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Jesteśmy firmą, która oprócz materiałów 
wykończeniowych i budowlanych proponuje 
znacznie więcej – realizuje Twoją wizję. 

Dzięki temu tworzymy przestrzeń na miarę Twoich potrzeb – 
wyjątkową, a jednocześnie funkcjonalną i estetyczną. Mamy 
na uwadze nie tylko dobro klienta, ale również naszej planety, 
dlatego stale udoskonalamy naszą ofertę, wprowadzając 
nowoczesne i ekologiczne rozwiązania budowlane. Po prostu 
spełniamy Twoje oczekiwania w zgodzie z naturą. 

Jsme firma, která kromě dokončovacích a stavebních 
materiálů nabízí mnohem více – uskutečňuje Vaše 
představy. 

Tvoříme tak prostor podle Vašich potřeb – výjimečný a přitom 
funkční a estetický. Sledujeme nejen zájmy zákazníka, ale také 
dobro naší planety, proto neustále zdokonalujeme naši nabíd-
ku a  zavádíme moderní a  ekologická stavební řešení. Plníme 
prostě Vaše očekávání v souladu s přírodou. 

Build a better future

Byliśmy pierwsi. Zaczynaliśmy w 1993 roku od sprzedaży wyrobów bu-
dowlanych z PCV, jako jedyna firma tego typu w naszym regionie. Po 
kilku latach uruchomiliśmy własną produkcję osłon okiennych i  prze-

nieśliśmy siedzibę firmy w bardziej reprezentatywne miejsce. W 2006 roku 
zakupiliśmy zabytkową halę, w której zaaranżowaliśmy biura, salon sprzedaży, 
magazyny, a także część produkcyjną. Większe możliwości pozwoliły nam na 
rozszerzenie oferty o  dodatkowe materiały wykończeniowe, a  także akce-
soria związane ze stolarką otworową. W  2010 roku otworzyliśmy pierwszy 
sklep internetowy, co znacznie ułatwiło sprzedaż produktów na całą Polskę. 
Aktualnie pracujemy nad zwiększeniem eksportu do krajów unijnych. Sta-
wiamy na rozwój. 

Byli jsme první. Začínali jsme v roce 1993 od prodeje stavebních 
výrobků z PVC jako jediná firma tohoto druhu v našem regionu. 
Za několik let jsme zahájili vlastní výrobu okenních krytů a sídlo 

firmy jsme přestěhovali na reprezentativnější místo. V roce 2006 jsme 
zakoupili památkovou halu, ve které jsme zřídili kanceláře, prodejní 
salón, sklady a také výrobní provoz. Větší možnosti nám umožnily roz-
šířit nabídku o další dokončovací materiály a příslušenství související s 
okenními a dveřními otvorovými výplněmi. V roce 2010 jsme otevřeli 
první internetový obchod, což podstatně usnadnilo prodej výrobků do 
celého Polska. Momentálně pracujeme na zvýšení exportu do států 
EU. Sázíme na rozvoj. 
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Dziś wnętrza i teren zewnętrzny 
muszą spełniać określone standardy. 
Użyteczność i doskonała jakość 
to za mało. Liczy się pomysł, styl 
i subiektywnie ujęte piękno, a przede 
wszystkim – wygoda użytkowników. 
Zwykła klamka czy roleta okienna stają 
się ważnym elementem, dopełniającym 
całość wizji projektanta. Z drugiej 
strony mamy energooszczędność 
– dzięki zastosowaniu produktów 
wysokiej jakości i odpowiednio 
przeprowadzonemu montażowi, 
można zminimalizować utratę ciepła 
i w efekcie sporo zaoszczędzić. 

Interiér a okolí domu musejí v dnešní 
době splňovat určité standardy. 
Praktičnost a dokonalá kvalita – to 
je již příliš málo. Důležitý je nápad, 
styl a subjektivně zachycená krása, 
a především – pohodlí uživatelů. 
Obyčejná klika nebo okenní roleta 
se stávají důležitým prvkem, který 
doplňuje představu projektanta. Na 
druhé straně máme úsporu energie – 
díky použití vysoce kvalitních výrobků 
a správně provedené montáži lze snížit 
tepelné ztráty na minimum a hodně 
ušetřit. 

Nasze produkty i usługi 
są właśnie odpowiedzią 
na współczesne potrzeby 
projektantów wnętrz, 
architektów i odbiorców 
końcowych. 
Ograniczeniem może być 
jedynie wyobraźnia. 

Naše výrobky a služby 
jsou pravou odpovědí 
na současné potřeby 
projektantů interiérů, 
architektů a konečných 
odběratelů. Omezením 
může být pouze 
fantazie.
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W każdym momencie, z każdego miejsca na Ziemi, 
365 dni w roku i 24 godziny na dobę nasz sklep 
internetowy toma24.eu jest do Twojej dyspozycji. 

Gwarantujemy szybką i sprawną realizację zamówień oraz 
szeroki wybór produktów, a w razie potrzeby – doradztwo 
naszych specjalistów. Klienci toma24.eu stają się naszymi 
Partnerami, którym dostarczamy produkty spełniające 
najwyższe standardy europejskie. 

Náš internetový obchod toma24.eu je Vám k 
dispozici kdykoli, z každého místa na Zemi, 365 dní 
v roce a 24 hodin denně. 

Zaručujeme rychlou a spolehlivou realizaci objednávek a širo-
ký výběr produktů. V případě potřeby pak poradenství našich 
specialistů. Zákazníci toma24.eu se stávají našimi partnery, 
kterým dodáváme výrobky, splňující nejvyšší evropské stan-
dardy. 

