dla domu

PRZEWODNIK PO ALUMINIOWYCH
ROZWIĄZANIACH DLA DOMU

O FIRMIE
Yawal S.A. należy do czołówki dostawców architektonicznych systemów profili
aluminiowych w Polsce. Swoją pozycję zawdzięcza doświadczeniu zdobytemu
podczas ponad 25 lat istnienia oraz szerokiej gamie innowacyjnych rozwiązań.
Systemy przedsiębiorstwa to zaprojektowane przez ekspertów przyjazne dla
środowiska i energooszczędne konstrukcje przeznaczone do budowy okien,
drzwi, fasad, ścian osłonowych i działowych, ogrodów zimowych, świetlików,
balustrad oraz osłon przeciwsłonecznych.
Wymagania stawiane współczesnej architekturze bardzo szybko ulegają
zmianie, dlatego, oprócz standardowej gamy systemów aluminiowych znajdujących się w katalogu firmy, Yawal S.A. oferuje również możliwość tworzenia na
zamówienie unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych przeznaczonych do
implementacji zarówno w budownictwie komercyjnym, przemysłowym, jak
i mieszkaniowym.
Systemy spółki trafiają na rynki całej Europy. Obecnie do grona partnerów
i klientów Yawal S.A. należy kilkaset podmiotów krajowych i zagranicznych.
Główna siedziba firmy wraz z halami produkcyjnymi znajduje się w Herbach koło
Częstochowy.
Dzięki realizacji całego procesu produkcyjnego w ramach Grupy Yawal nasze
przedsiębiorstwo cechuje pełna niezależność oraz elastyczność rynkowa. Do
produkcji naszych systemów wykorzystujemy podzespoły najwyższej jakości,
które trafiają do nas od najlepszych na rynku specjalistów m.in. z branży okuć,
uszczelek, elementów mocujących czy środków pielęgnacyjnych.

Pełny wykaz Autoryzowanych Producentów, Dystrybutorów i Montażystów,
u których można nabyć produkty oparte na systemach Yawal oraz zlecić usługę
montażu / serwisu, znajduje się na naszej stronie internetowej www.yawal.com
w zakładce „Poradnik”.
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DLACZEGO ALUMINIUM?
We współczesnym świecie stale wzrasta zapotrzebowanie na energię, które prowadzi równocześnie do istotnych zmian klimatycznych,
pociągając za sobą konieczność poszukiwania innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Remedium na te wyzwania może
być aluminium, które jest materiałem poddającym się w całości obróbce wtórnej oraz generującym ekologiczne rozwiązania
energetyczne, takie jak lżejsze, spalające mniej paliwa pojazdy, komponenty do elektrowni wiatrowych oraz - a może przede wszystkim
– energooszczędne budynki.

Przez lata aluminium kojarzono wyłącznie z budownictwem komercyjnym, postrzegano jako metal „zimny”, który nie jest odpowiedni
do stosowania w polskim klimacie w budownictwie mieszkaniowym. Rozwój technologii obalił jednak ten mit, udowadniając, że
aluminium idealnie nadaje się do tworzenia nowoczesnych oraz energooszczędnych okien i drzwi w naszych domach, które same na
siebie zarabiają.
Najważniejszą cechą stolarki aluminiowej jest energooszczędność i trwałość. Złożona konstrukcja profili oraz możliwość zastosowania
różnego rodzaju wypełnień gwarantują zachowanie właściwych współczynników izolacyjności cieplnej oraz obniżenie strat ciepła. Jest
to szczególnie ważne w przypadku domów pasywnych i zeroenergetycznych.

W miejskim krajobrazie można zaobserwować szybko wzrastającą liczbę domów, których projekty
przewidują zastosowanie dużych przeszkleń zapewniających większy dopływ światła oraz otwierających
pomieszczenia na zewnętrzne otoczenie. I tu wkracza aluminium! Łączy bowiem dwie - wydawałoby się
sprzeczne - cechy: plastyczność stopów (podczas procesu produkcyjnego) oraz sztywność elementów
konstrukcji. Pierwsza pozwala na tworzenie wąskich profili o nietypowych kształtach, które wysmuklają
okna, zwiększając tym samym powierzchnię szyby. Z kolei sztywność aluminium umożliwia projektowanie
całych przeszklonych konstrukcji bez konieczności wykorzystywania dodatkowych wzmocnień.
Aluminium daje znacznie większe możliwości konstrukcyjne między innymi dzięki stosunkowo niewielkiej
masie stolarki aluminiowej w porównaniu z drewnem i PCV, wpływa to na łatwość obsługi skrzydeł okien
i drzwi wykonanych z tego materiału.
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Wyższość aluminium nad PCV i drewnem przejawia się również w dużej odporności na niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych. Aluminiowe profile okienne i drzwiowe w porównaniu do wykonanych z PCV są bardziej odporne na utratę swojej barwy pod wpływem promieniowania słonecznego. Nie wymagają też tak częstych zabiegów konserwujących jak drewno, które
trzeba malować co kilka lat. Dzięki temu ich parametry energooszczędne przez wiele lat pozostają na najwyższym poziomie.
Aluminiowe okna i drzwi zwiększają bezpieczeństwo domowników w wielu aspektach. Są odporne na działanie ognia i mogą powstrzymać jego dalsze rozprzestrzenianie się. Ponadto dzięki
odpowiedniej konstrukcji i zastosowaniu antywłamaniowych szyb i okuć powstrzymają intruzów przed wtargnięciem do domu.
Najnowsza technologia daje możliwości projektowania ram okiennych z aluminium właściwych dla każdego stylu architektonicznego. Zastosowanie odpowiednich farb i lakierów ze zróżnicowaną
strukturą sprawia, że możliwości kolorystyczne są praktycznie nieograniczone. Bardzo modne w budownictwie domów jednorodzinnych są obecnie powłoki imitujące drewno, które, odtwarzając
naturalny deseń, sprawiają, że okno wygląda na drewniane, jednocześnie zachowując lekkość i wytrzymałość.

