KATALOG
OKIEN I DRZWI

ROLETY
W zależności od tego czy jest to budynek nowo budowany czy modernizowany
posiadamy różnego rodzaju systemy aluminiowych rolet zewnętrznych. Dla
budynków nowo budowanych oferujemy systemy TERMOLUX i INTERMO, a dla
budynków modernizowanych rolety CLASSIC i elewacyjne w których skrzynki mają
różne kształty.

O NAS
Firma Kraina Okien powstała w 2008 roku we Wrocławiu. Od początku działalności firma zatrudniała osoby związane
z branżą profesjonalnie zajmując się sprzedażą i montażem stolarki okiennej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu
o produkcie, technologi i prawidłowemu montażu świadczymy usługi na najwyższym europejskim poziomie. Naszymi
Klientami,stałymi odbiorcami są Klienci indywidualni, Dilerzy, Firmy budowlane z ternu Polski, Niemiec, Austrii,
Francji, Włoch.
Wieloletnie doświadczenie rynkowe pozwoliło nam nawiązać partnerstwo z najbardziej cenionymi, wyróżnionymi
licznymi nagrodami producentami stolarki okiennej i drzwiowej.
Z wyrazami szacunku

Katarzyna Urbanowicz

CERTYFIKATY

Piotr Dubicki

TERMOLUX
System w którym skrzynka rolety i prowadnice zespalane są z ramą okna i dlatego ich montaż
możliwy jest wyłącznie na etapie montażu okien. Taka zespolona konstrukcja rolety i okna
umieszczana jest w całości w otwór okienny. Nie jest wymagane żadne specjalne nadproże,
a skrzynka wraz z klapą rewizji znajduje się wewnątrz pomieszczenia. Dla ułatwienia późniejszej
zabudowy skrzynki od strony zewnętrznej i wewnętrznej istnieje możliwość zamontowania
nośników tynku. Skrzynka może być zabudowana od czoła, tyłu lub kompletnie z obu stron.
Skrzynka pcv jest ocieplona i współczynnik przenikalności cieplnej wynosi około U=0,85 W/m2K,
Rw=32dB. Sterowanie odbywa się za pomocą paska, silnika elektrycznego i radiowego. Skrzynie
pcv mają wysokość 160, 200mm i dobierane są odpowiednio do gabarytu rolety, a aluminiowe
lamele o wysokości 39, 45 i 52 mm wypełnione są pianką poliuretanową, prowadnice pcv.
W skrzynce roletowej można zamontować moskitierę.

INTERMO
System stosowany w nowo budowanych domach i wymaga specjalnego zaprojektowania
nadproża z wnęką od zewnątrz tzw.„elka”, w której schowana zostaje skrzynka rolety. Skrzynka
i prowadnice aluminiowe zostają zespalane z rama okna i wspólnie umieszczone w otworze
okiennym. Skrzynka wraz z klapą rewizyjną znajduje się od strony zewnętrznej i zostaje docieplona,
zakryta ociepleniem. Sterowanie odbywa się za pomocą paska, silnika elektrycznego i radiowego.
Skrzyni mają wysokość 137, 165, 180, 205mm i dobierane są odpowiednio do gabarytu rolety,
a aluminiowe lamele o wysokości 39, 45 i 52 mm wypełnione są pianką poliuretanową, prowadnice
aluminiowe. W skrzynce roletowej można zamontować moskitierę.

ROLETA CLASSIC
System który podobnie jak system Termolux zespalany jest z ramą okienną. Jednak dzięki
zmniejszonej grubości ocieplenia wewnątrz skrzynki pozwala na montaż za wewnętrznym
węgarkiem otworu okiennego. Doskonale sprawdza się przy wymianie okien w starych
kamienicach gdzie istotne jest zachowanie niezmienionej architektury. Sterowanie odbywa się
za pomocą paska, silnika elektrycznego i radiowego. Skrzyni mają wysokość 135, 165, 200mm
i dobierane są odpowiednio do gabarytu rolety, a aluminiowe lamele o wysokości 39, 45 i 52 mm.