10-11  Okna Okna

12-13  Stolarka aluminiowa i stalowa Otvorové výplně z hliníkových a ocelových profilů

14-15 Stolarka przeciwpożarowa + bramy przeciwpożarowe 
 Protipožární otvorové výplně + požární vrata

16-17 Drzwi zewnętrzne Vchodové dveře

18-19 Drzwi wewnętrzne Interiérové dveře

20 Drzwi techniczne Technické dveře

21  Moskitiery Sítě proti hmyzu

22-23  Rolety zewnętrzne Venkovní rolety 

24 Rolety wewnętrzne Vnitřní rolety

24-25  Żaluzje Žaluzies

26  Parapety zewnętrzne Venkovní parapety

27  Parapety wewnętrzne  Vnitřní parapety

28-29  Bramy garażowe + bramy przemysłowe Garážová vrata + průmyslová vrata

30  Klapy oddymiające + świetliki Kouřové klapky + světlíky

31  Doświetlacze okienne Sklepní světlíky

32  Daszki Stříšky

33  Markizy Markýzy

34  Odwodnienia Odvodnění 

35  Nawiewniki Větrací štěrbiny

36  Klamki i okucia Kliky a kování

37  Wycieraczki przemysłowe + wycieraczki Průmyslové rohože + rohožky

38  Schody strychowe Půdní schody

39  Komponenty do rolet + komponenty do moskitier  Doplňky k roletám a sítím proti hmyzu
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Zapraszamy do współpracy na atrakcyjnych 
warunkach. Nasza marka oznacza:

• dobrą jakość w dobrej cenie,
• rzetelność realizacji zamówień, 
• gwarancję bezpieczeństwa (certyfikaty i atesty),
• indywidualne podejście do klienta,
• ponad 20-letnie doświadczenie,
• doskonale wyszkolonych specjalistów,
• otwartość na nowe wyzwania,
• zrozumienie potrzeb rynków europejskich,
• promowanie rozwiązań ekologicznych.

Zveme Vás ke spolupráci za atraktivních podmínek. 
Naše značka znamená:

• dobrou kvalitu za dobrou cenu,
• svědomitost při realizaci objednávek,
• záruku bezpečnosti (certifikáty a atesty),
• individuální přístup k zákazníkovi,
• více než 20leté zkušenosti,
• skvěle vyškolené specialisty,
• otevřenost vůči novým výzvám,
• pochopení potřeb evropských trhů,
• propagace ekologických řešení.

Chcesz zostać 
Partnerem marki 
Toma?
Chcete se stát 
partnerem 
značky Toma? 

Nasza propozycja jest odzwierciedleniem naszej idei dążenia 
do doskonałości. Kluczem do jej osiągnięcia jest ciągły rozwój. 
Oferta jutra powinna być lepsza od oferty dnia dzisiejszego. 

Tylko wtedy będziemy mogli sprostać rosnącym wymaganiom rynku. 
Pomimo tego, że sprzedajemy produkty sprawdzone i wyłącznie naj-
wyższej jakości, wciąż poszukujemy nowości technologicznych i  sta-
ramy się ulepszać dotychczasowe rozwiązania. Bez rozwoju nie ma 
postępu. 

Naše nabídka je odrazem naší vůdčí myšlenky – snahy o doko-
nalost. Klíčem k jejímu dosažení je nepřetržitý rozvoj. Zítřej-
ší nabídka musí být lepší než ta dnešní. Pouze tehdy budeme 

moci vyhovět stále rostoucím požadavkům trhu. Přesto, že prodáváme 
výhradně spolehlivé výrobky nejvyšší kvality, neustále hledáme tech-
nologické novinky a snažíme se zlepšovat stávající řešení. Bez rozvoje 
není pokroku. 
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Nabízíme mnoho druhů oken a okenních 
systémů v závislosti na jejich určení, 
použitém technickém řešení a materiálech. 

S ohledem na rozmanité potřeby našich zákazníků nabízíme 
např. plastová, dřevěná, hliníková, dřevo hliníková, ocelová 
okna, dále nabízíme okna střešní, výdejní, sklepní a  pro prů-
myslové a hospodářské stavby. Všechny se vyznačují vysokou 
kvalitou a  estetikou provedení, odolností vůči povětrnostním 
vlivům a uživatelským komfortem. Realizujeme také individu-
ální objednávky, u  nichž garantujeme široký výběr z  hlediska 
tvarů a barev.

Okna / Windows

Proponujemy wiele rodzajów okien i systemów 
okiennych w zależności od przeznaczenia, 
zastosowanych rozwiązań technicznych oraz 
materiałów. 

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby naszych klientów, 
oferujemy m.in.: okna PCV, drewniane, aluminiowe, drewniano-
aluminiowe, stalowe, a także: dachowe, okna do kas, piwnic 
czy obiektów przemysłowych, inwentarskich i gospodarczych. 
Wszystkie odznaczają się wysoką jakością i estetyką wykonania, 
odpornością na czynniki atmosferyczne oraz wygodą 
użytkowania. Realizujemy również indywidualne zamówienia, 
zapewniając duży wybór pod względem kształtów i kolorów. 

Okna są istotnym elemen-
tem każdego wnętrza, ponie-
waż łączą nas ze światem ze-
wnętrznym. Mają duży wpływ 
na zachowanie odpowied-
niego klimatu pomieszczeń, 
dlatego powinny spełniać naj-
wyższe wymagania technicz-
ne i funkcjonalne, a jednocze-
śnie harmonijnie współgrać ze 
stylem przestrzeni.

Okna jsou důležitým prvkem 
každého interiéru, protože 
nás spojují s venkovním svě-
tem. Mají velký vliv na za-
jištění správné atmosféry v 
místnostech, proto by měla 
vyhovovat nejvyšším tech-
nickým a funkčním požadav-
kům a  zároveň harmonicky 
ladit se stylem prostoru.
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W ramach stolarki aluminiowej i stalowej oferujemy: 
drzwi profilowe, panelowe oraz płaszczowe, które 
mają szerokie zastosowanie m.in. w budynkach 
wielorodzinnych, blokach oraz obiektach 
użyteczności publicznej. 

Zapewniamy szeroki wybór wzorów i wariantów, a tym 
samym – możliwość dostosowania wyglądu i parametrów 
drzwi do każdego obiektu i nawet najbardziej ekstremalnych 
warunków użytkowania. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 
konstrukcyjnym gwarantujemy duże możliwości aranżacji 
przestrzeni ściankami oraz systemami fasadowymi 
z aluminium i stali. 

V rámci hliníkových a ocelových otvorových výplní 
nabízíme dveře z hliníkových a ocelových profilů, 
hliníkové panelové dveře nebo dveře s ocelovým, 
které mají rozsáhlé uplatnění např. v rodinných 
a bytových domech a ve veřejných budovách. 

Zaručujeme široký výběr vzorů a variant, a tím pádem možnost 
přizpůsobit vzhled a parametry dveří každému objektu a také 
těm nejextrémnějším provozním podmínkám. Zásluhou inova-
tivních konstrukčních řešení můžeme nabídnout velké možnosti 
uspořádání prostoru pomocí příček a fasádních systémů z hli-
níku a oceli. 

