akustyczna: Rw = 45dB (-2; -6) dla okna z szybą 55.1 SI/14Ar/4PlthXN/14Ar/44.1 SI

głęboka zabudowa złożenia gwarantuje niższą przepuszczalność cieplną

oszklenie: pakiet 3 szybowy w standardzie i opcjonalnie pakiet 2 szybowy
zakresy szklenia: 
- ramy/skrzydła listwą prostą: od 24 mm do 52 mm
- ramy/skrzydła listwą zaokrągloną: od 40 mm do 52 mm

możliwość wykonania konstrukcji ze:   
- słupkiem stałym 105 mm
- słupkiem ruchomym 84 mm

możliwość wykonania okien balkonowych na niskim progu aluminiowym oraz drzwi 
tarasowych w systemie uchylno-przesuwnym

okna dostępne w szerokiej palecie kolorów: 
- jedno- lub dwustronnie okleinowane, wykonywane z niewidocznym zgrzewem już o wymiarze min. 330 mm x 330 mm  
  (min. wymiar skrzydła lub ramy FV)
- białe wykonywane w standardzie ze zgrzewem tradycyjnym
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rama klasyczna - skrzydło 
(pakiet trzyszybowy)

rama klasyczna - skrzydło 
(pakiet dwuszybowy)

rama klasyczna - skrzydło 
(pakiet czteroszybowy)

niski próg 20mm - skrzydło

Złożenia T-ENERGY MDMD
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skrzydło - słupek stały - skrzydło skrzydło - słupek ruchomy 84mm - skrzydło

słupek stałyrama
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NAJWAŻNIESZE DANE:

nowoczesny zaokrąglony kształt o nielicowanym profilu

głębokość ramy: 70 mm

głębokość złożenia: 89,5 mm

wysokość złożenia: 112 mm

min. szerokość złożenia ze słupkiem ruchomym 142 mm

system 7-mio komorowy

ilość uszczelek w standardzie: 2

maksymalna ilość uszczelek: 3

0,82*

UW*

AD:

1,13 W/m²K z szybą Ug = 1,0  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

0,85 W/m²K z szybą Ug = 0,6  (pakiet 3-szybowy 36 mm z ciepłą ramką)

MD:

1,10 W/m²K z szybą Ug = 1,0  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

0,82 W/m²K z szybą Ug = 0,6  (pakiet 3-szybowy 36 mm z ciepłą ramką) 

* Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm

T-PASSIVE classic MD

BRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE



BUDVAR  |   17

INDEKS  >>

T-PASSIVE classic classic MDMD
dodatkowe informacje

izolacja akustyczna: Rw = 46dB (-2; -5) dla okna z szybą 10/18Ar/44.1SI

oszklenie: pakiet 2 szybowy w standardzie i opcjonalnie pakiet 3 szybowy
zakresy szklenia: 
- ramy/skrzydła listwą zaokrągloną: od 24 mm do 36 mm 
- ramy/skrzydła listwą prostą: od 24 mm do 38 mm

możliwość wykonania konstrukcji ze:
- słupkiem stałym 96 mm
- słupkiem ruchomym wąskim 58 mm
- słupkiem ruchomym szerokim 78 mm 
 
(w każdym przypadku można zastosować 3 uszczelki) 

możliwość wykonania poprzeczki w skrzydle: standardowa oraz szeroka

możliwość wykonania okien balkonowych na niskim progu aluminiowym oraz drzwi 
tarasowych w systemie uchylno-przesuwnym

okna dostępne w szerokiej palecie kolorów: 
- jedno- lub dwustronnie okleinowane, wykonywane z niewidocznym zgrzewem już o wymiarze min. 330 mm x 330 mm  
  (min. wymiar skrzydła lub ramy FV)
- białe wykonywane w standardzie ze zgrzewem tradycyjnym
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rama klasyczna - skrzydło  
 (pakiet trzyszybowy)

rama klasyczna - skrzydło  
 (pakiet dwuszybowy)

niski próg 20 mm - skrzydło

Złożenia T-PASSIVE classicclassic  MDMD

skrzydło - słupek ruchomy 58 mm - skrzydło
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skrzydło - słupek stały - skrzydło

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydło

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydło 
(klamka na obu skrzydłach)
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NAJWAŻNIESZE DANE:

nowoczesny, zaokrąglony kształt o półzlicowanym profilu

głębokość ramy: 70 mm

głębokość złożenia: 97,5 mm

wysokość złożenia: 112 mm

min. szerokość złożenia ze słupkiem ruchomym 126 mm

system 8-mio komorowy

ilość uszczelek w standardzie: 2

maksymalna ilość uszczelek: 3

UW*

AD:

0,96 W/m²K z szybą Ug = 0,8  (pakiet 2-szybowy 32 mm z ciepłą ramką)

0,75 W/m²K z szybą Ug = 0,5  (pakiet 3-szybowy 44 mm z ciepłą ramką)

MD:

0,93 W/m²K z szybą Ug = 0,8  (pakiet 2-szybowy 32 mm z ciepłą ramką)

0,73 W/m²K z szybą Ug = 0,5  (pakiet 3-szybowy 44 mm z ciepłą ramką) 

* Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm 
 

BRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE

0,73*

T-PASSIVE plus MD
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T-PASSIVE plus plus MD
dodatkowe informacje

izolacja akustyczna: Rw = 38dB dla okna z szybą Dzw Plth.Ultra 8/12Ar/4/12Ar/VSG SI 44.1 Plth. Ultra

oszklenie: pakiet 2 szybowy w standardzie i opcjonalnie pakiet 3 szybowy
zakresy szklenia: 
- ramy listwą zaokrągloną: od 24 mm do 36 mm
- skrzydła listwą zaokrągloną: od 32 mm do 44 mm

możliwość wykonania standardowej poprzeczki w skrzydle

możliwość wykonania konstrukcji ze:  
- słupkiem stałym 96 mm
- słupkiem ruchomym szerokim 78 mm
- zintegrowanym ze skrzydłem bardzo wąskim słupkiem ruchomym
 
