
Twój dom to miejsce na nasze okna!

współpraca z
klientem

zaufanie i
bezpieczeństwo

profesjonalizm zaangażowanie 
 i  satysfakcja

Kraina Okien z Wrocławia



 PCV
 Drewniane
 Aluminiowe
 Drewniano- 

       Aluminiowe

Zewnętrzne
Wewnętrzne
Szklane

Rolety zewnętrzne
Roletki
materiałowe
Żaluzje fasadowe
Automatyka do
rolet

Segmentowe
Uchylne
Roletowe /
Rolowane

Zewnętrzne
Wewnętrzne
Stalowe i
aluminiowe
Drewniane i MDF
Kamienne

U nas znajdziesz



spotkamy się na budowie,  zrobimy pomiar, ustalimy
szczegóły i  termin

 

Nasza ścieżka współpracy

zadzwonimy , omówimy nasze produkty i rozwiązania

przygotujemy i przedstawimy ofertę dla Ciebie

 
podpiszemy umowę i przyjedziemy w ustalonym terminie

na montaż
 

zamontujemy zgodnie z najnowszą wiedzą budowlaną

po skończonej pracy zostawimy
porządek

gwarantujemy serwis / naprawę posprzedażową

Na każdym etapie
współpracy
jesteśmy 

dla Ciebie! 



Optimum
Termo Prestige Lux

Drzwi zewnętrzne

Premium
Alu Hybrid

bezpieczeństwo

wysoka jakość
wykonania

prestiżowa firma

atesty i certyfikaty



Drzwi wejściowe do mieszkań

Pr    tect
 

Normal

ochrona przeciwpożarowa
w klasie E130

antywłamaniowość
 w klasie RC2

dźwiękoszczelność
43 db

dedykowane portale



głębokość profili
95 mm

Max. szerkość 2500 mm

Max. wysokość 4000 mm

Linia drzwi Team Axis

współczynnik przenikania ciepła 
0,6-0,7 W/m2K

 

maksymalny ciężar
500 kg

Drzwi do zastosowania różnorakich wypełnień - to Ty wybierasz!



Firma z 30 letnim doświadczeniem

4 Serie drzwi zewnętrznych

Thermo Prime
Thermo Premium Optimum

Thermo Prime

możliwość odporności na włamania
 w klasie RC2

oszczędność energii szeroki wachlarz 
wzorów i kolorów

doskonałe współczynniki
przenikania ciepła w zależności od

zastosowanych ościeżnic i
przeszkleń

 



Seria drzwi do mieszkań

Star 60

Premium 60

Comfort 60

ENJOY

To Ty wybierasz, co jest dla Ciebie najważniejsze

antywłamaniowość
 w klasach RC2-RC4

 Grubość skrzydła
46-70 mm

izolacyjność akustyczna
30-47 dB



POCHWYT
WPUSZCZANY 

KLAMKO GAŁKI KLAMKI KLASY CPOCHWYTY

DODATKI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

CZYTNIK
ZBLIŻENIOWY

KLAWIATURA
KODOWA

UKRYTE ZAWIASYCZYTNIK LINII
PAPILARNYCH

SAMOZAMYKACZ

KONTRAKTRONY



antywłamaniowość
RC2, RC3, klasa 3

ognioodporność
EI30, EI60

zewnętrzne wewnętrzne

dźwiękoszczelność
Rw 27 dB D1

25-Rw 42 dB D1 40

AQUA STOP
zabezpieczenie dolnej

krawędzi przed wilgocią



NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Nasi Partnerzy
Wybieramy Najlepszych



Zaprezentowane produkty są tylko naszą propozycją, odwiedzając nas
stacjonarnie przy ul. T. Kościuszki 109/lok 2 U we Wrocławiu lub poprzez
stronę internetową https://kraina-okien.pl/ znajdziecie  szeroki wybór

okien, drzwi, rolet, żaluzji, bram garażowych oraz parapetów.
 
 

W wyborze produktów kierujemy się :

Energooszczędnością Nowoczesnym  designem Technologią Bezpieczeństwem

Nasza ekipa specjalistów już czeka, aby sprostać Waszym oczekiwaniom!