ROLETA ELEWACYJNA
Ten typ rolety montowany jest na wykończonych budynkach na ich elewacji lub we wnęce okiennej.
Aluminiowe lamele o wysokości 39, 45 i 52 mm, wypełnione są pianką poliuretanową i zwijane jest
do skrzynki umieszczonej na ścianie lub ościeży. Sterowanie odbywa się za pomocą paska, silnika
elektrycznego i radiowego. Skrzynki do wyboru o kształcie klasycznym kanciastym, zaokrąglonym
od dołu lub dołu i górze mają wysokość 137, 150, 165, 180, 205mm i dobierane są odpowiednio do
gabarytu rolety, prowadnice aluminiowe. W skrzynce roletowej można zamontować moskitierę.
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OKNA DREWNIANE
Okno drewniane poza oczywistą funkcją jaką spełnia, okno stało
się elementem dekoracyjnym i wykończeniowym. Zawdzięcza to
między innymi delikatnej linii listwy przyszybowej w profilach
SOFT-LINE, bardziej nowoczesnej z zaznaczonymi narożnikami
HARD-LINE lub profilach RETRO stosowanych wszędzie tam,
gdzie podkreślony musi być zabytkowy charakter budynku,
wnętrza.
Wszystkie nasze kolekcje okien drewnianych występują
w profilach o grubości 68mm, 78mm i 88mm. Dodatkowo
w profilach 68mm i 78mm od strony zewnętrznej może zostać
zamontowana nakładka aluminiowa w kolorze z palety RAL, lub
struktury drewnopodobnej, tzw. okno drewniano – aluminiowe.

SOFT-LINE

HARD-LINE

RETRO

drewno z nakładką
Aluminiową

Poza różnymi rodzajami drewna takimi jak sosna, meranti,
dąb, świerk, modrzew okna mogą być wyposażone w:
szyby energooszczędne, antywłamaniowe, ornamentowe,
okucia o podwyższonej klasie na włamanie WK1, WK2,
okucia ukryte
aluminiowe klamki w różnych kolorach wyposażone
w kluczyk, przycisk
okapniki ramy i skrzydła, różną ilość uszczelek w zależności
od grubości profilu

SOFT-LINE 68

SOFT-LINE 78

SOFT-LINE 88

RETRO 68

RETRO 78

RETRO 88

HARD-LINE 68

HARD-LINE 78

HARD-LINE 88

DREWNO-ALU 68 DREWNO-ALU 78

grubość okna
68 mm

grubość okna
78 mm

grubość okna
88 mm

grubość okna
68 mm

grubość okna
78 mm

grubość okna
88 mm

grubość okna
68 mm

grubość okna
78 mm

grubość okna
88 mm

grubość okna
68 + 18 mm

grubość okna
78 + 18 mm

Izolacyjność cieplna okna
1230 x 1480 mm
Uw = (W/m2K);
Powyższe parametry
dotyczą stolarki okiennej
wykonanej z drewna:
sosna, meranti i świerk.
pakiet szybowy

-

Uw = 1,37 Uw = 1,33

-

Uw = 1,37 Uw = 1,33

-

Uw = 1,33
Alu termo
Uw = 1,26

-

Uw = 1,28 Uw = 1,24

-

Uw = 1,28 Uw = 1,24

-

Uw = 1,28 Uw = 1,24

-

Uw = 1,25
Alu termo
Uw = 1,18

-

Ug = 0,7
Uw = 1,13 Uw = 1,06
ramka Alu.

-

Uw = 1,13 Uw = 1,06

-

Uw = 1,13 Uw = 1,06

-

Uw = 1,08
Alu termo
Uw = 1,01

-

-

Uw = 1,01 Uw = 0,97

-

Uw = 1,01 Uw = 0,97

-

Uw = 0,99
Alu termo
Uw = 0,92

-

Ug = 1,1
Uw = 1,37 Uw = 1,33
ramka Alu.
Ug = 1,1
ramka
ciepła.