Stolarka aluminiowa i stalowa
Otvorové výplně z hliníkových a ocelových profilů

Konstrukcje z  profili alumi-
niowych i stalowych stwarza-
ją duże możliwości architek-
toniczne, gwarantując przy 
tym wysoką wytrzymałość 
oraz dobre parametry izo-
lacji akustycznej i  cieplnej. 
Pomagają w  realizacji nie-
standardowych pomysłów, 
jak np. całkowite oszklenie 
elewacji budynków. 

Konstrukce z  hliníkových 
a  ocelových profilů dávají 
velké architektonické mož-
nosti, přitom zaručují vysokou 
odolnost a  dobré parametry 
zvukové a  tepelné izolace. 
Pomáhají při uskutečňování 
nestandardních nápadů, jako 
jsou např. celoplošně proskle-
né fasády budov.
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W odpowiedzi na surowe wymogi prawa 
budowlanego odnośnie ochrony przeciwpożarowej, 
oferujemy wyjątkową grupę produktów, na którą 
składają się: drzwi drewniane oraz drzwi, fasady 
i ścianki aluminiowe i stalowe. 

Wszystkie wykonane są z  systemów profili o wysokiej odpor-
ności ogniowej i wypełnieniu niepalnym oraz posiadają odpo-
wiednie atesty. Na szczególną uwagę zasługują kurtyny okienne 
i bramy kurtynowe, stosowane jako zamknięcia stref przeciw-
pożarowych. Proponowane przez nas elementy stolarki prze-
ciwpożarowej możemy dowolnie modyfikować pod względem 
wzorów, kolorów i wariantów, zgodnie z życzeniami klientów.

V reakci na přísné požadavky stavebního 
zákona týkající se požární ochrany, nabízíme 
výjimečnou skupinu výrobků, kterou vedle 
dřevěných dveří tvoří také hliníkové a ocelové dveře, 
fasády a stěny. 

Všechny jsou vyrobeny z profilových systémů s vysokou po-
žární odolností a  nehořlavou výplní a  mají příslušné atesty. 
Zvláštní pozornost si zaslouží protipožární rolety a  rolova-
cí vrata, které se používají jako uzávěry protipožárních zón. 
Námi nabízené protipožární otvorové výplně můžeme libo-
volně modifikovat, pokud jde o vzor, barvu a variantu, podle 
přání zákazníků.

Stolarka przeciwpożarowa 
+ bramy przeciwpożarowe
Protipožární otvorové výplně 
+ požární vrata

Bezpieczeństwo – często 
główny wyznacznik określo-
nych rozwiązań konstrukcyj-
nych. Wymagania związane 
z ochroną przeciwpożarową 
należą do jednych z  naj-
bardziej radykalnych, stąd 
produkty określane mianem 
przeciwpożarowych muszą 
wyróżniać się szczególnymi 
parametrami. 

Bezpečnost – často hlavní 
faktor určitých konstrukčních 
řešení. Požadavky souvise-
jící s požární ochranou patří 
mezi ty nejnaléhavější, proto 
se výrobky, které se nazýva-
jí požární, musí vyznačovat 
zvláštními parametry. 
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Powszechnie uważa się, że ilu ludzi tyle gustów, 
dlatego propozycję drzwi zewnętrznych 
przygotowaliśmy w taki sposób, by zadowolić 
każdego odbiorcę. 

W naszej ofercie można znaleźć drzwi: drewniane, aluminiowe, 
stalowe, z PCV oraz z płyty HDF, co stwarza duże możliwości 
wyboru nie tylko pod względem materiału, ale również kolo-
rów, wzorów, kształtów i ceny. Proponowane przez nas drzwi 
wyróżniają się: stylowością, elegancją, trwałością i doskona-
łymi rozwiązaniami technicznymi. Zapewniają przy tym bez-
pieczeństwo oraz chronią przed hałasem z zewnątrz i nad-
mierną utratą ciepła. 

Říká se, že co člověk, to jiný vkus, 
a proto jsme nabídku vchodových 
dveří připravili tak, abychom uspokojili 
každého odběratele. 

V naší nabídce můžete nalézt dveře: dřevěné, hliníkové, oce-
lové, plastové a z HDF desky, což dává velké možnosti výběru 
nejen z hlediska materiálu, ale také barev, vzorů, tvarů a ceny. 
Námi nabízené dveře se vyznačují: stylovostí, elegancí, tr-
vanlivostí a dokonalým technickým řešením. Zaručují přitom 
bezpečnost a  chráním před hlukem zvenčí a  nadměrnou 
ztrátou tepla. 

Drzwi zewnętrzne
Vchodové dveře

Drzwi zewnętrze pełnią bar-
dzo istotną rolę, są rodzajem 
przejścia z jednego świata do 
drugiego. Powinny zatem być 
solidne i trwałe, a  jednocze-
śnie nawiązywać do charak-
teru wnętrza i stylu budynku, 
w którym się znajdują. 

Vchodové dveře plní velmi 
důležitou úlohu, tvoří své-
ho druhu přechod z  jednoho 
světa do druhého. Musí být 
proto pevné a  odolné, a  zá-
roveň musí ladit s interiérem 
a  stylem budovy, ve které se 
nacházejí. 
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Nasze drzwi stwarzają nieograniczone możliwości 
aranżacji. Architekci, projektanci oraz klienci 
indywidualni mogą puścić wodze fantazji bez obawy, 
że nie znajdą odpowiednika w rzeczywistości. 

Wybór pod względem rodzaju materiału, kształtów, wypełnień 
oraz elementów wykończeniowych jest olbrzymi, a to jedynie 
część naszej propozycji. Typy drzwi nieujęte w katalogu, rów-
nież istnieją – w wyobraźni naszych klientów. Wystarczy złożyć 
indywidualne zamówienie, aby marzenie stało się rzeczywisto-
ścią. W naszej ofercie można znaleźć drzwi: klasyczne, szklane, 
drewniane, okleinowane i fornirowane, w tym modele wyjątko-
wo ekskluzywne i oryginalne. 

Naše dveře poskytují neomezené možnosti 
uspořádání. Architekti, projektanti a individuální 
zákazníci mohou popustit uzdu své fantazii bez 
obavy, že se jejich představy ve skutečnosti nenaplní. 

Výběr je z hlediska druhů materiálu, tvarů, výplní a dokončo-
vacích prvků obrovský, a  to je pouze část naší nabídky. Typy 
dveří, které nejsou uvedeny v katalogu, existují také – ve fanta-
zii našich zákazníků. Stačí podat individuální objednávku a sen 
se stane skutečností. V naší nabídce najdete dveře: klasické, 
skleněné, dřevěné, laminované a dýhované, včetně výjimečně 
exkluzivních a originálních modelů.