(w każdym przypadku można zastosować 3 uszczelki) 

możliwość wykonania okien balkonowych na niskim progu aluminiowym oraz drzwi 
tarasowych w systemie uchylno-przesuwnym

okna dostępne w szerokiej palecie kolorów: 
- białe, jedno- lub dwustronnie okleinowane, wykonywane z niewidocznym zgrzewem już o wymiarze min. 330 mm x 330 mm  
  (min. wymiar skrzydła lub ramy FV)
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rama klasyczna - skrzydło 
 (pakiet trzyszybowy)

rama klasyczna - skrzydło  
(pakiet dwuszybowy)

Złożenia T-PASSIVE plusplus  MDMD

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydłoniski próg 20 mm - skrzydło
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słupek zintegrowany ze skrzydłem (skrzydło-sztulp) - skrzydłoskrzydło - słupek stały - skrzydło
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NAJWAŻNIESZE DANE:

niskie złożenie gwarantuje większą ilość wpływającego światła 
do pomieszczenia aż o 27%**

nowoczesny, zaokrąglony kształt o niezlicowanym profilu 

najwęższy słupek ruchomy

głębokość złożenia: 89,5 mm

wysokość złożenia: 105 mm

min. szerokość złożenia ze słupkiem ruchomym 112 mm

system 7-mio komorowy

ilość uszczelek w standardzie: 2

maksymalna ilość uszczelek: 3

UW*

AD:

1,15 W/m2K z szybą Ug = 1,0  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

0,85 W/m2K z szybą Ug = 0,6  (pakiet 3-szybowy 36 mm z ciepłą ramką)

MD:

1,12 W/m2K z szybą Ug = 1,0  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

0,83 W/m2K z szybą Ug = 0,6  (pakiet 3-szybowy 36 mm z ciepłą ramką) 

* Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm 
 
** Wartość uzyskana przez porównanie okien o wymiarach 1230 mm x 1480 mm:  
     T-Passive Slim ze słupkiem ruchomym bardzo wąskim do okna standardowego dwuskrzydłowego ze słupkiem stałym.

0,83*

T-PASSIVE slim MD

BRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE
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T-PASSIVE slim slim MD
dodatkowe informacje

izolacja akustyczna: Rw = 46dB (-2; -5) dla okna z szybą 10/18Ar/44.1SI

oszklenie: pakiet 2 szybowy w standardzie i opcjonalnie pakiet 3 szybowy
zakresy szklenia: 
- ramy/skrzydła listwą zaokrągloną: od 24 mm do 36 mm
- ramy/skrzydła listwą prostą: od 24 mm do 38 mm

możliwość wykonania poprzeczki w skrzydle: standardowa oraz szeroka

możliwość wykonania konstrukcji ze:   
- słupkiem stałym 96 mm
- słupkiem bardzo wąskim 42 mm
- słupkiem ruchomym szerokim 78 mm 
 
(w każdym przypadku można zastosować 3 uszczelki) 

możliwość wykonania okien balkonowych na niskim progu aluminiowym

okna dostępne w szerokiej palecie kolorów: 
- jedno- lub dwustronnie okleinowane, wykonywane z niewidocznym zgrzewem już o wymiarze min. 330 mm x 330 mm  
  (min. wymiar skrzydła lub ramy FV)
- białe wykonywane w standardzie ze zgrzewem tradycyjnym



INDEKS  >>

rama klasyczna - skrzydło 
 (pakiet trzyszybowy)

rama klasyczna - skrzydło  
(pakiet dwuszybowy)

Złożenia T-PASSIVE slimslim  MDMD

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydło skrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydło 
(klamka na obu skrzydłach)
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skrzydło - słupek ruchomy 42 mm - skrzydło

skrzydło - słupek stały - skrzydło

niski próg 20 mm - skrzydło
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NAJWAŻNIESZE DANE:

nowoczesny, zaokrąglony kształt o niezlicowanym profilu

głębokość ramy: 70 mm

głębokość złożenia: 89,5 mm

wysokość złożenia: 128 mm

min. szerokość złożenia ze słupkiem ruchomym 174 mm

system 5-cio komorowy

ilość uszczelek w standardzie: 2

maksymalna ilość uszczelek: 3

UW*

AD:

1,17 W/m²K z szybą Ug = 1,0  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

0,90 W/m²K z szybą Ug = 0,6  (pakiet 3-szybowy 36 mm z ciepłą ramką)

MD:

1,13 W/m²K z szybą Ug = 1,0  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

0,87 W/m²K z szybą Ug = 0,6  (pakiet 3-szybowy 36 mm z ciepłą ramką) 

* Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm

0,87*

T-PASSIVE forte MD

ALU CLIPBRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE
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* drzwi tarasowe w systemie uchylno-przesuwnym dostępne wyłącznie w T-Passive Forte In

możliwość wykonania konstrukcji z klamką dwustronną i wkładką cylindryczną

T-PASSIVE forte forte MDMD
dodatkowe informacje

izolacja akustyczna: Rw = 46dB (-2; -5) dla okna z szybą 10/18Ar/44.1SI

oszklenie: pakiet 2 szybowy w standardzie i opcjonalnie pakiet 3 szybowy
zakresy szklenia: 
- ramy/skrzydła listwą zaokrągloną: od 24 mm do 36 mm 
- ramy/skrzydła listwą prostą: od 24 mm do 38 mm

możliwość wykonania poprzeczki w skrzydle: standardowa oraz szeroka

możliwość wykonania konstrukcji ze:  
- słupkiem stałym 96 mm
- słupkiem ruchomym wąskim 58 mm
- słupkiem ruchomym szerokim 78 mm 
 