Aluminum

Drewno

ALU / Drewno

PCV

Nieograniczone możliwość wyboru kolorów i struktury

x

Odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych

x

Wysoka izolacyjność akustyczna

x

x

x

Ognioodporność

x

x

x

Szczelność

x

x

x

Długotrwała jakość

x

x

x

Stabilność wymiarów w okresie wieloletnim

x

x

x

Brak konieczności częstej konserwacji

x

Możliwość tworzenia przeszkleń wielkogabarytowych

x

Wysoka izolacyjność cieplna

x

x

x

x

Wytrzymałość na uszkodzenia

x

x

x

x

Możliwość tworzenia niestandardowych kształtów

x

x

Rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego

x

x

x

x

x
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ALUMINIOWE OKNA „NA ŚWIAT”
Jednym z najważniejszych wyborów, jakich musimy dokonać przy wykańczaniu domu, jest dobór odpowiedniej stolarki
okiennej. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę kilka aspektów, takich jak: estetyka, bezpieczeństwo,
funkcjonalność i komfort użytkowania, szczelność oraz – a może przede wszystkim – energooszczędność.

ALUMINIOWA ELEGANCJA
Okna wyprodukowane w oparciu o systemy Yawal pozwalają tworzyć budynki, które pod względem architektonicznym są
niezwykle efektowne. Idealnie nadają się zarówno do domów w nowoczesnym stylu, jak i do tradycyjnego budownictwa
mieszkalnego. Indywidualny charakter domu można zaznaczyć poprzez kształt i wielkość okien. Dzięki stosowaniu cienkich
profili okna z aluminium są niezwykle smukłe, a pomieszczenia jeszcze bardziej nasłonecznione. Z kolei duże przeszklenia
otwierają nasze domy na piękno zewnętrznego otoczenia. Nie bez znaczenia jest również praktycznie nieograniczona
swoboda doboru kolorystyki i struktury okien.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Oszczędzanie energii z oknami wyprodukowanymi na systemach Yawal jest bardzo łatwe. Najważniejszym parametrem, na
który każdy nabywca powinien zwrócić uwagę, jest współczynnik przenikania ciepła przez okna czy drzwi (Uw). Jego
wartość powinna być jak najniższa. W najbliższych latach sektor budownictwa czeka stopniowe zaostrzanie tego kryterium
(od 2017 r. - Uw ≤ 1,1 W/m2K, a od 2021 Uw ≤ 0,9 W/m2K). Z tego powodu specjaliści Yawal dzięki zastosowaniu nowatorskich
technologii i materiałów opracowali system, który już dziś spełnia powyższe wymagania, pozwalając na produkcję okien
o najwyższym poziomie izolacyjności termicznej (Uw od 0,4 W/m2K).
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SZCZELNOŚĆ
Wodoszczelność, izolacyjność akustyczna, odporność na wiatr to kolejne elementy, które należy wziąć pod uwagę
podczas wyboru okien. Projektanci systemów okiennych Yawal, aby zapewnić mieszkańcom domów jak najlepsze
wartości wspomnianych parametrów, zastosowali w swych konstrukcjach dodatkowe uszczelki zabezpieczające. Ponadto,
zanim z profili firmy Yawal zostaną wyprodukowane okna, są one poddawane kompleksowym badaniom sprawdzającym
poziom ich izolacyjności akustycznej, odporność na wiatr oraz wodę.
OKNA ALUMINIOWE

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ
Przy tworzeniu systemów okiennych nasi eksperci współpracują z najlepszymi specjalistami z branży okuć, automatyki
i elementów mocujących. Okna wyprodukowane na systemach Yawal posiadają oprócz tradycyjnych funkcji rozwierania,
uchylania oraz mikro-rozszczelniania udogodnienia, takie jak możliwości podnoszenia, otwierania na zewnątrz czy
przesuwania. Dbając o komfort użytkowników, dążymy do pełnej automatyzacji pozwalającej na zdalne otwieranie i zamykanie okien za pomocą urządzeń elektronicznych lub programatora czasowego oraz na sterowanie systemami osłon
przeciwsłonecznych, które chronią przed nadmiarem promieniowania UV.
BEZPIECZEŃSTWO
Duże, przeszklone okna kojarzą się często kupującym z większym ryzykiem wtargnięcia do domu intruzów. Yawal zadbał
o swoich klientów również w tym aspekcie, bezpieczeństwo nie jest bowiem przypadkowym efektem, a wynikiem
przemyślanego zastosowania najnowszych technologii. Jako jedyna firma w Polsce Yawal S.A. posiada certyfikat Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej poświadczający, że z systemów firmy można wyprodukować okna antywłamaniowe w jednej z najwyższych klas odporności na włamanie - RC4.

yawal.com
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TM

102
HI

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE
DO BUDOWNICTWA
PASYWNEGO

NIESPOTYKANA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA OKNA!
Uw = od 0,4 W/m2K – osiągi porównywalne jak przy docieplonych murach*
*Wyliczenia dla muru składającego się z 2 warstw tynku, pustaka ceramicznego o grubości 240 mm (pióro + wpust),
styropianu EPS 80 o grubości 40mm.
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OKNA ALUMINIOWE - TM 102HI

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI BALKONOWYCH (W TYM RÓWNIEŻ ROZWIĄZANIE Z NISKIM PROGIEM)

Współczynnik przenikania ciepła

od 0,4 W/m2K

Maksymalny ciężar skrzydła

300 kg

Dopuszczalna szerokość skrzydła

1600 mm

Dopuszczalna wysokość skrzydła

3000 mm

Odporność na włamanie

RC2, RC3, RC4

Kolorystyka:
Możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze
z palety RAL, szczegóły na str. 43.
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna,
malowanie farbą strukturalną

OKNA ALUMINIOWE

System YAWAL TM 102HI jest dedykowany dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Sprawdzi się zarówno
w budynkach użyteczności publicznej, jak również w zabudowie mieszkaniowej. Jest to rozbudowany system profili
aluminiowych służący do wykonywania nowoczesnych typów okien, drzwi i witryn wymagających wysokiej izolacji
termicznej.
Nowatorska konstrukcja skrzydła okiennego z zastosowanym izolatorem ustawionym pod kątem w stosunku do
obudowy zapewnia korzystny układ sił w profilu. Pozwoliło to na uzyskanie profili o wysokiej wytrzymałości umożliwiających tworzenie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze. W ramach systemu oferujemy szeroki zakres szklenia oraz
możliwość montażu wszystkich typów szyb dwu- i trzy-komorowych dostępnych na rynku.
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OKNA ALUMINIOWE - TM 77HI
System TM 77HI to bezpieczne i innowacyjne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie doskonałych parametrów izolacyjności cieplnej, akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodą oraz bezpieczeństwa.
Rolę izolacji termicznej spełniają dedykowane do systemu komorowe izolatory termiczne wraz z wypełnieniem .