Ug = 0,7
ramka
ciepła
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Uw = 1,01 Uw = 0,97

Ug = 0,6
ramka Alu.

-

Uw = 1,00 Uw = 0,96

-

Uw = 1,00 Uw = 0,96

-

Uw = 1,00 Uw = 0,96

-

Uw = 1,01
Alu termo
Uw = 0,94

Ug = 0,6
ramka
ciepła

-

Uw = 0,91 Uw = 087

-

Uw = 0,91 Uw = 087

-

Uw = 0,91 Uw = 0,87

-

Uw = 0,92
Alu termo
Uw = 0,85

Ug = 0,5
ramka Alu.

-

-

Uw = 0,90

-

-

Uw = 0,90

-

-

Uw = 0,90

-

Uw = 0,95
Alu termo
Uw = 0,88

Ug = 0,5
ramka
ciepła

-

-

Uw = 0,81

-

-

Uw = 0,81

-

-

Uw = 0,81

-

Uw = 0,86
Alu termo
Uw = 0,79
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KOLORYSTYKA

KLAMKI

OKNA PCV
Oferujemy okna wykonane na wszystkich profilach
renomowanej firmy Veka. Są to między innymi profile
Effectine, Perfectline, S-line, Softline 82, Alphaline,
Vekaslide. Cieszące się największą popularnością
i uznaniem u naszych Klientów to systemy Alphaline
90mm, Softline 82mm, Effectine i Perfectline 70mm.

GL SYSTEM (Iglo 5 i Iglo 5 Classic)
Okna wykonane na profilu GL System produkowane są na dwóch
rodzajach profili.

Profil Iglo5 jest profilem o półzlicowanym skrzydle okiennym,

stosowanym w większości w nowoczesnych budynkach
mieszkalnych.
Dzięki
półzlicowanej
budowie
skrzydła
charakteryzuje się on podwyższoną odpornością na włamanie.

Profil Iglo5 Classic jest profilem o klasycznym, prostym skrzydle.
Te walory estetyczne przyczyniają się do tego że chętnie
wybierany jest przy okazji odnawiania starych kamienic.

ALPHALINE PLUS

SOFTLINE

EFFECTLINE

Jego największą zaletą są parametry
energooszczędne. Uzyskane zostały
one dzięki grubości profilu która wynosi
90mm, 6-ciu komorą, specjalnym wypełnieniu docieplającym w największej komorze ramy okiennej oraz zastosowaniu
zespolenia trójszybowego. Okna legitymują się współczynnikiem przenikania
ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K.

Jego największą zaletą parametry statyczne. Profil ma grubość 82mm, 7-dem
komór i pozwala na zastosowanie standardowego zespolenia dwóch szyb, jak
również zespolenia trzech szyb. Poprzez
zastosowanie pełnej stali w ramie i dużej
ilości wewnętrznych ścianek dzielących
komory wykorzystywany jest przy wykonywaniu dużych konstrukcji okiennych.

To standarowy profil 5-cio komorowy o
70mm głębokości zabudowy. Występuje
on w kolorze białym i jego największą
zaleta jest atrakcyjna cena dla profilu
okiennego w najwyższej klasie A.

Oba profile są 5-cio komorowe o głębokości zabudowy 70mm co
zapewnia dobrą ochronę termiczną i akustyczną. Znaczenie ma
również duża komora środkowa w której umieszczona jest stal,
gwarantująca odpowiednią statykę okna PCV. Wiele dodatków
w postaci między innymi okuć antywłamaniowych, szyb
energooszczędnych, antywłamaniowych, ozdobnych, szprosów,
różnego rodzaju klamek, wzmocnień, poszerzeń pozwala
na dopasowanie okna do każdego Klienta przy zachowaniu
najkorzystniejszej ceny z całej gamy oferowanych okien.

