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OKNA I DRZWI BALKONOWE AVATIO

KLASYCZNY DESIGN I OPTYMALNE WYPOSAŻENIE

System okien i drzwi balkonowych AVATIO dostępny jest jedynie w WnD. 

Opatentowany, zaokrąglony kształt profilu skrzydła nadaje konstrukcjom okiennym 

unikalny, klasyczny charakter.

W ten sposób ekonomiczne konstrukcje AVATIO idealnie pasują tradycyjnych 

budynków, a wiele dostępnych wersji kolorystycznych pozwala dopasować stolarkę 

do projektu elewacji i wnętrz.

 › Okna rozwierne, uchylne  

i rozwierno – uchylne

 › Drzwi balkonowe 

otwierane do wewnątrz

 › Słupek stały lub ruchomy

 › Liczba bolców 

antywyważeniowych  

w standardzie: 1

 › Szklenie pakietami  

dwu – i trzyszybowymi

 ›  5 lat gwarancji, 2 lata 

gwarancji na okucia

 › Współczynnik przenikania ciepła:

 › Uw = 1,2 W/m2K z pakietem dwuszybowym*

 › Uw = 0,97 W/m2K z pakietem trzyszybowym**

 › Szklenie pakietów szybowych w skrzydle:  

do 41 mm

 › Liczba uszczelek: 2

 › 5 – komorowy profil ramy i skrzydła

 › Głębokość ramy: 70 mm

 › Głębokość skrzydła: 79 mm

 › Wysokość złożenia (rama i skrzydło): 114 mm

* Dla okna referencyjnego o wymiarach 1230x1480 mm, 
z ramą 140x06/140x22WD, Uf = 1,3 W/m2K, pakietem 
szybowym 4/16/4, Ug = 1,0 W/m2K i ciepłą ramką 
CRM9004.

** Dla okna referencyjnego o wymiarach 1230x1480 mm, 
z ramą 140x06/140x22WD, Uf = 1,3 W/m2K, pakietem 
szybowym 4/14/4/14/4, Ug = 0,6 W/m2K i ciepłą ramką 
CRM9004

OKNA

Okno stałe Okno otwierane 
rozwierno-uchylne

Drzwi balkonowe  
otwierane do wewnątrz

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe 
otwierane do wewnątrz

Okno dwuskrzydłowe  
ze stałym słupkiem 

Okno dwuskrzydłowe  
z ruchomym słupkiem

DRZWI BALKONOWE

Festverglasungen Einflügelige Balkontüren, nach innen 
öffnend, als Dreh- und Drehkippvariante

Zweiflügelige Balkontüren,  
nach innen öffnend

Drehkippfenster

Zweiflügelige Stulpfenster 
ohne festen Mittelpfosten

Zweiflügelige Fenster 
mit festem Mittelpfosten

 › Wärmedurchgangskoeffizient 

 › Uw = 1,2 W/m²K mit Zweifachverglasung*

 ›  Uw = 0,83 W/m²K mit Dreifachverglasung** 

 › 5-Kammer-Profil im Rahmen und Flügel

 › Bautiefe Rahmen: 70 mm

 › Bautiefe Flügel: 75 mm

 › Ansichtsbreite Rahmen und Flügel: 107 mm

 › Ansichtsbreite Stulp: 149 mm

 › Anzahl der Dichtungsebenen: 2

 › Mögliche Glaspakete: 24 mm – 47 mm

 › Anzahl der Sicherheitsschließstücke 

im Standard: 1

  *  Für Fenster mit Referenzabmessungen 1.230 × 1.480 mm 
140 × 06/090 × 02 Uf = 1,2 W/m²K, Scheibenpaket 4/16/4, 
Ug = 1,0 W/m²K, warme Kante CRM9004.

**  Für Fenster mit Referenzabmessungen 1.230 × 1.480 mm 
140 × 06/090 × 02 Uf = 1,2 W/m²K, Scheibenpaket 
4/16/4/16/4, Ug = 0,5 W/m²K, warme Kante CRM9004.