Współczynnik przenikania ciepła

Okna - 0,8÷1,4 W/m2K
Drzwi - 0,9÷1,5 W/m2K

Maksymalny ciężar skrzydła

Okna - 200 kg
Drzwi - 200 kg

Dopuszczalna szerokość skrzydła

Okna - 1600 mm
Drzwi - 1300 mm

Dopuszczalna wysokość skrzydła

Okna - 2700 mm
Drzwi - 3000 mm

Odporność na włamanie

Okna - RC2, RC3, RC4
Drzwi - RC2, RC3

Kolorystyka:
Możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze
z palety RAL, szczegóły na str. 43.
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna,
malowanie farbą strukturalną

OKNA ALUMINIOWE

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI BALKONOWYCH (W TYM RÓWNIEŻ ROZWIĄZANIE Z NISKIM PROGIEM)
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OKNA ALUMINIOWE - TM 74HI

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI BALKONOWYCH

Współczynnik przenikania ciepła

Okna - od 1,0 W/m2K
Drzwi - od 1,2 W/m2K

Maksymalny ciężar skrzydła

Okna - 200 kg
Drzwi - 200 kg

Dopuszczalna szerokość skrzydła

Okna - 1600 mm
Drzwi - 1250 mm

Dopuszczalna wysokość skrzydła

Okna - 2700 mm
Drzwi - 3000 mm

Odporność na włamanie

Okna - RC2, RC3
Drzwi - RC2, RC3

Kolorystyka:
Możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze
z palety RAL, szczegóły na str. 43.
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna,
malowanie farbą strukturalną

OKNA ALUMINIOWE

System służy do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach termoizolacji przeznaczonych do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. Zastosowane w systemie termoizolatory (wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym) oraz przestrzeń pomiędzy nimi
wypełniono dodatkowo pianką poliuretanową. System pozwala na tworzenie konstrukcji o dużych wymiarach ze
względu na wykorzystanie wzmocnionych profili.
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ALUMINIOWE DRZWI PANELOWE YAWAL PRESTIGE
Na przestrzeni ostatnich lat rola drzwi wejściowych uległa zmianie. Oczywiście ich najważniejszym zadaniem
nadal pozostaje zabezpieczanie wnętrza domu przed intruzami i chłodem. Niemniej drzwi stanowią obecnie
wizytówkę naszego domu, odpowiadają za pierwsze wrażenie, dlatego bardzo ważne jest, aby razem z elewacją
i oknami tworzyły spójną całość.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
Do projektów architektonicznych domów przebojem weszły aluminiowe drzwi panelowe, które charakteryzują się dużą
stabilnością i odpornością na odkształcenia nawet w przypadku oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Drzwi aluminiowe Prestige zapewniają domownikom ciepło, bezpieczeństwo i komfort. Bardzo wysoki poziom izolacji termicznej
(Uf od 1,1 W/m2K) i akustycznej (Rw = 33 dB) oraz wodoszczelności (klasa 7A) osiągany jest dzięki trzykomorowej budowie profili,
stosowaniu najnowocześniejszych przekładek termicznych oraz szeregu uszczelek wewnętrznych i zewnętrznych. Drzwi Prestige
dzięki przyjaznej dla środowiska, złożonej konstrukcji zatrzymują ciepło wewnątrz w czasie zimy, równocześnie zapewniając
przyjemny chłód latem, co przekłada się na obniżenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie czy klimatyzację.

Już sama budowa drzwi oferowanych przez Yawal gwarantuje domownikom bezpieczeństwo, możliwe jest jednak zwiększenie
poziomu zabezpieczeń poprzez dodanie zasuwnic wielopunktowych czy bolców antywłamaniowych montowanych od strony
zawiasów. Jeśli projekt drzwi zakłada instalację elementów przeszklonych, są one wykonywane z hartowanego szkła.

PEŁNA AUTOMATYZACJA
Coraz bardziej popularne stają się inteligentne rozwiązania systemowe pozwalające na zdalne sterowanie czy
dostęp bez konieczności używania klucza. Istnieje wiele możliwych do zastosowania udogodnień, takich jak:
nadajniki dające domownikom możliwość otwierania drzwi wejściowych pilotem, moduły video z panelem
obsługowym odpowiadające za monitoring sytuacji na zewnątrz domu czy czujniki ruchu umieszczone w strefie
wyjścia. Nowinką techniczną jest biometryczny system dostępu z czytnikiem linii papilarnych, dzięki któremu
możemy otworzyć drzwi już jednym dotknięciem palca.

14

yawal.com

NIEPOWTARZALNY STYL
Przygotowywane na wymiar aluminiowe drzwi Prestige podkreślą indywidualny styl każdego domu. W zależności od
tego, czy poszukujemy drzwi do nowoczesnego budownictwa czy do budynków poddawanych renowacji możemy
uzyskać idealnie dopasowany produkt dzięki swobodzie doboru formy, kolorystyki, struktury i wyposażenia.

DRZWI PANELOWE

Liczba konfiguracji jest praktycznie nieograniczona, warto więc poświęcić chwilę na określenie właściwej kombinacji
ramy ościeżnicy, ramy skrzydła i wypełnienia drzwi. Yawal daje klientom możliwość wykonania skrzydeł drzwi w jednej płaszczyźnie w stosunku do ościeżnicy, dzięki czemu profil skrzydła jest niewidoczny. Zaawansowana technologia produkcji umożliwia nanoszenie ozdobnych aplikacji, wykonywanie artystycznych frezów oraz stosowanie
różnego rodzaju szklenia.

