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OKNA I DRZWI BALKONOWE EDGE

NOWOCZESNY DESIGN I WIĘKSZE PRZESZKLENIA

System okien i drzwi balkonowych EDGE dostępny jest jedynie w WnD. Specjalnie 

zaprojektowana linia skrzydła i listwy przyszybowej nadają mu unikalny nowoczesny charakter. 

Niższe profile skrzydeł zwiększają powierzchnię szklenia i wpuszczają do pomieszczeń więcej 

naturalnego światła. Nowoczesny design podkreśla dedykowana dla tego systemu klamka 

CUBE.

Okna i drzwi balkonowe EDGE sprawdzą się wszędzie tam, gdzie ważne jest podkreślenie 

charakteru inwestycji. Świetnie będzie pasował do nowoczesnej zabudowy, a wiele kolorów 

oklein do wyboru pozwoli idealnie dopasować okna do projektu.

 › 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

 › Opcja wykorzystania ram 

renowacyjnych

 › 5 lat gwarancji, 2 lata 

gwarancji na okucia

 ›  Współczynnik przenikania ciepła:

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

 › Uw = 0,83 W/m2K z pakietem trzyszybowym**

 › Szklenie pakietów szybowych w skrzydle:  

do 47 mm

 ›  Liczba uszczelek: 2

 › 5 – komorowy profil ramy i skrzydła

 › Głębokość ramy: 70 mm

 › Głębokość skrzydła: 75 mm

 › Wysokość złożenia (rama i skrzydło): 107 mm

* Dla okna referencyjnego o wymiarach 1230x1480 mm,  
z ramą 140x06/090x02, Uf = 1,2 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 140x06/090x02, Uf = 1,2 W/m2K, pakietem szybowym 
4/16/4/16/4, Ug = 0,5 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 EDGE

NOWOCZESNY  
DESIGN

WIĘKSZE PRZESZKLENIA  
I ŚWIATŁO

WYSOKIE PARAMETRY 
IZOLACYJNE

SOLIDNA  
KONSTRUKCJA

WIELE KOLORÓW  
DO WYBORU

Okna i drzwi balkonowe EDGE, 

dzięki prostokątnej linii skrzydła, 

nadają niepowtarzalny charakter 

inwestycji. Proste, ostre kształty 

idealnie podkreślą nowoczesny 

design każdego projektu, 

zarówno wewnątrz,  

jak i na zewnątrz budynku.  

W standardzie oferujemy 

również specjalnie dobraną 

klamkę CUBE, która jeszcze 

bardziej podkreśla nowoczesną 

linię okna.

Przemyślany projekt skrzydła 

wpisuje się w nowoczesne trendy 

nie tylko w kwestii designu. 

Niższe profile ramy pozwalają 

na zastosowanie większych niż 

dotąd szyb. Dzięki temu zwiększa 

się ilość naturalnego światła 

trafiająca do wnętrza.

Dodatkowa możliwość 

zastosowania szerokich, 

trzyszybowych pakietów szklenia 

i ramki aluminiowej o zwiększonej 

izolacyjności zapewnia niskie 

współczynniki przenikania 

ciepła – do 0,83 W/m2K*. W ten 

sposób okna i drzwi balkonowe 

EDGE pozwalają obniżać koszty 

ogrzewania pomieszczeń i stają 

się bardziej przyjazne środowisku.

Zbrojenia stalowe o grubości do 

2 mm zapewniają odpowiednią 

wytrzymałość i umożliwia 

tworzenie dużych konstrukcji 

okiennych. Całość, dzięki 

wysokiej jakości materiałów, 

gwarantuje bezproblemowe 

użytkowanie okien przez długie 

lata.

System EDGE dostępnyjest  

w wielu okleinach imitujących 

drewno, strukturę stali,  

w modnych kolorach RAL,  

a także wyjątkowych okleinach 

REAL WOOD oddających 

efekt estetyczny prawdziwych 

drewnianych okien. Dzięki temu 

z łatwością można dopasować 

okna do elewacji czy wnętrz  

i podkreślić ich charakter.

* Dla okna referencyjnego o wymiarach 1230x1480 mm,  
z ramą 140x06/090x02, Uf = 1,2 W/m2K, pakietem 
szybowym 4/16/4/16/4, Ug = 0,5 W/m2K i ciepłą  
ramką CRM9004.
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KOLORY

KLAMKI

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

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.

Dla systemu EDGE oferujemy 

w standardzie designerską 

klamkę CUBE, podkreślającą 

kształt skrzydła, z dodatkową 

możliwością zmiany wersji 

kolorystycznej.

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.

W oknach i drzwiach balkonowych ze słupkiem ruchomym, 

dzięki specjalnej przekładni, możliwe jest umieszczenie klamki 

dokładnie pomiędzy skrzydłami. Dodatkowa maskownica osłania 

przestrzeń pomiędzy nimi. W ten sposób cała konstrukcja 

pozostaje symetryczna i bardziej estetyczna. 

W standardzie system EDGE 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.

Możliwość zamiany standardowej dolnej ramy na niski próg o 

wysokości 20 mm znacznie ułatwia przemieszczanie się między 

wnętrzem i balkonem czy tarasem.

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.

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

 › Biały RAL 9016

 › Antracyt  › Bazaltowy

 › Palisander

 › Złoty dąb

 › Dąb scheffield jasny 

 › Szary (struktura piasku)

 › Orzech

 › Biały  
RAL 9016

 › Brąz  
RAL 8019

 › Srebrny F1  › Złoty F4

 › Machoń

SZPROSY

KLAMKA CENTRALNA

OKUCIA

NISKI PRÓG BALKONOWY

ZATRZASK Z POCHWYTEM

 › Biały  
RAL 9016

 › Brąz  
RAL 8019

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.



JAKOŚĆ. OSZCZĘDNOŚĆ. WYGODA.
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