FENSTER BALKONTÜREN
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ZALETY SYSTEMU AVATIO

JAKOŚĆ  
W DOBREJ CENIE

KLASYCZNY  
DESIGN

SOLIDNA  
KONSTRUKCJA

WIELE KOLORÓW 
DO WYBORU

Przemyślany i racjonalny projekt 

okien i drzwi balkonowych 

AVATIO zapewnia optymalne 

parametry izolacyjne i trwałość 

na lata. To ekonomiczne 

rozwiązanie, które pozwala 

oszczędzić na kosztach 

inwestycji. Jednocześnie 

możliwość szklenia szerokimi 

pakietami szybowymi pozwala 

obniżać koszty ogrzewania  

w przyszłości.

Zaokrąglone profile skrzydeł 

AVATIO zostały zaprojektowane 

tak, by niemal licowały się  

z profilem ramy. W ten sposób 

cała konstrukcja zyskuje 

klasyczny, subtelny charakter, 

który idealnie pasuje do 

tradycyjnej zabudowy  

i rewitalizowanych budynków.

Zbrojenia o grubości do 2 mm 

i odpowiedni przekrój profilu 

zapewniają solidną i trwałą 

konstrukcję. System uszczelek 

pomaga utrzymać okucia  

w dobrym stanie przez lata. 

W ten sposób okna i drzwi 

balkonowe AVATIO są stabilne 

i pozostają sprawne bez 

względu na panujące warunki 

atmosferyczne.

Produkty systemu AVATIO 

dostępne są w wielu okleinach 

imitujących klasyczne kolory 

drewna, ale nie tylko. Dodatkowa 

opcja BiColor pozwala 

jednocześnie dopasować okna 

i drzwi balkonowe do różnych 

stylów elewacji i wnętrza.
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KOLORY

Oprócz bieli dostępnych jest aż 27 różnych oklein* w klasycznych kolorach 

drewna i modnych imitacjach metali.

Specjalne folie oklejające profile PVC pozwalają dopasować kolor okien 

i drzwi balkonowych do stylu inwestycji. Dodatkowo dzięki opcji BiColor 

można wybrać różne okleiny na zewnętrzną i wewnętrzną stronę konstrukcji.

* Okleiny wykonane z folii PVC w wybranym kolorze jest ogrzewana na profilu PVC 
specjalną techniką, która sprawia, że kolor jest bardzo trwały.

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu 
przedstawione są z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów. 

 › Biały RAL 9016  › Antracyt  › Bazaltowy

 › Palisander

 › Złoty dąb

 › Dąb scheffield jasny 

 › Szary (struktura piasku) › Orzech

 › Machoń

Aluminiowe szprosy wewnątrzszybowe dostępne 

są w czterech szerokościach: 8, 18, 26 i 45 mm.

Szprosy naklejane, wykonane z PVC dostępne  

są w trzech szerokościach: 26, 46 i 66 mm.

SZPROSY

W standardzie system AVATIO wyposażony jest w okucia 

Winkhaus ActivPilot wysokiej jakości. Opcjonalne, można 

zastosować bogato wyposażone okucie zwiększające 

zabezpieczenie przed włamaniem poprzez zastosowanie między 

innymi większej ilości zaczepów antywyważeniowych.

OKUCIA

Możliwość zamiany standardowej dolnej ramy na niski próg  

o wysokości 20 mm znacznie ułatwia przemieszczanie się  

między wnętrzem i balkonem czy tarasem.

NISKI PRÓG BALKONOWY

Zatrzask balkonowy to element okucia, umożliwiający 

zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz, bez konieczności 

zamykania wewnętrznej klamki. Ułatwia to korzystanie z balkonu 

czy tarasu. Dodatkowo na skrzydle montowany jest ergonomiczny 

pochwyt.

ZATRZASK BALKONOWY Z POCHWYTEM

KLAMKI

Dla systemu AVATIO oferujemy 

w standardzie ergonomiczną  

i wygodną klamkę VICTORY,  

z dodatkową możliwością 

zmiany wersji kolorystycznej.

 › Biały  
RAL 9016

 › Brąz 
RAL 8019

 › Srebrny F1  › Biały  
RAL 9016

 › Złoty F4 › Brąz  
RAL 8019

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
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