Drzwi wewnętrzne 
Interiérové dveře

Drzwi wewnętrzne są ważnym 
dopełnieniem wystroju każ-
dej przestrzeni. W  zależności 
od zachowanego stylu, mogą 
go podkreślać lub przeciwnie 
– być świadomie wprowadzo-
nym dysonansem. Wszystko 
zależy bowiem od indywidu-
alnego pomysłu na zaaranżo-
wanie wnętrza. 

Interiérové dveře jsou důle-
žitým doplňkem výzdoby ka-
ždého prostoru. V závislosti 
na zvoleném stylu jej mohou 
zvýraznit nebo právě naopak 
– mohou záměrně působit ru-
šivým dojmem. Všechno totiž 
závisí na konkrétním nápadu, 
jak uspořádat interiér.  
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Nierzadko drzwi muszą spełniać 
wyższe wymagania niż standardowo 
im przypisane. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy 
drzwi: akustyczne, które stanowią doskonałą barierę dla ha-
łasu; antypaniczne, które zapewniają szybką ewakuację osób 
w  przypadku zagrożenia; basenowe – odporne na działanie 
wody i czynników agresywnych; ze stali nierdzewnej – o pod-
wyższonej trwałości i  wytrzymałości oraz różnego rodzaju 
drzwi automatyczne. Zapewniamy olbrzymi wybór wariantów, 
kolorów i kształtów drzwi technicznych, dzięki czemu można je 
bez problemu dopasować do każdego pomieszczenia. 

Dveře musí často splnit vyšší 
požadavky, než ty, které jsou na 
ně standardně kladeny. 

Abychom vyhověli potřebám našich zákazníků, nabízíme 
dveře: zvukotěsné, které tvoří ideální bariéru pro hluk; úni-
kové, které zaručují rychlou evakuaci osob v případě ohro-
žení; bazénové – odolné vůči působení vody a  agresivních 
látek; z nerezové oceli – se zvýšenou trvanlivostí a odolností 
a různé typy automatických dveří. Zaručujeme obrovský vý-
běr variant, barev a  tvarů technických dveří. Díky tomu je 
můžeme bez potíží přizpůsobit každému prostoru. 

Letní a jarní večery nás lákají k tomu, abychom 
otevřeli nebo aspoň pootevřeli okna a dveře. 

Často se však s příjemným vzduchem do místnosti dostane 
hmyz a jiné nepříjemné faktory, jako je např. prach nebo aler-
genní pyly. Naše nabídka různých druhů sítí proti hmyzu, včetně 
novinky – protipylové síťky Pol-Tex, řeší tento problém jedno-
duše, a díky tomu významně zlepšují komfort obyvatel. Dopo-
ručujeme sítě proti hmyzu: okenní a  dveřní klasické (rámové) 
a rolovací, které zajišťují pohodlnou obsluhu. Sítě proti hmyzu 
lze dokonale přizpůsobit nejen tvaru okenních a dveřních pro-
filů, ale také jejich barvě.

Letnie i wiosenne wieczory zachęcają do otwierania 
lub choćby uchylania okien i drzwi. 

Często jednak wraz z przyjemną zewnętrzną aurą przedosta-
ją się do mieszkania owady oraz inne dokuczliwe czynniki, 
jak np. kurz czy pyłki wywołujące alergię. Oferowane przez 
nas różne rodzaje moskitier, w  tym nowość - siatka prze-
ciwpyłkowa Pol-Tex, w  prosty sposób zaradzają tym pro-
blemom, dzięki czemu znacząco poprawiają komfort życia 
domowników. Polecamy moskitiery: okienne i drzwiowe kla-
syczne (ramowe) oraz rolowane, które zapewniają wygodę 
użytkowania. Gwarantujemy idealne dopasowanie moskitier 
nie tylko do kształtu profili okiennych i drzwiowych ale rów-
nież do ich koloru. 

Drzwi techniczne / Technické dveře Moskitiery / Sítě proti hmyzu
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Rolety zewnętrzne łączą w sobie dwie ważne 
funkcje: chronią przed czynnikami atmosferycznymi 
i hałasem, a także podnoszą bezpieczeństwo. 

Oferujemy rolety najwyższej jakości wykonane z  PCV oraz 
profili aluminiowych, co ma znaczący wpływ na ich trwałość 
i bezproblemowe działanie. W zależności od potrzeb klientów 
oraz charakteru budynku, proponujemy sprawdzone systemy 
montażu oraz zapewniamy duży wybór kolorów. Wszystkie ro-
dzaje rolet możemy wyposażyć w napęd elektryczny sterowany 
automatycznie, a dla najbardziej wymagających klientów przy-
gotowaliśmy absolutną nowość – system rolet zewnętrznych 
z moskitierą. 

Venkovní rolety plní dvě důležité funkce: 
chrání před povětrnostními vlivy 
a hlukem a zvyšují bezpečnost. 

Nabízíme prvotřídní rolety vyrobené z plastových a hliníkových 
profilů, což má významný vliv na jejich trvanlivost a bezporu-
chový provoz. V závislosti na potřebách zákazníků a charakte-
ru budovy nabízíme spolehlivé systémy montáže a zajišťujeme 
rozsáhlý výběr barev. Všechny druhy rolet můžeme vybavit au-
tomaticky ovládaným elektrickým pohonem. Pro nejnáročnější 
zákazníky jsme připravili absolutní novinku – systém venkov-
ních rolet se sítí proti hmyzu. 

Rolety zewnętrzne / Venkovní rolety 
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Różnorodność pomysłów na design wnętrz skutkuje 
wielością stylów. 

By sprostać oczekiwaniom projektantów, architektów i  klientów 
końcowych, oferujemy nieskończenie wiele wzorów rolet we-
wnętrznych. Zapewniamy duży wybór materiałów, kolorów, a także 
systemów rolet, w zależności od rodzajów okien i indywidualnych 
życzeń. Proponujemy rolety: wolnowiszące (mini, z prowadnicami, 
w kasetach), klasyczne kasetowe czy specjalną linię dostosowaną 
do okien dachowych. Polecamy również całkowicie nowatorskie 
rozwiązania, do których z pewnością należą rolety Panel Track do 
dużych przestrzeni czy rolety Migotta dzień-noc z  inteligentnym 
rozwiązaniem zaciemniania i rozjaśniania wnętrza. 

Żaluzje / 
Rzadko który z elementów wyposażenia wnętrz 
tak idealnie łączy w sobie użyteczność i możliwości 
aranżacyjne jak żaluzje. 