Współczynnik przenikania ciepła
Uw poniżej 0,9 W/m2K

Nachweis
Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit,
Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische
B e a n s p r u c h u n g , K l i m a b e l a s t u n g , D i c h t i g k e i t d e r E c k ve r b i n d u n g

Prüfbericht
Nr. 11-000660-PR01
(PB-A01-020310-de-01)
VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
Deutschland

Auftraggeber

Produkt

Grundlagen
ift-Richtlinie FE-13/1:2011-04

Drehkippfenster mit untenliegender Festverglasung und glasteilender Kreuzsprosse
Softline 82

Bezeichnung
Leistungsrelevante
Produktdetails
Außenmaß (BxH)
Besonderheiten

Material: PVC-U, Folie anthrazitgrau mit der Farbnummer 7015 05,

auf das Profil kaschiert.
1480 mm x 2300 mm

Prüfnormen:
EN 1026:2000-06
EN 1027:2000-06
EN 12046-1:2003-11
EN 12211:2000-06
EN 13420:2011-04
EN 14608:2004-06
EN 14609:2004-06
Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)
Darstellung

Das Element ist aus Profilen der Klasse A, gemäß EN 12608:2003,
Wanddicken des Hauptprofils, hergestellt.
Der Prüfablauf erfolgte entsprechend ift-Richtlinie FE- 13/1.
Auf Wunsch des Kunden wurde das Fenster bei der Schlagregendichtheit herab klassifiziert.

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11

Klasse 4
Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11

Klasse 9A
Verwendungshinweise

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach
EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Grundlage für den herstellereigenen zusammenfassenden ITT-Bericht
verwendet werden. Die Festlegungen der geltenden Produktnorm sind zu beachten.

Klasse C4 / B4
Bedienungskräfte nach EN 13115:2001-07

Klasse 1
Mechanische Beanspruchung nach EN 13115:2001-07

Klasse 4
Differenzklimaverhalten nach EN 13420:2011-04
Prüfverfahren 3, Prüfklima A
Prüfverfahren 3, Prüfklima D
Temperaturwechselbelastung in Anlehnung an EN 13420

Keine Einschränkung der Funktion
Dichtigkeit der Eckverbindung - FE-13/1

Anforderung erfüllt
ift Rosenheim
27. Oktober 2011

Gültigkeit
Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf den geprüften/
beschriebenen Probekörper. Die
Klassifizierung gilt so lange das
Produkt unverändert ist und die
o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann
unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in
Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese
Prüfung/Bewertung ermöglicht
keine Aussage über weitere
leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.
Veröffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung
mit ift-Prüfdokumentationen".
Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Herbert Hageneder, Dipl.- Ing. (FH)
Prüfingenieur
Dichtheit & Windlast

Der Nachweis umfasst insgesamt
47 Seiten.

Ve-Prü-1447-de

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteile
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DRZWI WEJŚCIOWE
Znajdujące się w naszej ofercie stalowe drzwi zewnętrzne produkowane są w oparciu o najnowsze technologie,
rozwiązania konstrukcyjne i trendy. Dzięki nowoczesnym technologiom to jedyne drzwi premium które łączą stalowe
ozdobne wypełnienie skrzydła z aluminiową ościeżnica z przekładką termiczną. Ciepła aluminiowa ościeżnica TERMO
zapewnia współczynnik przenikania ciepła dużo niższy od standardowej ościeżnicy stalowej.

KONTAKT
Kraina Okien s.c.
Katarzyna Urbanowicz, Piotr Dubicki
ul. Komuny Paryskiej 70
50-452 Wrocław
tel. 71 324 17 55
e-mail: wroclaw@kraina-okien.pl
NIP: 894 296 20 39
Bank Millenium, nr rachunku: 83 1160 2202 0000 0001 2597 5053
www.kraina-okien.pl