(w każdym przypadku można zastosować 3 uszczelki) 

możliwość wykonania okien balkonowych na niskim progu aluminiowym oraz drzwi 
tarasowych w systemie uchylno-przesuwnym*

okna dostępne w szerokiej palecie kolorów: 
- jedno- lub dwustronnie okleinowane, wykonywane z niewidocznym zgrzewem już o wymiarze min. 330 mm x 330 mm  
  (min. wymiar skrzydła lub ramy FV)
- białe wykonywane w standardzie ze zgrzewem tradycyjnym

możliwość zamontowania nakładek aluminiowych
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InIn

In

rama klasyczna - skrzydło  
(pakiet trzyszybowy)

rama klasyczna - skrzydło  
(pakiet dwuszybowy)

niski próg 20 mm - skrzydło

Złożenia T-PASSIVE forteforte  MDMD

skrzydło - słupek stały - skrzydłoIn
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skrzydło - słupek ruchomy 58 mm  - skrzydło

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm  - skrzydło 
(klamka dwustronna)

In

In

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm  - skrzydło

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm  - skrzydło

In

In
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niski próg 20 mm - skrzydłorama klasyczna - skrzydło 
(pakiet trzyszybowy)

Out Out

Złożenia T-PASSIVE forteforte  MDMD

skrzydło - słupek ruchomy 58 mm  - skrzydło rama klasyczna - skrzydło
(klamka dwustronna)

Out Out
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skrzydło - słupek ruchomy 78 mm  - skrzydło skrzydło - słupek stały - skrzydłoOut Out
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rama klasyczna - skrzydło 
(nakładka aluminiowa)

niski próg 20 mm- skrzydło 
(nakładka aluminiowa)  

In

In

Złożenia T-PASSIVE forteforte  MD    MD    alualu

In rama - skrzydło - klamka 2-str. 
(nakładka aluminiowa) 
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skrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydło 
(nakładka aluminiowa) 

skrzydło - słupek stały - skrzydło  
(nakładka aluminiowa)

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydło 
(nakładka aluminiowa; klamka czynna w skrzydle biernym)

InIn

In
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rama klasyczna - skrzydło  
(nakładka aluminiowa)

niski próg 20mm - skrzydło 
(nakładka aluminiowa)

Out Out

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydło 
(nakładka aluminiowa) 

Out rama - skrzydło - klamka 2-str. 
(nakładka aluminiowa) 

Out

Złożenia T-PASSIVE forteforte  MD    MD    alualu
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T-COMFORT MD

NAJWAŻNIESZE DANE:

prosty kształt o niezlicowanym profilu

głębokość ramy: 70 mm

głębokość złożenia: 89,5 mm

wysokość złożenia: 112 mm

min. szerokość złożenia ze słupkiem ruchomym 142 mm

system 6-cio komorowy

ilość uszczelek w standardzie: 2

maksymalna ilość uszczelek: 3

UW*

AD:

1,14 W/m²K z szybą Ug = 1,0  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

0,85 W/m²K z szybą Ug = 0,6  (pakiet 3-szybowy 36 mm z ciepłą ramką)

MD:

1,11 W/m²K z szybą Ug = 1,0  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

0,82 W/m²K z szybą Ug = 0,6  (pakiet 3-szybowy 36 mm z ciepłą ramką) 

* Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm

ALU CLIPBRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE

0,82*
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T-COMFORT MDMD
dodatkowe informacje

izolacja akustyczna: Rw = 46dB (-2; -5) dla okna z szybą 10/18Ar/44.1SI

oszklenie: pakiet 2 szybowy w standardzie i opcjonalnie pakiet 3 szybowy
zakresy szklenia: 
- ramy/skrzydła listwą prostą: od 24 mm do 38 mm
- ramy/skrzydła listwą zaokrągloną: od 24 mm do 36 mm

możliwość wykonania konstrukcji ze:  
- słupkiem stałym 96 mm
- słupkiem ruchomym wąskim 58 mm
- słupkiem ruchomym szerokim 78 mm 
 
(w każdym przypadku można zastosować 3 uszczelki) 

możliwość wykonania poprzeczki w skrzydle: standardowa oraz szeroka

możliwość wykonania okien balkonowych na niskim progu aluminiowym oraz drzwi 
tarasowych w systemie uchylno-przesuwnym

możliwość zamontowania nakładek aluminiowych standardowych (typ L)  
lub zlicowanych (typ C)

okna dostępne w szerokiej palecie kolorów: 
- jedno- lub dwustronnie okleinowane, wykonywane z niewidocznym zgrzewem już o wymiarze min. 330 mm x 330 mm  
  (min. wymiar skrzydła lub ramy FV)
- białe wykonywane w standardzie ze zgrzewem tradycyjnym
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rama klasyczna - skrzydło 
(pakiet dwuszybowy)

rama klasyczna - skrzydło 
(pakiet trzyszybowy)

Złożenia T-COMFORT MD

poprzeczka standardowaniski próg 20 mm - skrzydło
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słupek stały / poprzeczka szeroka skrzydło - słupek stały - skrzydło

skrzydło - słupek ruchomy 58 mm - skrzydłoskrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydło
(klamka na obu skrzydłach)

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydło
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rama klasyczna - skrzydło 
(nakładka aluminiowa typ L)

niski próg 20 mm - skrzydło  
(nakładka aluminiowa typ L )