Nie tylko zaciemniają pomieszczenie, ale tworzą również wy-
jątkowy klimat, będący wynikiem gry światła i cienia. Proponu-
jemy żaluzje w  rozmaitych wersjach kolorystycznych i wykoń-
czeniowych, co jest gwarancją dopasowania ich do każdego 
wnętrza: biurowego, domowego czy użyteczności publicznej. 
Zapewniamy szeroki wybór żaluzji drewnianych, bambuso-
wych, aluminiowych, w  tym: pionowych i  plisowanych, które 
spełniają najwyższe wymagania pod względem estetycznym 
i jakościowym. W ofercie posiadamy również żaluzje fasadowe 
zewnętrzne – doskonałe rozwiązanie w przypadku konieczno-
ści zaciemnienia dużych, przeszkolonych przestrzeni. 

Rolety wewnętrzne / Vnitřní rolety
Výsledkem rozmanitosti nápadů, pokud jde o design 
interiéru, je také rozmanitost stylů. 

Abychom vyhověli očekávání projektantů, architektů a  kon-
cových zákazníků, nabízíme neomezený počet vzorů vnitřních 
rolet. Zaručujeme široký výběr materiálů, barev a  také systé-
mů rolet, v závislosti na druhu oken a individuálním požadav-
ku. Nabízíme rolety: jednoduché (mini, s vodicími lištami, v ka-
zetách), tradiční kazetové nebo speciální řadu upravenou pro 
střešní okna. Doporučujeme také naprosto novátorská řešení, 
k nimž nepochybně patří rolety Panel Track pro velké prostory 
nebo rolety Migotta den-noc s inteligentním řešením zastínění 
a osvětlení místnosti. 

Málokterý z prvků vybavení interiéru 
v sobě ideálně spojuje užitečnost 
a estetické možnosti jako žaluzie. 

Kromě toho, že slouží ke stínění místnosti, tvoří také výji-
mečnou atmosféru, která je výsledkem hry světel a  stínů. 
Nabízíme žaluzie v nejrůznějších verzích z  hlediska barvy 
a povrchové úpravy. Jen tak můžeme zajistit, že budou ladit 
s každým interiérem: v kanceláři, domácnosti nebo ve veřej-
né budově. Zaručujeme rozsáhlý výběr dřevěných, bambu-
sových a  hliníkových žaluzií, včetně: svislých a  plisovaných, 
které splňují nejvyšší požadavky z  estetického a  kvalitativ-
ního hlediska. V nabídce máme také venkovní fasádní žalu-
zie – dokonalé řešení v případě nutnosti zastínění velkých, 
prosklených místností. 

Ograniczają natarczywe 
działanie słońca latem, 
a  przede wszystkim zapew-
niają prywatność domow-
nikom. Rolety wewnętrzne 
mają jeszcze jedną istotną 
cechę – mogą wpłynąć na 
stworzenie wyjątkowego 
charakteru i klimatu wnętrza. 

Snižují intenzivní sluneční 
záření v létě a především za-
ručují soukromí uživatelům. 
Vnitřní rolety mají ještě jednu 
důležitou vlastnost – mohou 
dotvářet výjimečný charakter 
a atmosféru interiéru.

Žaluzie
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Parapety zewnętrzne spełniają ważniejszą rolę, niż 
mogłoby się wydawać. 

Stylowe i  funkcjonalne – podkreślają charakter budynku, 
a  jednocześnie chronią jego elewację przed działaniem wody 
i  innych niekorzystnych czynników. Proponujemy parapety: 
stalowe, aluminiowe i granitowe, a także w postaci płytek z alu-
minium i konglomeratu, które możemy idealnie dopasować do 
rozmaitych rodzajów okien i systemów okiennych. W zależno-
ści od zastosowanego materiału, nasze parapety charakteryzują 
się: wysoką trwałością i stabilnością, odpornością na działanie 
czynników atmosferycznych i chemicznych oraz wyjątkową es-
tetyką. 

Venkovní parapety hrají důležitější roli, než by se 
mohlo vzdát. 

Jsou stylové a funkční – zdůrazňují charakter budovy a současně 
chrání jeho fasádu před působením vody a dalších nepříznivých 
činitelů. Nabízíme ocelové, hliníkové a žulové parapety, a také 
parapety v podobě hliníkových desek nebo desek z umělého 
kamene, které můžeme ideálně přizpůsobit rozmanitým dru-
hům oken a okenních systémů. V závislosti na použitém materi-
álu se naše parapety vyznačují vysokou trvanlivostí a stabilitou, 
odolností vůči vlivu povětrnostních podmínek a  chemických 
látek a výjimečnou estetikou. 

Parapety wewnętrzne są ważnym elementem 
wykończeniowym każdego okna. 

Mogą idealnie się z nim komponować lub przeciwnie – świa-
domie łamać utrzymaną konwencję. Niebagatelną rolę w takiej 
sytuacji odgrywa tworzywo, dlatego oferujemy szeroki wybór 
parapetów z twardego PCV, drewna, konglomeratu, granitu czy 
płyty MDF. Zapewniamy wielość wzorów i kolorów oraz duże 
możliwości dostosowania parapetów do wyglądu i charakteru 
okien. Klientom, którzy chcą jedynie poprawić wygląd parape-
tów już istniejących, proponujemy doskonałe i tanie rozwiąza-
nie – nakładki parapetowe. 

Vnitřní parapety jsou důležitým dokončovacím 
prvkem každého okna. 

Mohou s ním ideálně ladit nebo naopak – vědomě narušovat 
konvenci. Významnou úlohu v této situaci hraje plast, pro-
to nabízíme rozsáhlý výběr parapetů z tvrdého PVC, dřeva, 
umělého kamene (konglomerátu), žuly nebo MDF desky. 
Máme k dispozici velký počet vzorů a barev a velké možnosti 
přizpůsobení parapetů vzhledu a charakteru oken. Zákazní-
kům, kteří chtějí pouze vylepšit vzhled stávajících parapetů, 
nabízíme dokonalé a levné řešení – nasazovací parapety. 

Parapety wewnętrzne / Vnitřní parapetyParapety zewnętrzne / Venkovní parapety
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Proponowane przez nas bramy wyróżniają się 
funkcjonalnością, są komfortowe w użytkowaniu, 
trwałe i bezpiecznie. 