Niepowtarzalny charakter intensyfikuje bogata gama kolorów. Zwolennicy nowoczesnego stylu mają możliwość
wyboru między powłokami z palety RAL, powierzchniami anodowanymi, odcieniami metalicznymi lub efektami
strukturalnymi. Z kolei miłośnicy przytulnych, tradycyjnych aranżacji mogą postawić na panele szklane lub imitujące
wygląd drewna.

SUBTELNE DETALE
Klasycznym rozwiązaniem, które pięknie się prezentuje zwłaszcza w tradycyjnym budownictwie, są zawiasy
nawierzchniowe, z kolei efekt jednolitej i gładkiej powierzchni bez widocznych okuć uzyskamy poprzez zastosowanie
zawiasów ukrytych. Trzecią opcją są regulowane w kilku płaszczyznach zawiasy rolkowe, które współgrają z liniami profilu
drzwi. Indywidualny charakter naszego wejścia możemy zaakcentować, wybierając klamki i pochwyty harmonizujące
z pozostałymi elementami drzwi. Formy klamek wyraźnie ewoluują w kierunku jak najprostszych kształtów. W ofercie
naszych partnerów znajdują się pochwyty w kwadratowym, prostokątnym, owalnym i okrągłym kształcie. Wykonywane
są ze stali szlachetnej, tworzywa lub odlewane. Bez względu na ich kształt i materiał, z którego są wyprodukowane,
charakteryzują się trwałością, imponującym wzornictwem i najwyższą jakością wykonania.

Niemal nieskończone możliwości kształtowania wyglądu drzwi Prestige uzupełnia bogaty asortyment zawiasów, pochwytów, zamków i klamek.

W dalszej części katalogu przedstawiamy Państwu przykładowe modele paneli drzwiowych

yawal.com
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SYSTEM DRZWI PANELOWYCH - TM 77HI Prestige

Współczynnik przenikania ciepła

Uf = 1,1 W/m2K
Uw = 0,7 W/m2K

Maksymalny ciężar skrzydła

120 kg

Dopuszczalna szerokość skrzydła

1300 mm

Dopuszczalna wysokość skrzydła

2600 mm

Odporność na włamanie

RC2

DRZWI PANELOWE

TM 77HI Prestige to najwyższej jakości system drzwi wejściowych do domów jedno- lub wielorodzinnych. Rozwiązanie
pozwala na wykonanie skrzydeł w jednej płaszczyźnie w stosunku do ościeżnicy (niewidoczny profil skrzydła) lub
jednostronnie zlicowanych. Dzięki zastosowaniu 3-komorowego systemu izolacji termicznej oraz nowatorskich
przekładek termicznych produkt charakteryzuje się doskonałymi właściwościami cieplnymi oraz eliminacją naprężeń
cieplnych wywołanych różnicami temperatur.
System ten pozwala obniżyć zużycie energii, dzięki czemu wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji domu. System
drzwi panelowych jest kompatybilny z systemem okiennym TM 77HI, co umożliwia stworzenie konstrukcji w różnych
konfiguracjach.

Kolorystyka:
Możliwość wykonania drzwi w dowolnym kolorze
z palety RAL, również w wersji strukturalnej.
Opcje dodatkowe: imitacja drewna.
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DRZWI PANELOWE

HIGIEJA
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Z obu stron drzwi ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich
kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych
oraz w kolorach drewnopodobnych.
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NIKE
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Od strony zewnętrznej frezy, od wewnętrzej gładki panel.
Możliwość malowania we wszystkich kolorach
palety RAL oraz kolorach strukturalnych.
Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodobnym.

KLIO
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Od strony zewnętrznej naklejane ozdoby ze stali nierdzewnej
umieszczone we frezach, od strony wewnętrznej gładki panel.
Możliwość malowania we wszystkich
kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych
oraz w kolorach drewnopodobnych.

DRZWI PANELOWE

EUROPA
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Z obu stron drzwi ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich
kolorach palety RAL oraz kolorach strukturalnych.
Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodbnym.

DAFNE
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Od strony zewnętrznej i wewnętrznej gładka blacha.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich
kolorach palety RAL‚ kolorach strukturalnych
oraz w kolorach drewnopodobnych.

TALIA
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Od strony zewnętrznej naklejane ozdoby ze stali nierdzewnej,
od wewnątrz gładki panel. Szyba dwukomorowa, matowa,
bezpieczna klasy P4. Możliwość malowania we wszystkich
kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych
oraz w kolorach drewnopodobnych.
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DRZWI PANELOWE

PERSEFONA
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Z obu stron drzwi ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich
kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych
oraz w kolorach drewnopodobnych.
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KALIOPE
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Od strony zewnętrznej naklejane ozdoby ze stali nierdzewnej
oraz frezy, od wewnątrz gładki panel. Szyba dwukomorowa,
matowa, bezpieczna klasy P4. Możliwość malowania we
wszystkich kolorach palety RAL oraz kolorach strukturalnych.
Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodobnym.

EOS
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Od strony zewnętrznej i wewnętrznej gładka blacha.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL,
kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

DRZWI PANELOWE

TEMIDA
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Z obu stron gładki panel.
Możliwość malowania we wszystkich
kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych
oraz w kolorach drewnopodobnych.

HESTIA
max. wymiar: 1250x2500 mm - panel dwustronny
Od strony zewnętrznej frezy,
Od wewnętrzej gładki panel.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Mozliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL,
oraz kolorach strukturalnych. Brak możliwości malowania
w kolorze drewnopodobnym.

HARMONIA
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Od strony zewnętrznej i wewnętrznej gładka blacha.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich
kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych
oraz w kolorach drewnopodobnych.
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DRZWI PANELOWE

DEMETRE
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Od strony zewnętrznej frezy, od wewnętrzej gładki panel.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich kolorach
palety RAL oraz kolorach strukturalnych.
Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodobnym.
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MUZA
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Od strony zewnętrznej frezy, od wewnętrzej gładki panel.
Możliwość malowania we wszystkich kolorach
palety RAL oraz kolorach strukturalnych.
Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodbnym.

KORA
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm - panel dwustronny.
Z obu stron drzwi ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby.
Od strony zewnętrznej frezy, od wewnętrzej gładki panel.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich
kolorach palety RAL oraz kolorach strukturalnych.
Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodnym.