Złożenia T-COMFORT MD ALU TYP L

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydło 
(nakładka aluminiowa typ L; klamka na obu skrzydłach) 

skrzydło - słupek ruchomy 78 mm - skrzydło 
(nakładka aluminiowa typ L)
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słupek stały  
(nakładka aluminiowa)

poprzeczka standardowa  
(nakładka aluminiowa) 

skrzydło - słupek stały - skrzydło 
(nakładka aluminiowa typ L)

skrzydło - słupek ruchomy 58 mm - skrzydło 
(nakładka aluminiowa typ L)



INDEKS  >>

rama klasyczna -  skrzydło 
(nakładka aluminiowa typ C)

niski próg 20 mm -  skrzydło 
(nakładka aluminiowa typ C)

skrzydło - słupek stały - skrzydło 
(nakładka aluminiowa typ C)

skrzydło - słupek ruchomy 58 mm - skrzydło 
(nakładka aluminiowa typ C)

Złożenia T-COMFORT MD ALU TYP C
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Systemy PRZESUWNE



INDEKS  >>

NAJWAŻNIESZE DANE:

system przesuwny gwarantujący szczelność

wielokomorowe skrzydło i bardzo szeroka rama  
oraz wielouszczelkowy system doszczelnienia zapewniają 

   doskonałe parametry termoizolacyjne

możliwość szklenia pakietami dwu i trzyszybowymi

klasyczny, ponadczasowy wygląd

ukryta górna szyna prowadząca

możliwość tworzenia nawet dużych konstrukcji, zapewniających 
lepsze nasłonecznienie pomieszczeń o szerokości do niespełna 

   6,5 m i wadze jednego skrzydła nawet do 300 kg

UW*

AD:

1,36 0W/m²K z szybą Ug = 1,2  (pakiet 2-szybowy 32 mm z ciepłą ramką)

0,85 W/m²K z szybą Ug = 0,5  (pakiet 3-szybowy 44 mm z ciepłą ramką)

 * Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna o wymiarach: 3000 mm x 2300 mm w schemacie otwierania „A”

0,85*

T-SLIDE
ALU CLIPBRAK 

OŁOWIU
TITANIUM

TECHNOLOGY
KLASA SNORMY

EUROPEJSKIE
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standardowy próg - 67 mm niski próg - 24 mm

T-SLIDE
dodatkowe informacje

wysoka stabilność i trwałość dzięki solidnym ściankom wzmocnionym profilami  
stalowymi w skrzydle 

system przesuwny dostępny w szerokiej palecie kolorów

możliwość zamontowania nakładek aluminiowych

sposób łączenia narożników zapewnia doskonałe parametry cieplne 

unikalny mechanizm Best Close wyhamowujący ruch pędzącego skrzydła  
w końcowej fazie zamykania, wprowadzający w sposób łagodny skrzydło w ramę

dla skrzydła powyżej 200 kg zasuwnica ze wspomaganiem w standardzie,  
zapewniająca lekką, cichą i komfortową pracę bez użycia nadmiernej siły

idealny do zabudowy tarasów, balkonów, ogrodów zimowych, a także w budynkach 
użyteczności publicznej 

dwie wysokości progu: 
- 67 mm z możliwością wyrównania, o znakomitych właściwościach termicznych, zapewniający maksymalny komfort i bezpieczeństwo 
- niski o wysokości 24 mm

oszklenie: pakiet 2 szybowy w standardzie i opcjonalnie pakiet 3 szybowy
możliwość szklenia: 
- listwą prostą 32 mm
- listwą prostą 44 mm
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  przekrój pionowy  przekrój pionowy
próg niski 24 mm próg standardowy 67 mm

Złożenia T-SLIDE
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schemat Kschemat A
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schemat C
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Złożenia T-SLIDE
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próg standardowy 67mm
(nakładka aluminiowa)

przekrój pionowy przez kwaterę czynną przekrój pionowy przez kwaterę czynną 
próg niski 24mm

(nakładka aluminiowa)

Złożenia T-SLIDE alu
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próg standardowy 67mm 
(nakładka aluminiowa)

przekrój pionowy przez kwaterę bierną i czynną  przekrój pionowy przez kwaterę bierną i czynną  
próg niski 24mm 

(nakładka aluminiowa) 

Złożenia T-SLIDE alu
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schemat A -  przekrój poziomy
(nakładka aluminiowa) 

schemat C -  przekrój poziomy
(nakładka aluminiowa) 



INDEKS  >>

schemat K -  przekrój poziomy 
(nakładka aluminiowa)  

Złożenia T-SLIDE alu
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Drzwi ZEWNĘTRZNE
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Opcje wyposażenia drzwi

 Drzwi zewnętrzne Drzwi  
werandowe

T - Door 
Elegant  

Pro  
In/Out

T – Door 
Elegant 

Standard  
In/Out

T - Passive 
Door 

In/Out
T - AJTO  

In/Out

Listwa przyszybowa prosta √ √ o o

Lista przyszybowa zaokrąglona o o √ √

Niewidoczny zgrzew dla drzwi  
w kolorze białym o o o o

Niewidoczny zgrzew dla drzwi  
w okleinach √ √ √ √

Kość zgrzewalna w narożnikach skrzydeł √ √ √ √

Klamka dwustronna √ √ √ √

Pochwyt/gałka o o o o

Próg aluminiowy √ √ √ √

Wysoki próg (rama) X X X o

Wkładka zamka
jedna wkładka √ √ √ √

dwie wkładki o o o X

Samozamykacz o o o o

Zasuwnice sterowane kluczem

zasuwnica hakowa 3-punktowa √ √ √ X

zasuwnica rolkowa 5-cio punktowa X X X √

zasuwnica hakowo-bolcowa 5-punktowa o o o X

zasuwnica automatyczna 5 punktowa 
(zapadkowo – rolkowa) o o o X

Zasuwnice sterowane klamką

zasuwnica hakowa 3-punktowa o o o X

zasuwnica rolkowa 5-cio punktowa X X X o

zasuwnica hakowo-bolcowa 5-cio punktowa o o o X

zasuwnica automatyczna 5-cio punktowa 
(rolkowa) o o o X

Zawiasy

Zawias STANDARD 80 X X √ o (IN) / √ (OUT)