Spełniają przy tym wszystkie wymogi estetyczne. Każdą bra-
mę możemy idealnie dopasować do budynku pod względem 
kształtu, materiału, koloru, wzoru, struktury tłoczeń i elemen-
tów wykończeniowych. Zróżnicowane wymagania stawiane 
bramom garażowym, a przede wszystkim przemysłowym, skło-
niły nas do stworzenia wyjątkowo szerokiej oferty. Można w niej 
znaleźć bramy: segmentowe, uchylne, roletowe, rozwierne, 
szybkobieżne, harmonijkowe, podwieszane przesuwne, a także 
kraty rolowane. Większość z nich posiada w standardzie auto-
matyczny napęd elektryczny. 

Vrata, která nabízíme, se vyznačují funkčností, jejich 
obsluha je pohodlná, jsou trvanlivá a bezpečná. 
Splňují přitom všechny estetické požadavky. 

Každá vrata můžeme ideálně upravit podle budovy z hlediska 
tvaru, materiálu, barvy, vzoru, struktury prolisů a dokončova-
cích prvků. Nejrůznější požadavky kladené na garážová vrata, 
především průmyslová, nás přivedly k sestavení výjimečně roz-
sáhlé nabídky. Můžete v ní najít vrata: sekční, výklopná, rolovací, 
otvíravá, rychloběžná, skládací, zavěšená posuvná a také rolo-
vací mříže. Většina z nich je standardně vybavena automatic-
kým elektrickým pohonem.

Bramy garażowe + bramy przemysłowe
Garážová vrata + průmyslová vrata

Bramy garażowe i przemysło-
we często wypełniają olbrzy-
mią przestrzeń. Muszą zatem 
być nie tylko trwałe, ale bez-
pieczne i funkcjonalne z punk-
tu widzenia ich użytkowników. 
Kluczową decyzją w  takim 
przypadku staje się wybór od-
powiedniego rodzaju bramy.

Garážová a průmyslová vra-
ta často vyplňují obrovský 
prostor. Musejí být proto 
z  hlediska jejich uživate-
lů nejen trvanlivá, ale také 
bezpečná a  funkční. Klíčo-
vým rozhodnutím se v tom 
případě stává výběr vhod-
ného druhu vrat.
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Mając na uwadze surowe wymogi BHP, naszą ofertę 
wzbogaciliśmy o świetliki oraz najwyższej jakości 
klapy oddymiające, sterowane elektrycznie. 

Klapy oddymiające można wykorzystywać zgodnie z  ich pod-
stawowym przeznaczeniem lub jako dodatkowy wyłaz dacho-
wy – źródło świeżego powietrza i dziennego światła. Doskona-
le sprawdzają się w  pomieszczeniach biurowych, handlowych 
i  produkcyjnych, a  także w  budynkach mieszkalnych, zapew-
niając wymagane bezpieczeństwo. Polecamy również wyso-
kiej jakości świetliki kopułowe. Odpowiednio zamontowane, 
dostarczają światło dzienne lub sztuczne do miejsc, gdzie tra-
dycyjne rozwiązania oświetleniowe nie mają żadnych szans. 
Równomiernie oświetlają przestrzeń, poprawiając tym samym 
komfort pracy. 

Vzhledem k přísným požadavkům BOZP jsme 
naši nabídku obohatili o světlíky a nejkvalitnější, 
elektricky ovládané kouřové klapky. 

Kouřové klapky lze využívat v souladu s jejich základním 
určením nebo jako dodatečný střešní vikýř – zdroj čers-
tvého vzduchu a  denního světla. Výborně se osvědčují v 
kancelářských, obchodních a  výrobních prostorách, dále 
v obytných budovách, kde zaručují požadovanou bezpeč-
nost. Doporučujeme také vysoce kvalitní kopulové světlí-
ky. Při správné montáži dodávají denní nebo umělé svět-
lo do míst, kde tradiční osvětlovací řešení nemají žádnou 
šanci. Rovnoměrně osvětlují prostor, a tím pádem zlepšují 
komfort při práci.

Doświetlacze okienne doskonale sprawdzają się 
w pomieszczeniach położonych całkowicie lub 
częściowo poniżej ziemi, które na ogół zdane są na 
jedyne możliwe – sztuczne źródło światła. 

Proponujemy ponad 40 różnych typów i  wymiarów doświe-
tlaczy, co stwarza olbrzymie możliwości dopasowania ich do 
poziomu gruntu. Zapewniamy innowacyjną konstrukcję, łączą-
cą w sobie zalety standardowych oświetlaczy oraz najnowsze 
zdobycze techniki. Dzięki temu możemy zaoferować doskonały 
produkt o  zwiększonej trwałości i wytrzymałości. Szczególnie 
polecamy doświetlacze w wersji wodoszczelnej z zamkniętym 
dnem lub funkcjonalnym przyłączem do kanalizacji. Na życze-
nie klienta możemy dodatkowo zamontować korpusy wentyla-
cyjne z bezstopniową regulacją wysokości do poziomu gruntu. 

Sklepní světlíky se ideálně osvědčují v místnostech, 
které se nacházejí úplně nebo částečně pod úrovní 
terénu, a které jsou obecně odkázány na jediné 
možné řešení – umělý zdroj světla. 

Nabízíme více než 40 různých typů a rozměrů světlíků, což po-
skytuje obrovské možnosti jejich přizpůsobení úrovni okolního 
terénu. Zaručujeme inovativní konstrukci, která v sobě spojuje 
výhody standardních světlíků a nejnovější vymoženosti techni-
ky. Díky tomu můžeme nabídnout dokonalý výrobek se zvýše-
nou trvanlivostí a odolností. Doporučujeme zejména světlíky ve 
vodotěsné verzi s uzavřeným dnem nebo funkční přípojkou ke 
kanalizaci. Na přání zákazníka můžeme navíc instalovat ventila-
ční tělesa s plynulou regulací výšky podle úrovně terénu. 

Klapy oddymiające + świetliki
Kouřové klapky + světlíky Doświetlacze okienne / Sklepní světlíky
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Niezwykle urokliwe, a przy tym chroniące przed 
deszczem i śniegiem. 

Lekkie i  łatwe w  montażu, trwałe i  funkcjonalne – to głów-
ne cechy oferowanych przez nas daszków balkonowych i nad 
drzwi wejściowe. Konstrukcję zadaszenia w pełni możemy do-
stosować do indywidualnych warunków przestrzennych, a wzór 
i  kształt – do estetycznych oczekiwań klientów. Oba rodzaje 
daszków wykonujemy z materiałów najwyższej jakości: poliwę-
glanu, akrylu i z profili aluminiowych, co daje gwarancję dużej 
wytrzymałości przy optycznym wrażeniu lekkości. Do wszyst-
kich daszków nad drzwi wejściowe możemy zaproponować 
dodatkową ściankę z lewej lub prawej strony, która idealnie do-
pełnia całość konstrukcji. 