KLAMKI I POCHWYTY
Uchwyty i klamki doskonale pasują do nowoczesnego wzornictwa drzwi. Wszystkie drzwi są standardowo wyposażone w klamkę wewnętrzną wykonaną ze stali nierdzewnej oraz pochwyt
zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej. Umożliwiamy stworzenie własnej kompozycji wyposażenia. W ofercie na zamówienie dostępne są dodatkowe wzory uchwytów i klamek.

Pochwyt do drzwi
zewnętrznych
ze stali nierdzewnej
min. L: 40 cm, min. A: 30 cm
max. L: 200 cm, max. A: 190 cm
Średnica - ø40 mm

Pochwyt do drzwi
zewnętrznych
ze stali nierdzewnej
min. L: 40 cm, min. A: 30 cm
max. L: 200 cm, max. A: 190 cm
Średnica - ø40 mm

Pochwyt do drzwi
zewnętrznych
ze stali nierdzewnej
A: 38 cm
Średnica - ø30 mm

DRZWI PANELOWE

Pochwyt do drzwi
zewnętrznych
ze stali nierdzewnej

L - długość pochwytu
A - długość pochwytu mierzona pomiędzy osiami elementów mocujących pochwyt do drzwi

Długość pochwytu dostosowywana jest
do indywidualnych potrzeb klienta.
Min. długość - 40 cm, max. - 200 cm,
różnica długości - co 10 cm

Klamka drzwiowa
jednostronna
ze stali nierdzewnej

Klamka drzwiowa
jednostronna
ze stali nierdzewnej

Gałka drzwiowa
jednostronna
ze stali nierdzewnej

Rozety drzwiowe
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ZAMKI

DRZWI PANELOWE

Dobór odpowiedniego zamka do drzwi jest niezwykle istotny, jest to bowiem niezbędny element wzmacniający
bezpieczeństwo domowników. W ofercie akcesoriów do drzwi panelowych Yawal Prestige znajdują się zamki
wiodących na rynku producentów. Standardowo drzwi wyposażone są w trzypunktowe zamki. W zależności od
potrzeb klienta możliwy jest również montaż zamków antywłamaniowych, wyposażonych w klawiaturę oraz
zamków wykorzystujących nowoczesną technologię czytnika linii papilarnych.

Sztywny łańcuch
Funkcja dzień / noc

Zestaw biometryczny
do zabudowy na drzwiach
Zamek trzypunktowy elektromotoryczny
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Przełącznik
dzień / noc

Zestaw z klawiaturą kodową.
Montaż na drzwiach

Obecnie popularne są szyldy minimalistyczne
oraz pochwyty ze stali nierdzewnej

PRZESZKLENIA
Drzwi zewnętrzne, doświetla boczne i naświetla górne są wyposażone standardowo w pakiety
szybowe o grubości do 68 mm w wersji przezroczystej, ornamentowej i matowej.
DRZWI PANELOWE

ZAWIASY
Okna i drzwi powstające z systemów Yawal to konstrukcje wyposażone w zawiasy czołowych
producentów okuć. Dobrze dobrane okucia gwarantują użytkownikom bezawaryjność działania, bezpieczeństwo oraz atrakcyjny efekt wizualny.
W zależności od preferowanego stylu użytkownicy mogą wybierać pomiędzy zawiasami
ukrytymi, które gwarantują efekt gładkiej, jednolitej powierzchni, zawiasami rolkowymi –
regulowanymi w kilku płaszczyznach oraz klasycznymi zawiasami nawierzchniowymi.

FREZOWANIE
Możliwość wykonania paneli
w oparciu o indywidualne
wymagania klienta.
Zakres szerokości frezowania:
od 10 mm do 60 mm.

Zawias ukryty

Zawias nawierzchniowy

Zawias dowrębowy - rolkowy
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NAŚWIETLA / DOŚWIETLA
Wszystkie wzory drzwi (pojedyncze, podwójne i w wersji rozbudowanej) mogą być wyposażone w pojedyncze doświetla boczne - prawe lub lewe oraz naświetle
górne. Poniższe rysynki przedstawiają przykłady naświetli i doświetli wykonanych z paneli podklejanych.

PRZYKŁADY DOŚWIETLI W DRZWIACH JEDNO- I DWUSKRZYDŁOWYCH
DRZWI PANELOWE

PRZYKŁAD NAŚWIETLA
I DOŚWIETLI W DRZWIACH
JEDNOSKRZYDŁOWYCH

DOŚWIETLA BOCZNE - MAKSYMALNE WYMIARY

PRZYKŁADY NAŚWIETLI W DRZWIACH
JEDNO- I DWUSKRZYDŁOWYCH

Zewnętrzne wymiary ramy
Szerokość

Zewnętrzne wymiary ramy
Wysokość

dla szkła

6000 mm

dla szkła

2600 mm

dla panelu

1250 mm

dla panelu

2600 mm

NAŚWIETLA GÓRNE - MAKSYMALNE WYMIARY
Zewnętrzne wymiary ramy
Szerokość

Zewnętrzne wymiary ramy
Wysokość

dla szkła

2600 mm

dla szkła

1500 mm

dla panelu

2600 mm

dla panelu

1250 mm
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OGRÓD ZACZYNA SIĘ W DOMU
DRZWI TARASOWE
Duże przeszklenia przestają być wyłącznie domeną nowoczesnego budownictwa, coraz
częściej w projektach domów jednorodzinnych pojawiają się tarasy i balkony stanowiące
naturalne przedłużenie powierzchni mieszkalnej. Dążąc do zapewnienia tej przestrzeni
właściwej oprawy, warto zdecydować się na aluminiowe drzwi tarasowe.
Przeszklone ściany nadadzą wnętrzu nowoczesny i elegancki wygląd, powiększając
optycznie powierzchnię pomieszczeń oraz otwierając dom na piękno zewnętrznego otoczenia. Właściwie zaprojektowane i usytuowane względem stron świata wyjście na taras
zwiększy dopływ naturalnego światła oraz zapewni optymalną aranżację przestrzeni.
Drzwi tarasowe nie zajmują bowiem dużo miejsca, ponieważ ich skrzydła podczas otwierania przesuwają się równolegle względem siebie.