Zawias STANDARD 120 √ √ X X

Zawias PREMIUM ROUND 160 o o o X

Zawias okienny X X X √ (IN) / X (OUT)

Zawias ukryty X X X
o (IN) / o (OUT)  

- tylko dla  
wysokiego  
progu/ramy

Elektrozaczep o o o X

Zaczep dzień – noc 
√ 

(przy wyborze 
pochwytu, gałki)

√ 
(przy wyborze 

pochwytu, gałki)

√ 
(przy wyborze 

pochwytu gałki)
o

√ w standardzie o opcja X niedostępne
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Opcje wyposażenia drzwi

 Drzwi zewnętrzne Drzwi  
werandowe

T - Door 
Elegant  

Pro  
In/Out

T – Door 
Elegant 

Standard  
In/Out

T - Passive 
Door 

In/Out
T - AJTO  

In/Out

Uszczelka automatyczna o o o o

Okapnik + uszczelka szczotkowa
IN √ √ √ √

OUT √ √ √ √

Uszczelka dorowkowa 906700 √ √ √ X

Pakiet 2-szybowy 4/16/4  - 24mm √ √ √ √

Aluminiowa ramka 
międzyszybowa √ √ √ √

Ciepła ramka międzyszybowa o o o o

System wklejania pakietu  
szybowego w skrzydle o o √ √

Okucie antypaniczne o o X X

Automatyka o o X X

 Drzwi zewnętrzne Drzwi  
werandowe

T - Door 
Elegant 

Pro  
In/Out

T – Door 
Elegant  

Standard  
In/Out

T - Passive 
Door 

In/Out

T - AJTO  
In/Out

Ilość komór 4 4 5 5

Głębokość ramy 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Głębokość skrzydła 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Wysokość skrzydła 125 mm 125 mm 93 mm 93 mm

Wysokość złożenia 192 mm 160 mm 128 mm 128 mm

Głębokość złożenia 89,5 mm 89,5 mm 89,5 mm 89,5 mm

Minimalny pakiet 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm

Maksymalny pakiet 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Słupek stały 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm

Słupek ruchomy 78 78 mm 78 mm 78 mm 78 mm

Poprzeczka standardowa 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Wymiarowanie profili drzwiowych

√ w standardzie o opcja X niedostępne
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NAJWAŻNIESZE DANE:

prosty, nowoczesny design ramy i skrzydła

głębokość ramy: 70 mm

głębokość złożenia: 89,5 mm

dostępny w wariantach Pro, Standard  
różniących się między sobą zastosowaną ramą

wysokość złożenia: 192 mm (Pro),  
160 mm (Standard)

system 4-ro komorowy

UW*

AD:

1,3 W/m2K z szybą Ug=1,1  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

1,1 W/m2K z szybą Ug=0,7  (pakiet 3-szybowy 52 mm z ciepłą ramką)

*Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla drzwi o wymiarach: 1230 mm x 2180 mm

BRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE

1,1*

T-DOOR elegant



BUDVAR  |   63

INDEKS  >>

T-DOOR elegant
dodatkowe informacje

wzmocnienie stalowe w skrzydle o przekroju zamkniętym

możliwość wykonania poprzeczki w skrzydle 

dodatkowo wzmocnione narożniki skrzydeł

duży wybór klamek, pochwytów, wypełnień ozdobnych

możliwość zastosowania dodatkowych akcesoriów typu dźwignia antypaniczna,  
rozwiązania SMART HOME 

szeroki asortyment zasuwnic sterowanych kluczem lub klamką

drzwi dostępne w szerokiej palecie kolorów: 
- jedno- lub dwustronnie okleinowane, wykonywane z niewidocznym zgrzewem  
- białe wykonywane w standardzie ze zgrzewem tradycyjnym

oszklenie: pakiet 2 szybowy w standardzie i opcjonalnie pakiet 3 szybowy
zakresy szklenia: 
- ramy/skrzydła listwą prostą: od 24 mm do 38 mm
- ramy/skrzydła listwą zaokrągloną: od 24 mm do 36 mm

możliwość wykonania konstrukcji ze:   
- słupkiem stałym 96 mm (jako naświetle)
- słupkiem ruchomym szerokim 78 mm
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Złożenia T-DOOR elegant

rama CH - skrzydło otwierane do wewnątrz 
(wariant Pro)

rama - skrzydło otwierane do wewnątrz
(wariant Standard)

In In

niski próg 20 mm - skrzydło otwierane do wewnątrz brak niskiego progu (uszczelka opadająca) 
- skrzydło otwierane do wewnątrz

InIn
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słupek stały - skrzydło otwierane do wewnątrz

skrzydło otwierane do wewnątrz 
- słupek stały - skrzydło otwierane do wewnątrz

In

In

skrzydło otwierane do wewnątrz 
- słupek ruchomy 78 mm - skrzydło otwierane do wewnątrz

In
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rama - skrzydło otwierane na zewnątrz 
(wariant Standard)

Outrama - skrzydło otwierane na zewnątrz 
(wariant Pro)