Jsou neobvykle okouzlující a přitom chrání před 
deštěm a sněhem. 

Jejich montáž je snadná a  lehká, jsou trvanlivé a funkční – to 
jsou hlavní vlastnosti balkonových a vchodových stříšek, které 
nabízíme. Konstrukci stříšky můžeme plně přizpůsobit indi-
viduálním prostorovým podmínkám, vzor a  tvar estetickému 
očekávání zákazníků. Oba druhy stříšek vyrábíme z nejlepších 
materiálů: polykarbonátu, akrylátu a z hliníkových profilů, což 
dává záruku velké odolnosti při optickém dojmu lehkosti. Ke 
všem stříškám nad vstupní dveře můžeme navrhnout dodateč-
nou stěnu z levé nebo pravé strany, která ideálně doplní celek 
konstrukce.

Markizy łączą w sobie wyjątkową elegancję 
i funkcjonalność. Nie tylko chronią przed słońcem 
i deszczem, ale tworzą również niepowtarzalny 
klimat tarasów, balkonów, restauracyjnych ogródków 
czy witryn sklepowych. 

W naszej ofercie można znaleźć markizy: tarasowe, balkono-
we, koszowe, a także markizy-pergole z napędem ręcznym 
lub elektrycznym. Każdy z  rodzajów markiz znajduje swoje 
szczególne zastosowanie w zależności od gustu odbiorcy czy 
charakteru budynku lub ogrodu. Nowoczesne wzornictwo, 
wysoka trwałość oraz wybór kilku systemów montażu spra-
wiają, że nasze markizy są wyjątkowo cenionym produktem 
nie tylko w Polsce. 

Markýzy v sobě spojují výjimečnou eleganci 
a funkčnost. Nejenomže chrání před sluncem 
a deštěm, ale dotvářejí také neopakovatelnou 
atmosféru teras, balkonů, restauračních zahrádek 
nebo výkladních skříní. 

V naší nabídce můžete najít markýzy: terasové, balkonové, ko-
šové, a také pergoly s ručním nebo elektrickým pohonem. Kaž-
dý druh markýz nachází své specifické uplatnění v závislosti na 
vkusu zákazníka nebo charakteru budovy nebo zahrady. Díky 
modernímu designu, dlouhé životnosti a  volbě několika sys-
témů montáže jsou naše markýzy velmi oblíbeným výrobkem 
nejen v Polsku.

Markizy / MarkýzyDaszki / Stříšky
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Rynny odwadniające oraz studzienki odpływowe są 
narażone na stałe działanie czynników zewnętrznych, 
w tym najbardziej niszczących – wody i mrozu, powinny 
zatem odznaczać się szczególną stabilnością i trwałością. 

Nasze produkty w  stu procentach spełniają te wymagania, są 
bowiem wykonane z  poliestru wzmocnionego włóknem szkla-
nym. Charakteryzują się dużą odpornością na korozję, chemika-
lia, a dzięki nieskazitelnie gładkiej powierzchni - właściwościami 
samooczyszczającymi. Proponowane przez nas rynny odwadnia-
jące liniowe i drenażowe oraz studzienki odpływowe doskonale 
sprawdzają się przy odprowadzaniu nadmiaru wody z balkonów, 
tarasów a także: z parkingów, chodników, jezdni i poboczy dróg. 

Odvodňovací žlaby a odtokové jímky jsou vystaveny 
neustálému působení vnějších faktorů, včetně těch 
nejničivějších – vody a mrazu, a proto se musejí 
vyznačovat zvýšenou stabilitou a trvanlivostí. 

Naše výrobky stoprocentně splňují tyto požadavky, jsou totiž 
vyrobeny z polyesteru zpevněného skelným vláknem. Vyzna-
čují se velkou odolností proti korozi a chemikáliím. Díky bez-
vadně hladkému povrchu mají samočistící vlastnosti. Námi na-
bízené liniové a drenážní odvodňovací žlaby a odtokové jímky 
se dokonale osvědčují při odvodu nadbytku vody z balkonů, 
teras a také z parkovišť, chodníků, vozovek a krajnic.

Nawiewnik – element niewielkich rozmiarów, 
przynoszący dużo korzyści. 

To prosty, trwały i  jednocześnie subtelny system wentylacji, 
który zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, nie powo-
dując przeciągów. Proponujemy różne rodzaje nawiewników 
okiennych: od najprostszych, uruchamianych ręcznie, poprzez 
ciśnieniowe, aż po higrosterowane – w  pełni automatyczne. 
Alternatywnym rozwiązaniem są sterowane automatycznie na-
wiewniki ścienne, które doskonale sprawdzają się w budynkach 
nowych i  poddanych modernizacji. Dla najbardziej wymaga-
jących odbiorców przygotowaliśmy absolutną nowość: zestaw 
dwóch nawiewników w jednym – higrosterowany oraz ciśnie-
niowy z łącznikiem akustycznym.

Větrací štěrbiny – prvek nevelkých rozměrů, který 
přináší velké výhody. 

Je to jednoduchý, trvanlivý a  zároveň jemný větrací systém, 
který zaručuje stálý přívod čerstvého vzduchu, aniž způsobu-
je průvan. Nabízíme různé druhy okenních větracích štěrbin: 
od nejjednodušších, obsluhovaných ručně, přes tlakové, až po 
hygroskopicky řízené, které jsou plně automatizované. Alter-
nativním řešením jsou automaticky ovládané nástěnné větrací 
mřížky, které se ideálně osvědčují v nových a modernizovaných 
budovách. Pro nejnáročnější odběratele jsme připravili absolut-
ní novinku: sada dvou větracích štěrbin v jednom – hygrosko-
picky řízená a tlaková s akustickým spínačem.

Nawiewniki / Větrací štěrbiny
Odwodnienia
Odvodnění
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Klamki i okucia są niezwykle istotnym dodatkiem 
do drzwi i okien, który znacznie wpływa na 
podkreślenie ich walorów wizualnych, a tym 
samym - charakteru i stylu. 