Oprócz względów estetycznych bardzo ważną rolę odgrywają parametry techniczne projektowanych
rozwiązań, do których Yawal przykłada szczególną uwagę. Aby drzwi tarasowe spełniały swoje zadanie
przez cały rok, nie powodując strat energii, należy zadbać o właściwy poziom izolacyjności termicznej,
akustycznej, odporności na obciążenie wiatrem oraz wodoszczelności. Yawal konstruuje przegrody
spełniające wymagania ustanawiane dla do domów pasywnych, zapewniając współczynnik przenikania ciepła Uw o wielkości od 0,8 W/m2K (DP 180).
Zdarza się czasem, że u zainteresowanych takim rozwiązaniem osób pojawiają się wątpliwości. Czy
wielkoformatowe przeszklenia nie obniżą poziomu bezpieczeństwa mojej rodziny? Z całą pewnością
nie! Ochronę antywłamaniową podwyższają: stabilność materiałowa profili aluminiowych, solidne
systemy okuć oraz szyby o najwyższych dostępnych klasach antywłamaniowych.
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yawal.com

UNIKALNE ROZWIĄZANIA
Systemy drzwi tarasowych Yawal pozwalają na stworzenie niepowtarzalnych i funkcjonalnych konstrukcji
dopasowanych do potrzeb użytkowników. Drzwi ze względu na rodzaj zastosowanych okuć dzielimy na:
- podnoszono-przesuwne,
- uchylno-przesuwne,
- rozwierane oraz rozwierano-uchylne, w tym rozwiązanie z niskim progiem,
- harmonijkowe.
DRZWI TARASOWE

Najwyższej klasy okucia sprawiają, iż otwieranie jest bardzo łatwe i praktycznie bezgłośne – idealne dla
osób ceniących komfort. Wystarczy jeden ruch ręką, aby zaniknęła granica między światem wewnątrz
domu a jego otoczeniem. Ciekawym rozwiązaniem, zdecydowanie ułatwiającym funkcjonowanie osobom starszym, niepełnosprawnym i dzieciom, jest ukryty próg zewnętrzny.

Dla osób podziwiających przestrzeń bez granic specjaliści Yawal zaprojektowali oryginalne dopełnienie bryły
budynku - narożne okno bezsłupkowe pozwalające na tworzenie zjawiskowych panoramicznych przeszkleń.

Indywidualny charakter domu uwypukli harmonizująca z elewacją i aranżacją wnętrza kolorystyka drzwi tarasowych. Jak w przypadku innych wyrobów z aluminium wybór jest praktycznie nieograniczony: od powierzchni
lakierowanych, anodowanych i metalicznych po efekty strukturalne.

yawal.com
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180
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DRZWI TARASOWE (PODNOSZONO-PRZESUWNE) - DP 180

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH ORAZ STEROWANYCH AUTOMATYCZNIE
NOWOŚĆ

Współczynnik przenikania ciepła (Uw)

od 0,8 W/m2K

Współczynnik przenikania ciepła (Uf)

od 1,1 W/m2K

Maksymalny ciężar skrzydła

400 kg

Dopuszczalna szerokość skrzydła

3300 mm

Dopuszczalna wysokość skrzydła

3300 mm

Kolorystyka:
Możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze
z palety RAL, szczegóły na str. 43.
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna,
malowanie farbą strukturalną

DRZWI TARASOWE

DP 180 jest systemem służącym do wykonywania okien i drzwi podnoszono-przesuwnych dla zabudowy zewnętrznej.
Jest to nowoczesne rozwiązanie, którego podstawę stanowią profile aluminiowe z przekładkami termicznymi. Budowa
systemu DP 180 ma wpływ na obniżenie strat energii cieplnej, a co za tym idzie na zmniejszenie kosztów eksploatacji
projektowanych obiektów.
Produkt przeznaczony jest do stosowania zarówno w obiektach budownictwa mieszkaniowego, jak i użyteczności
publicznej.
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DP

150T
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DRZWI TARASOWE (PODNOSZONO-PRZESUWNE) - DP 150T
System DP 150T pozwala na konstruowanie drzwi podnoszono-przesuwnych. Profile aluminiowe do tego systemu
zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić osiągnięcie wysokich parametrów izolacyjności termicznej. System DP
150T pozwala na wykonywanie konstrukcji o wysokości do 3300 mm i ciężarze skrzydła do 400 kg. Okucia podnoszonoprzesuwne zapewniają komfort i łatwość obsługi nawet tak dużych i ciężkich skrzydeł. Drzwi tego typu stosuje się jako
przegrody zewnętrzne, wyjścia na taras oraz jako drzwi w ogrodach zimowych.

Współczynnik przenikania ciepła (Uf)

od 1,2 W/m2K

Maksymalny ciężar skrzydła

400 kg

Dopuszczalna szerokość skrzydła

3300 mm

Dopuszczalna wysokość skrzydła

3300 mm

Kolorystyka:
Możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze
z palety RAL, szczegóły na str. 43.
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna,
malowanie farbą strukturalną

DRZWI TARASOWE

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH ORAZ STEROWANYCH AUTOMATYCZNIE
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DP

100
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DRZWI TARASOWE (PODNOSZONO-PRZESUWNE) - DP 100
Drzwi przesuwne i podnoszono-przesuwne dla ekonomicznej zabudowy zewnętrznej pomieszczeń. System DP 100 jest
nowoczesnym rozwiązaniem o wysokich parametrach jakościowych, którego podstawę stanowią kształtowniki aluminiowe z przekładką termiczną.