Out

Złożenia T-DOOR elegant

niski próg 20 mm - skrzydło otwierane na zewnątrzOut
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brak niskiego progu (uszczelka opadająca) 
skrzydło otwierane na zewnątrz

skrzydło otwierane na zewnątrz - słupek ruchomy 78 mm 
- skrzydło otwierane na zewnątrz

Out

Out
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NAJWAŻNIESZE DANE:

nowoczesny, zaokrąglony kształt o niezlicowanym profilu

głębokość ramy: 70 mm

głębokość złożenia: 89,5 mm

wysokość złożenia: 128 mm

system 5-cio komorowy

UW*

AD:

1,2 W/m2K z szybą Ug=1,1  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

0,9 W/m2K z szybą Ug=0,7  (pakiet 3-szybowy 36 mm z ciepłą ramką)

*Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla drzwi o wymiarach: 1230 mm x 2180 mm

BRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE

0,9*

T-PASSIVE door
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T-PASSIVE door
dodatkowe informacje

dodatkowo wzmocnione narożniki skrzydeł 

duży wybór klamek, pochwytów, wypełnień ozdobnych

szeroki asortyment zasuwnic sterowanych kluczem lub klamką

drzwi dostępne w szerokiej palecie kolorów: 
- jedno- lub dwustronnie okleinowane, wykonywane z niewidocznym zgrzewem  
- białe wykonywane w standardzie ze zgrzewem tradycyjnym

oszklenie: pakiet 2 szybowy w standardzie i opcjonalnie pakiet 3 szybowy
zakresy szklenia: 
- ramy/skrzydła listwą zaokrągloną: od 24 mm do 36 mm 
- ramy/skrzydła listwą prostą: od 24 mm do 38 mm

możliwość wykonania konstrukcji ze:  
- słupkiem stałym 96 mm (jako naświetle)
- słupkiem ruchomym szerokim 78 mm
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rama klasyczna - skrzydło otwierane do wewnątrz

słupek stały - skrzydło otwierane do wewnątrz

In

In

skrzydło otwierane do wewnątrz - ruchomy słupek 78 mm 
- skrzydło otwierane do wewnątrz

brak niskiego progu (uszczelka opadająca) 
- skrzydło otwierane do wewnątrz

In

In

Złożenia T-PASSIVE door
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niski próg 20 mm - skrzydło otwierane do wewnątrz rama klasyczna - skrzydło otwierane na zewnątrzIn Out

skrzydło otwierane na zewnątrz 
- ruchomy słupek 78 mm 

- skrzydło otwierane na zewnątrz

niski próg 20 mm 
- skrzydło otwierane na zewnątrz

Out Out
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NAJWAŻNIESZE DANE:

drzwi techniczne do pomieszczeń np. gospodarczych

nowoczesny, zaokrąglony kształt o niezlicowanym profilu

głębokość ramy: 70 mm

głębokość złożenia: 89,5 mm

wysokość złożenia: 128 mm

system 5-cio komorowy

UW*

AD:

1,2 W/m2K z szybą Ug=1,1  (pakiet 2-szybowy 24 mm z ciepłą ramką)

0,9 W/m2K z szybą Ug=0,7  (pakiet 3-szybowy 36 mm z ciepłą ramką)

*Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla drzwi o wymiarach: 1230 mm x 2180 mm

BRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE

0,9*

T-AJTO
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T-AJTO
dodatkowe informacje

dodatkowo wzmocnione narożniki skrzydeł 

możliwość zastosowania wysokiego progu (rama dookoła)

drzwi dostępne w szerokiej palecie kolorów: 
- jedno- lub dwustronnie okleinowane, wykonywane z niewidocznym zgrzewem  
- białe wykonywane w standardzie ze zgrzewem tradycyjnym

oszklenie: pakiet 2 szybowy w standardzie i opcjonalnie pakiet 3 szybowy
zakresy szklenia: 
- ramy/skrzydła listwą zaokrągloną: od 24 mm do 36 mm 
- ramy/skrzydła listwą prostą: od 24 mm do 38 mm

możliwość wykonania konstrukcji ze:   
- słupkiem stałym 96 mm (jako naświetle)
- słupkiem ruchomym szerokim 78 mm
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rama klasyczna - skrzydło otwierane do wewnątrz słupek stały - skrzydło otwierane do wewnątrz

skrzydło otwierane do wewnątrz 
- słupek ruchomy 78 mm 

- skrzydło otwierane do wewnątrz 

niski próg 20 mm - skrzydło otwierane do wewnątrz 

In In

InIn

Złożenia T-AJTO
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rama klasyczna - skrzydło otwierane na zewnątrz skrzydło otwierane na zewnątrz 
- ruchomy słupek 78 mm 

- skrzydło otwierane na zewnątrz

niski próg 20 mm - skrzydło otwierane na zewnątrzOut

Out Out
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Akcesoria
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Profile dodatkowe

AKCESORIA do okien i drzwi balkonowych 
t-energy

poszerzenie 30 mm
art.-nr CK-E105

poszerzenie zwężane 120 mm
art.-nr 76703

łącznik rurowy
art.-nr 8340+8341

łącznik 90°
art. nr 8355

poszerzenie 60 mm
art.-nr CK-E106

poszerzenie 
jednostronne 60 mm

(licowane od zewnątrz)
art.-nr 144

poszerzenie zwężane 30 mm
art.-nr 76701

łącznik okienny
art.-nr 8350

poszerzenie zwężane 60 mm
art.-nr 76702

łącznik statyczny
art.-nr 88605

lizena
art.-nr 154

poszerzenie 
jednostronne 30 mm

(licowane od zewnątrz)
art.-nr 144

łącznik okienny
"obce pióro"
art.-nr. 1248
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Okapniki, listwy podparapetowe, listwy podokienne