Proponujemy olbrzymi wybór klamek i  okuć pod względem 
kształtów, rodzajów i  kolorów, co stwarza duże możliwości 
perfekcyjnego dopasowania ich do drzwi zewnętrznych i we-
wnętrznych oraz okien. Nasze produkty wykonane są z mosią-
dzu, aluminium lub stali nierdzewnej i poddawane dodatkowej 
obróbce galwanicznej, która wzmacnia ich odporność na ście-
ranie i korozję, a także poprawia kolor i właściwości optyczne. 
Dopełnieniem oferty są rozmaite kołatki i gałki drzwiowe oraz 
takie dodatki, jak: oboje, stopery, zamki i wizjery.

Kliky a kování jsou velmi důležitým 
doplňkem dveří a oken, který významně 
ovlivňuje jejich vizuální vzhled, a tím pádem 
také charakter a styl. 

Máme obrovský výběr klik a kování, pokud jde o tvary, druhy 
a  barvy, což poskytuje velké možnosti, jak je perfektně přiz-
působit vchodovým a  interiérovým dveřím a  oknům. Naše 
výrobky jsou vyrobeny z  mosazi, hliníku nebo nerezové oceli 
a jsou podrobeny dalšímu galvanickému zpracování, které po-
siluje jejich odolnost proti otěru a korozi a také zlepšuje jejich 
barvu a optické vlastnosti. Doplněním nabídky jsou nejrůznější 
klepadla a dveřní koule a doplňky jako: dorazy dveří, dveřní za-
rážky, zámky a kukátka.

Wycieraczki – proste i stosunkowo tanie rozwiązanie, 
pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Doskonale sprawdzają się z przed wejściem do zakładów pro-
dukcyjnych, firm, budynków mieszkalnych czy ogrodów. Propo-
nowane przez nas wycieraczki przemysłowe wyróżniają się wy-
jątkową funkcjonalnością - nie wymagają konserwacji, a gładka 
powierzchnia znacznie ułatwia utrzymanie ich w czystości. Po-
liester wzmocniony włóknem szklanym gwarantuje ponadto 
odporność na czynniki atmosferyczne i  uderzenia. Wszystkie 
wycieraczki z naszej oferty wyposażone są w wymienne ruszty 
lub wysokiej jakości maty rypsowe i gumowe oraz w praktyczne 
odpływy. 

Rohožky – jednoduché a poměrně levné řešení, které 
umožňuje ušetřit čas a peníze. Ideálně se osvědčují 
před vchody do výrobních závodů, firem, obytných 
budov nebo zahrad. 

Naše průmyslové rohože se vyznačují výjimečnou funkčností – 
nevyžadují údržbu a hladký povrch značně usnadňuje udržo-
vání čistoty. Polyester zpevněný skelným vláknem kromě toho 
zaručuje odolnost vůči povětrnostním podmínkám a nárazům. 
Všechny rohože z naší nabídky jsou vybaveny výměnnými roš-
ty nebo vysoce kvalitními rypsovými a  gumovými rohožemi 
a praktickými odtoky. 

Klamki i okucia / Kliky a kování
Wycieraczki przemysłowe + wycieraczki
Průmyslové rohože + rohožky
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W aranżacji przestrzeni okiennej 
specjalizujemy się od ponad 20 lat, dlatego 
naszym klientom proponujemy cały zestaw 
komponentów do rolet i moskitier, które 
poprawiają komfort ich użytkowania 
oraz podnoszą walory estetyczne. 

W naszej ofercie można znaleźć wiele taśm mocujących, łań-
cuszków, łączników, belek obciążających, kaset i  kasetek, 
prowadnic i żyłek oraz mnóstwo innych elementów niezbęd-
nych do prawidłowej pracy rolet i mocowania moskitier. Za-
pewniamy ponadto olbrzymi wybór – bo aż ponad 200 wzo-
rów – tkanin roletowych, zróżnicowanych pod względem: 
koloru, struktury, faktury, przepuszczalności światła, gęstości 
tkania i kolorów. Jesteśmy w stanie zaproponować naszym 
klientom to, czego akurat potrzebują. 

Uspořádáním okenního prostoru 
se zabýváme již déle než 20 let, proto 
našim zákazníkům nabízíme celou sadu doplňků 
pro rolety a sítě proti hmyzu, které zlepšují 
komfort jejich obsluhy a zvyšují 
estetickou hodnotu. 

V naší nabídce můžete nalézt mnoho montážních pásek, řetíz-
ků, spojovacích dílů, zátěžových lišt, kazet a schránek, vodicích 
lišt a vláken a velké množství jiných dílů nezbytných pro bez-
vadnou práci rolet a montáž moskytiér. Zajišťujeme také ob-
rovský výběr více než 200 vzorů roletových látek, které se liší 
z hlediska barvy, struktury, povrchu, propustnosti světla, hus-
toty tkaní a barev. Umíme nabídnout našim zákazníkům to, co 
právě potřebují.

Oferujemy idealne rozwiązanie dla tych, którzy 
chcą mieć schody na strych i poddasze, 
a jednocześnie nie mogą sobie na nie 
pozwolić z powodu braku miejsca. 

Rozkładane schody strychowe są praktyczne i użyteczne, 
a co ważniejsze – zabierają miejsce tylko wtedy, gdy są po-
trzebne. To tania i wygodna alternatywa dla schodów sta-
cjonarnych. Polecane przez nas schody strychowe są łatwe 
w montażu, proste w obsłudze, a także spełniają wszystkie 
wymagania techniczne i posiadają atesty bezpieczeństwa. 
Długość drabinki bez problemu można dopasować do 
wysokości pomieszczenia. W  celu zwiększenia komfortu 
użytkowania, schody dodatkowo wyposażamy w  barier-
kę ochronną, poręcz drewnianą lub metalową oraz stopki 
ochronne. 

Nabízíme ideální řešení pro ty, kdo chtějí 
mít schody do podkroví a na půdu 
a současně si je nemohou dovolit kvůli 
nedostatku místa. 

Skládací půdní schody jsou praktické a užitečné. Nejdůležitější 
je to, že zabírají místo jen tehdy, když je to nutné. Je to lev-
ná a  pohodlná alternativa k  trvalým schodům. Montáž námi 
doporučovaných půdních schodů je snadná a jejich obsluha je 
jednoduchá. Splňují také všechny technické požadavky a mají 
bezpečnostní atesty. Délku žebříku lze bez problému přizpů-
sobit výšce místnosti. Pro zvýšení komfortu používání schody 
dodatečně vybavujeme ochranným zábradlím ze dřeva nebo 
z kovu a ochrannými patkami.

Schody strychowe / Půdní schody

Komponenty do rolet 
+ komponenty do moskitier
Doplňky k roletám 
a sítím proti hmyzu
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