DRZWI TARASOWE

Współczynnik przenikania ciepła (Uf)

od 2,6 W/m2K

Maksymalny ciężar skrzydła

300 kg

Dopuszczalna szerokość skrzydła

2500 mm

Dopuszczalna wysokość skrzydła

2400 mm

Kolorystyka:
Możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze
z palety RAL, szczegóły na str. 43.
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna,
malowanie farbą strukturalną
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SOFTLINE

PARAPETY ALUMINIOWE

Z DBAŁOŚCI O DETALE
PARAPETY SOFTLINE
Montaż okien nie stanowi zakończenia naszych prac, konieczne jest zamontowanie parapetów zewnętrznych, które
zabezpieczą elewację domu przed zaciekami i wilgocią. Eleganckim i lekkim rozwiązaniem tego problemu mogą być
aluminiowe parapety Softline. Ich zaokrąglony kształt zapewnia bowiem optymalny odpływ wody poza płaszczyznę
elewacji i uniemożliwia gromadzenie się zanieczyszczeń.
Stopy aluminium, z którego wykonane są parapety, pozwalają na stosowanie różnych struktur, kolorów i efektów
malowania np. odwzorowanie faktury drewna, dzięki czemu wygląd elementu można dopasować do każdego stylu
architektonicznego, elewacji budynku, okna czy otoczenia zewnętrznego. Parapety pokryte są dodatkowo folią
polietylenową, która zabezpiecza powierzchnię dekoracyjną przed uszkodzeniami. W zależności od potrzeb
użytkowników istnieje swoboda doboru szerokości podokienników.
Wykonane z aluminium parapety Softline charakteryzują się dużą sztywnością i odpornością na korozję, ich zaletą jest
też łatwość czyszczenia. Dopełnieniem rozwiązania są elementy zakończenia i kształt części mocującej dopasowany
do każdego rodzaju okna wykonanego z tworzywa, drewna i aluminium tak, aby nie zasłaniać otworów odprowadzających wodę. Zakończenia parapetów mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub prefabrykowanego
aluminium.
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Grubość

od 1 do 1,8 mm

Długość

1000 – 6000 mm

Szerokość

150 mm; 175 mm; 200 mm; 225 mm;
250 mm; 275 mm; 300 mm; 325 mm;
350 mm

Zakończenie

tworzywo sztuczne/aluminium

Kolorystyka:
Możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze
z palety RAL, szczegóły na str. 43.
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna,
malowanie farbą strukturalną

ECLIPSE
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PONADCZASOWA ELEGANCJA
OKIENNICE ALUMINIOWE YAWAL ECLIPSE

Maksymalne wymiary 1 skrzydła

900x2400 mm

Sposób montażu z lamelami stałymi

do ramy, do muru

Sposób montażu okiennicy panelowej

do muru

Kolorystyka:
Możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze
z palety RAL, szczegóły na str. 43.
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna,
malowanie farbą strukturalną

OKIENNICE ALUMINIOWE

Piękną i funkcjonalną oprawę każdego okna mogą stanowić okiennice, które odpowiednio dobrane do elewacji i okien
podkreślą indywidualny styl każdego domu.
Zewnętrzne osłony okien zwiększają komfort życia mieszkańców, regulując cyrkulację powietrza, nasłonecznienie
i temperaturę wewnątrz pomieszczeń, ograniczając docierający do domu hałas, zabezpieczając okna przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz utrudniając intruzom wtargnięcie do środka.
Aluminiowe okiennice charakteryzuje długoletnia trwałość, łatwość czyszczenia, a także brak konieczności cyklicznej
konserwacji. Stanowią alternatywę dla dostępnych na rynku droższych okiennic drewnianych. Sztywne i zarazem
smukłe profile ramowe sprawiają, że okiennice Yawal Eclipse nadają się do stosowania zarówno w przypadku okien, jak i
drzwi tarasowych i balkonowych.
Konstruktorzy Yawal opracowali dwa warianty okiennic:
- z lamelami stałymi pozwalającymi na dostęp światła pod określonym kątem,
- panelowe, po ich zamknięciu uzyskujemy efekt całkowitego zaciemnienia.
Bogata oferta zawiasów i okuć pozwala na montaż okiennic do ramy okna oraz do muru. Zamknięta okiennica może
tworzyć z elewacją jedną płaszczyznę, być przed nią wysunięta lub umieszczona we wnęce okiennej.
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FA

50N

HI
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POWIEW NOWOCZESNOŚCI
SZKLANE FASADY W DOMACH

SYSTEMY FASADOWE

Współczesny styl architektoniczny oraz nowoczesne technologie, które pozwalają na osiąganie wysokiego poziomu
izolacyjności termicznej, wodoszczelności, odporności na wiatr oraz ochrony przed włamaniami, sprawiły, iż coraz
częściej w projektach domów jednorodzinnych pojawiają się szklane fasady.
Efekt szklanej ściany możemy osiągnąć na różne sposoby m.in. poprzez wykorzystanie przeszklonych elementów
stałych lub ich połączenie z wielkopowierzchniowymi drzwiami tarasowymi czy oknami przesuwnymi. Szklana fasada
otwiera widok na piękno krajobrazu oraz doskonale doświetla wnętrze. Dzięki opracowanej przez ekspertów Yawal
zaawansowanej technologicznie budowie oraz zastosowanym komponentom zapobiega przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń latem oraz utratą ciepła zimą. Szklane fasady nadają lekkości bryle budynku i wpływają na jego atrakcyjność wizualną, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych konstrukcji Yawal od zewnątrz nie można rozróżnić elementów
stałych od otwieranych.

Możliwość zamontowania elementów otwieranych
ze wszystkich systemów wymienionych w katalogu.

Współczynnik przenikania ciepła (Uf)

od 0,63 W/m2K

Maksymalny ciężar modułu

600 kg

Maksymalne wymiary modułu

6000x4000 mm

Odporność na włamanie

do RC4

Kolorystyka:
Możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze
z palety RAL, szczegóły na str. 43.
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna,
malowanie farbą strukturalną

Jedną z opcji jest fasada
bez widocznych profili
(rozwiązanie SL)
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OGRODY

ZIMOWE
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BLIŻEJ NATURY PRZEZ CAŁY ROK
OGRÓD ZIMOWY

OGRODY ZIMOWE

Soczysta zieleń, złote liście, bajkowa biel otaczające naszych bliskich w atmosferze relaksu – taki efekt możemy
osiągnąć, uwzględniając w projekcie domu miejsce na ogród zimowy lub wkomponowując go w bryłę istniejącego już
budynku. Oranżeria nie tylko uczyni nasz dom piękniejszym, pozwalając na podziwianie przyrody przez cały rok, za jej
budową przemawiają również względy ekonomiczne, takie jak poprawa bilansu energetycznego domu oraz wzrost
wartości nieruchomości dzięki zwiększeniu jej powierzchni użytkowej. Wymieniając zalety tego typu rozwiązań nie
można też zapomnieć o zwiększeniu dopływu światła słonecznego do pomieszczeń.
Oferta naszej firmy nie zawiera schematycznych, gotowych ogrodów zimowych, każda realizacja to indywidualnie
zaprojektowana konstrukcja dostosowana do potrzeb i wymogów naszych odbiorców. Aby z oranżerii można było
korzystać przez cały rok, w projekcie uwzględniamy profile aluminiowe z przekładkami termoizolacyjnymi, które
zapewniają wysoki poziom izolacyjności cieplnej. Stosowanie w konstrukcjach ogrodów zimowych aluminium
charakteryzującego się stabilnością materiałową i odpowiednio dobranych szyb zapewnia bardzo wysoki poziom
ochrony antywłamaniowej.