Elementy maskujące - płaskowniki, kątowniki, kaf

kaf 2007

kaf 3007

kaf 4007

pl 2020 pl 3020

pl 6020

c752575 30c60100

30c4060 30c3050

30c2040

30c2020

pl 8020

pl 10020

pl 4020 pl 5020

kaf 5007

kaf 8007

kaf 10007

okapnik 49 mm
art. -nr fb49

listwa podparapetowa 30 mm
art. -nr CK-E100

okapnik 102 mm
art. -nr fb102

poszerzenie jednostronne 30 mm
art. -nr 346

okapnik 39.5 mm
art. -nr 7679

niski próg
art. -nr 6-38967-99-0-00
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70 70

58

5852

Profile dodatkowe

Listwy podparapetowe, próg

AKCESORIA do okien i drzwi balkonowych 
t-passive classic, t-passive plus, t-passive slim, t-passive forte       , t-comfort        

łącznik 90o 

art.-nr. 355

lizena 
art.-nr. 154   

listwa podparapetowa 30 mm 
art.-nr. CK-E100

poszerzenie jednostronne 30 mm 
art.-nr. 144 

łącznik rurowy 78°-220° 
art.-nr. 340 + 341 

poszerzenie jednostronne 60 mm 
art-nr. 546  

niski próg  
art.-nr. 6-37852-60-0-1 

łącznik okienny "obce pióro"
art.-nr. 1248

poszerzenie 30 mm 
art.-nr. CK-E081

łącznik okienny
art.-nr. 350 

poszerzenie jednostronne 30 mm 
art-nr. 346

poszerzenie 60 mm 
art.-nr. CK-E082 

łacznik statyczny
art.-nr. CK-E080 
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Okapniki

97

156,5

127

67

Dodatki

45

102

160

okapnik 49 mm 
art.-nr. fb49 

okapnik 102 mm 
art.-nr. fb102    

okapnik 97 mm 
art-nr. 6137

okapnik 67 mm 
art.-nr. 6136 

okapnik 39.5 mm 
art.-nr. 76759 

osłona progu
art.-nr. f5383b

zakończenia okapnika
słupek ruchomy 
art.-nr. 774869  

 prawe skrzydło czynne, lewe bierne
art.-nr. 774870 

lewe skrzydło czynne, prawe bierne   

listwa przylgowa do uszczelki
środkowej md do ościeżnicy 

art.-nr. CK-E006

okapnik  
art.-nr. mdl776245 

uszczelka szczotkowa 17 mm  
do okapnika 

art.-nr. 604872 

osłona progu
art.-nr. 7282

zakończenia okapnika 
boczne 

art.-nr. 774868 
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Elementy maskujące - kątowniki, kaf, płaskowniki

c752575 30c60100

30c4060 30c3050

30c2040

30c2020

pl 2020 pl 3020

pl 6020 pl 8020

pl 10020

pl 4020 pl 5020

kaf 2007

kaf 3007

kaf 4007

kaf 5007

kaf 8007

kaf 10007
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Progi

Wzmocnienie aluminiowe i stalowe

AKCESORIA 
t-slide

próg thermostep (67 mm) + profil uzupełniający/profil comfort
 przekrój przez kwaterę czynną

próg thermostep 174 (67 mm)  
art.-nr 6-29938

wzmocnienie aluminiowe do ramy  
art.-nr h41379

wzmocnienie aluminiowe do skrzydła
art.-nr st-63716-2.0

wzmocnienie aluminiowe do skrzydła
art.-nr st-63715-2.0

próg flatstep 222 (24 mm)
 przekrój przez kwaterę czynną

próg thermostep (67 mm)
 przekrój przez kwaterę bierną

próg flatstep 222 (24 mm)
art.-nr 6-36103

próg flatstep 222 (24 mm)
 przekrój przez kwaterę bierną
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Próg - profile składowe

Profile dodatkowe pod próg

adapter - podora 
skrzydła stałego
art.-nr h42425

dolna szyna jezdna
art.-nr f54782

profil wypełniający do progu 
thermostep 174 (67 mm)

art.-nr p-01846

profil wyrównujący, stosowany 
pod kwaterę bierną

art.-nr 9-40300

poszerzenie 30 mm
art.-nr CK-E081

poszerzenie 60 mm
art.-nr CK-E082

listwa podparapetowa 30 mm
art.-nr CK-E100

adapter 164 - wysokość widoczna 10 mm
ar.-nr l-07164-60-0-0

klinaryt / styrodur pod próg thermostep
(próg 67 mm)

wy
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= 

65
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50
 (c

o 
5 

m
m

)

profil spływowy, okapnik
art.-nr f55787

profil uzupełniający, profil comfort 
pod kwaterę czynną

art.-nr p-01767

profil wypełniający do progu 
flatstep 222 (24 mm)

art.-nr 9-40413
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Złożenie - próg, adapter, poszerzenia

Uwaga! Podstawą właściwego montażu T-Slide jest zachowanie prawidłowego poziomu podłoża, na którym będzie osadzona konstrukcja.
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Kolorystyka
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Kolory oklein 