Możliwość zamontowania elementów otwieranych
ze wszystkich systemów wymienionych w katalogu.

Współczynnik przenikania ciepła (Uf)

od 0,63 W/m2K

Maksymalny ciężar modułu

600 kg

Maksymalne wymiary modułu

6000x4000 mm

Odporność na włamanie

do RC4

Kolorystyka:
Możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze
z palety RAL, szczegóły na str. 43.
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna,
malowanie farbą strukturalną
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SYSTEMY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

DRZWI HARMONIJKOWE
Rozwiązanie drzwi harmonijkowych pozwala na podział pomieszczeń na
wydzielone strefy. Konstrukcje można realizować jako zewnętrzne z izolacją
termiczną, wykorzystując profile PI 50N, TM 62, TM 62HI i TM 74HI oraz przegrody wewnętrzne z systemu PBI 40E i PBI 50N. Zastosowanie szyn w układzie z wózkiem jezdnym górnym umożliwia składanie drzwi bez względu na
warunki panujące na poziomie podłogi. Uniwersalność rozwiązania umożliwia również wykonywanie drzwi harmonijkowych dla dolnych elementów
konstrukcji, prowadnice są montowane poniżej podłogi.

Z TROSKI O TWOJE DZIECKO
Obsługa tradycyjnych okien nie sprawia obecnie dzieciom żadnego problemu, co więcej twórcy nowoczesnej technologii, stawiając na komfort
użytkowania, coraz bardziej ułatwiają ten proces. Z tego też powodu, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pociechom, warto zamontować
w oknach system, który uniemożliwi im ich samodzielne otwieranie.
Specjaliści Yawal wyposażyli okna produkowane w oparciu o systemy firmy w specjalne okucia, które powodują, iż po przekręceniu klamki do
pozycji poziomej okno nie otwiera się na całą szerokość, lecz uchyla. Rozwiązanie to stanowi odwrócenie standardowych opcji otwierania
dostępnych w przypadku tradycyjnych okien. Aby całkowicie otworzyć okno, należy ustawić klamkę w pozycji pionowej.
Jeśli jednak ten poziom zabezpieczeń nie jest wystarczający, istnieje możliwość zamontowania specjalnej klamki, która jest blokowana za pomocą
wkładki z kluczykiem. Nie wpływa ona na opcję uchylania, ale pełne otwarcie okna następuje dopiero po przekręceniu kluczyka.

OKUCIA UKRYTE W OŚCIEŻNICY
Na szczególną uwagę zasługują okna z całkowicie ukrytymi zawiasami, powstałe w oparciu o konstrukcje Yawal. Są one idealne dla
wymagających odbiorców, którzy stawiają na niczym niezakłócony wygląd okien. Prezentowane rozwiązanie pozwala im na
osiągnięcie wymarzonego efektu. Na oknie nie widać zawiasów, nie ma też konieczności zakładania żadnych osłonek, wszystkie
elementy okucia są schowane oraz dopasowane do dużych i ciężkich skrzydeł nieprzekraczających wagi 180 kg. Mechanizm okuć
zapewnia łatwą obsługę okna i stabilność całej konstrukcji. Skrzydło można otworzyć do szerokości 100°, dzięki czemu nic nie
zasłania użytkownikom widoku za oknem.
Zdjęcie: Przykład okna wykonanego w systemie TM 102HI
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LAKIERY PROSZKOWE
Wszystkie produkty oparte na systemach Yawal można wykonać w dowolnych kolorach RAL, w wersji mat i satyna. Poniżej przedstawiamy przykłady kolorów standardowych.
Pozostałe wersje kolorystyczne (w tym też wykończenia strukturalne, metaliczne, perłowe lub o efekcie betonu) znajdują się we wzorniku.

RAL 1013

RAL 1019

RAL 3004

RAL 3005

RAL 5003

RAL 7024

RAL 7035

RAL 7039

RAL 7043

RAL 8019

RAL 5014

RAL 6005

RAL 7011

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7021

RAL 8028

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9003

KOLORY DREWNOPODOBNE
Poniżej przedstawiamy przykłady kolorów standardowych. Pozostałe wersje kolorystyczne znajdują się we wzorniku.

ZŁOTY DĄB
739/2301

MAHOŃ
742/1704

ORZECH
775/2301

SOSNA BEZ SĘKÓW
716/1501

WIŚNIA CIEMNA
733/1403

DAGLEZJA
725/1403

DĄB BAGIENNY
775/2516

WINCHESTER
746/1829

ANODOWANIE
Poniżej przedstawiamy przykłady kolorów standardowych. Pozostałe wersje kolorystyczne znajdują się we wzorniku.

INOX

C-0

C-31

C-32

C-33

C-34

C-35

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy - o wzorniki kolorów prosimy pytać sprzedawców.
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Yawal S.A., ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby,
tel. +48 (34) 352 88 00, yawal.com

POPRZEZ KOMPLEKSOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
DANE DYSTRYBUTORA

Z PASJĄ TWORZYMY PIĘKNY I BEZPIECZNY ŚWIAT

PARTNER
KAMPANII
SPOŁECZNEJ
www.dobrymontaz.com

TWORZYMY UNIKALNE, DOSKONAŁE WYROBY, WYKORZYSTUJĄC PRODUKTY ŚWIATOWYCH LIDERÓW