- biały
- karmelowy
- brązowy 
- antracytowy

bazy profili naszych okien są w kolorze dostosowanym do koloru okleiny:

crystal white
WAQ50-Z6

solar oak
UK101-Z8

walnut
UK103-Z8

black smooth
F4466062

coal grey  
structural 
KDB74-Z8

polish pine 
G4301-G7

cream white
YEM 69-Z8

asteroid basalt
DB703  

quartz grey
KACV8-Z8

smoked oak
UR401-Z8

norman oak
A1002-Z3

dark green
GAP 45-Z8

pale grey
KADF 9-Z8

silver light
SS 101-89

coal grey smooth 
KDB74-F7 

sapeli
UR602-Z8

charcoal brown
NDS62-Z8

vintage pine
B2303-G7

stripe pine
G0 502-Z8

frost grey
KADF 8-Z8

brown oak
UQ 901-Z8
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Standardy w zakresie kolorów baz 
oraz kolorów uszczelek  do profili

grupa
            kolor kolor bazy

uszczelka
opis nr  1-s 2-s

I

crystal white WAQ50-Z6 biała biała szara

walnut UK103-Z8 biała brąz czarna

coal grey structural KDB74-Z8 biała grafit czarna

solar oak UK101-Z8 biała karmel czarna

black smooth F4466062 biała grafit czarna

coal grey smooth KDB74-F7 biała grafit czarna

polish pine G4301-G7 biała karmel czarna

norman oak A 1002-Z3 biała karmel czarna

grupa
            kolor kolor bazy

uszczelka
opis nr  1-s 2-s

II 

quartz grey KACV8-Z8 biała biała szara

charcoal brown NDS62Z8 biała brąz czarna

smoked oak  UR401-Z8 biała brąz czarna

sapeli UR 602-Z8 biała brąz czarna

vintage pine B 2303-G7 biała karmel czarna

stripe pine G0502-Z8 biała karmel czarna

cream white YEM 69-Z8 biała biała szara

asteroid basalt DB703 biała grafit czarna

grupa
            kolor kolor bazy

uszczelka
opis nr  1-s 2-s

III

pale grey KADF9-Z8 biała biała szara

frost grey KADF8-Z8 biała biała szara

silver light SS101-89 biała biała szara

brown oak UQ901-Z8 biała brąz czarna

dark green GAP45-Z8 biała brąz czarna
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KOLORYSTYKA PROFILI

KOLORYSTYKA USZCZELEK

strona zewnętrzna  
konstrukcji strona wewnętrzna konstrukcji

przyszybowa 
na skrzydle

przylgowa 
na ramie na listwie przyszybowej przylgowa  

na skrzydle

biały w masie szara szara szara szara

Kolor 1str.  
(kolor zewn. - 
biały wewn.)

zewn. okleina ciemna  
( z czarną uszczelką) czarna czarna szara czarna

zewn. okleina jasna 
 ( z szarą uszczelką) szara szara szara  szara

Kolor 2str.  
(kolor zewn. - 
kolor wewn.)

okleina ciemna 
 ( z czarną uszczelką) czarna czarna czarna czarna

okleina jasna 
 ( z szarą uszczelką) szara szara szara szara

Duokolor                          
Uwaga -  

w przypadku 
duokoloru baza 

profilu  
dobierana jest 

zawsze  
pod kolor  

wewnętrzny

wewn. i zewn. okleina jasna 
 (w kolorze wewn. i zewn. docelowo  

stosowana szara uszczelka) 
szara szara szara szara

obustronnie lub przynajmniej z jednej  
strony okleina ciemna  

(przynajmniej w jednym z kolorów  
docelowo  stosowana czarna uszczelka)

czarna czarna
szara - przy jasnej okleinie wewnątrz  

czarna - przy ciemnej okleinie 
wewnątrz

czarna

Inka 
(biały zewn.- 
kolor wewn.) 

wewn. okleina jasna 
 ( z szarą uszczelką) szara szara szara szara

wewn. okleina ciemna 
 ( z czarną uszczelką) czarna czarna czarna czarna

Uwaga ! Brak opcji okna w kolorze białym z czarną uszczelką !

Wytyczne odnośnie stosowanej
kolorystyki uszczelek w stolarce PVC
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Wspieramy Twój BIZNES
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Opiekun KLIENTA w centrali BUDVAR

Wsparcie technologiczne

Transport okien

cykliczne dostawy

własna flota

okna zabezpieczone termokurczliwą folią transportową

uchwyty ułatwiające przenoszenie okien

Strefa klienta biznesowego
Na naszej stronie internetowej znajduje się specjalna strefa dla naszych Klientów – zakładka 
PARTNER, gdzie zgromadziliśmy wszystkie przydatne informacje o ofercie i produktach Budvar 
( również NOWOŚCI!), które z pewnością będą pomocne w codziennej pracy z Twoim klientem.

Oferujemy Ci bezpłatny dostęp do specjalnej platformy BVC służącej do sporządzania zarówno 
wycen jak i przygotowania zleceń w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu – biurze, u klienta, 
na budowie itp. BVC to możliwość przygotowania wyceny na dowolnym urządzeniu mobilnym! 

Bezpłatny program do wycen 
- Budvar Vindows Calculator | BVC

Zakładka PORADY na stronie www
Chcemy dzielić się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem, dlatego też znajdziecie na naszej 
stronie zakładkę PORADY, która zapełniona jest praktycznymi artykułami dotyczącymi wyboru 
jak i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej. Znajdziecie w nich odpowiedź na najczęściej 
zadawane przez klientów pytania. Dbamy o to, aby sukcesywnie wzbogacać to miejsce o nowe 
treści.

Pakiety wsparcia marketingowego
Przygotowaliśmy specjalne pakiety marketingowe zawierające ekspozycję, oznakowanie 
punktu sprzedaży, i wiele innych korzyści. O szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 
lub bezpośrednio dział marketingu:  marketing@budvar.pl
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siedziba: ul. Rondo ONZ nr 1, lok. 12 piętro, Warszawa  00-124  
adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola  

tel.: +48 (43) 824-31-32   fax: +48 (43) 824-31-33  |  e-mail: okna@budvar.pl
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