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NOWOCZESNY DOM

 Niemożliwie nowocześnie... 
Tak siĘ teraz mieszka

„W życiu chodzi o to, by być trochę niemoż-
liwym” zachęcał Oscar Wilde. Współczesne 
domy pokazują, że pisarz przekonał archi-
tektów, bo polskie krajobrazy coraz częściej 
intrygują budynkami, które jeszcze dekadę 
temu wydawały się… niemożliwe.

Formy, eklektyzm materiałów, rodzaje wy-
kończeń są coraz odważniejsze i bardziej 
wizjonerskie. Materie, faktury, barwy łączą 
się i przenikają, tworząc dzieła sztuki użyt-
kowej, w których... można zamieszkać. Cho-
ciaż bezpieczne i stabilnie osadzone, wizual-
nie zdają się być polemiką z grawitacją lub 
wyzwaniem rzuconym prawom fizyki.

Stolarka aluminiowa stała się inspiracją 
i impulsem do rozwoju myśli architektonicz-
nej na całym świecie, wyznaczając nowe 
trendy m.in. w zakresie budownictwa jedno-
rodzinnego.

Dom nowoczesny to dom mocno przeszklony, 
przestronny, łączący celową surowość z mi-

sternymi elementami. To także dom w pełni 
otwarty – na światło, naturę, styl życia swo-
ich mieszkańców. Duże przestrzenie często 
łączą kilka funkcjonalności np. całą strefę 
dzienną z salonem, kuchnią, jadalnią, komu-
nikacją i częścią wejściową. Całość powięk-
szona jest o szklone drzwi, prowadzące na 
zadaszony taras lub antresolę, która z kolei 
otwiera pomieszczenia na wysokość dwóch 
kondygnacji.

Dom nowoczesny posiada oszczędny detal 
na rzecz wysokiej jakości materiałów i ich 
oryginalnego zastosowania np. betonowych 
sufitów, żywicznych podłóg, czy metalowych 
konstrukcji. W takim domu mile widziane są 
kontrasty – np. surowości z dekorem, gład-
kich powierzchni z porowatymi – a szklana 
elewacja nie jest czymś niezwykłym. Stolar-
kę okienną i drzwiową projektuje się indy-
widualnie – dostosowując wielkość, kształt 
i kolor do specyfiki każdego pomieszczenia.

Dom nowoczesny to dom mocno przeszklony, 
przestronny, łączący celową surowość 
z misternymi elementami. To także dom w pełni 
otwarty – na światło, naturę, styl życia swoich 
mieszkańców.
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NOWOCZESNY DOM

 PiĘkno tkwi 
w... środku

Nowoczesny dom to nowoczesne wnętrze. 
Różne gusta, różne potrzeby, różne sty-
le – a zatem różne rozwiązania z zakresu 
ALU-stolarki. Stolarka aluminiowa jest nie-
odłącznym sprzymierzeńcem procesu aran-
żacji, dającym architektom wnętrz ogrom-
ne pole do popisu. Każda mijająca dekada, 
a nawet rok to innowacje i świeże spojrzenie 
na przestrzeń mieszkalną.

Dla przykładu: popularny już od jakiegoś 
czasu trend loftowy łączy elementy prze-
mysłowe z designerskimi, ale dopiero od 
niedawna dodatkowym „must have” jest 
zachowanie przytulności i funkcjonalno-
ści. Odchodzi się od chłodnych, anonimo-
wych, przesadnie oszczędnych wnętrz, które 
w istocie nie mają własnego charakteru i nie 
zachęcają do rozgoszczenia się,

W Budmar jesteśmy entuzjastami zarówno 
indywidualnego stylu, jak i użyteczności, 
stąd w ofercie posiadamy wiele produk-
tów umożliwiających wyposażenie domu 
w atrakcyjne wizualnie, bezpieczne i trwałe 
rozwiązania z zakresu stolarki otworowej.

Różne gusta, rożne 
potrzeby, różne style – 
a zatem różne 
rozwiązania z zakresu 
ALU-stolarki.
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 CiepŁo jest 
w... środku

 Aluminiowa 
oszczĘdność

Okna i drzwi w aluminiowych ramach to es-
tetyka, od której robi się... ciepło. Nie tyl-
ko na sercu. Aluminiowe konstrukcje są 
powszechnie stosowane w budownictwie 
mieszkaniowym i cieszą się popularnością 
wśród klientów indywidualnych w całej Euro-
pie. Aluminium jest „house friendly” i posia-
da ogromny potencjał termiczny – od kilku 
lat spotyka się uznaniem architektów jako 

„ciepły” materiał na okna i drzwi (przy za-
stosowaniu odpowiednich rozwiązań w kon-
strukcji profili). Okna oraz drzwi wykonane 
z aluminium dodają budynkom charakteru 

– np. doskonale przełamują surową bryłę, 
stanowiąc element dekoracyjny.

Aluminiowa stolarka otworowa gwarantu-
je komfort, wygodę, mniejsze zużycie ener-
gii. Wysoka izolacyjność termiczna profili 
przekłada się na oszczędności w ogrzewaniu 
i chłodzeniu pomieszczeń. Zakup stolarki 
aluminiowej to inwestycja, która na pewno 
się zwróci. ALU-rozwiązania są trwałe, od-
porne na działanie warunków atmosferycz-
nych oraz łatwe w utrzymaniu (nie wymaga-
ją konserwacji specjalnymi środkami).



BUDMAR
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 Zobacz korzyści, 
usŁysz ciszĘ, 

poczuj spokój

 Estetycznie 
i ekologicznie

Aluminiowe okna czy drzwi są stabilne i łatwe 
w obsłudze, a dzięki dużym gabarytom szkle-
nia „wpuszczają” do wnętrza więcej światła 
dziennego. Stanowią także świetną izolację 
akustyczną, a dzięki odpowiednim systemom 
zapewniają dodatkowe zabezpieczenie anty-
włamaniowe.

Elementy aluminiowej stolarki otworowej 
występują w bardzo szerokiej gamie kolory-
stycznej, przez co można dobrać je do każdej 
stylistyki elewacji.

W budownictwie jednorodzinnym, zarówno 
deweloperskim, jak i indywidualnym, coraz 
częściej pojawiają się realizacje o wielkoga-
barytowych przeszkleniach. Jeśli w obiekcie 
przewidziano ponad 30 metrów kwadrato-
wych szkła, systemy aluminiowe są absolutnie 
niezbędne. Zaawansowane architektonicznie 
kombinacje elementów stałych oraz konstruk-
cji przesuwnych (lub rozwieranych) powstają 
właśnie na bazie metalowych profili. ALU-

-profile charakteryzują się wysoką plastycz-
nością i wytrzymałością (nie odkształcają 
się i wytrzymują duże obciążenia). To za ich 
sprawą krajobraz architektury jednorodzinnej 
został wzbogacony o szklane tafle, zajmujące 
większość lub nawet całą ścianę budynku.

Dzięki aluminium nie tylko szkło, ale i ochrona 
przyrody ma wymiar XXL. ALU-materiał jest 
wysoce proekologiczny i całkowicie poddaje 
się recyklingowi.



MATERIAŁ PRZYSZŁOŚCI

 Fakty na temat „materiaŁu 
przyszŁości” (bo tak nazywane 

jest aluminium)

 W Budmar myślimy 
ciepŁo o aluminium

Niegdyś aluminiowe okna traktowano jako 
awangardę, a nawet fanaberię. Dziś traktuje 
się jako świadomy wybór, otwierający szereg 
kreatywnych możliwości.

Architekci (i sami mieszkańcy) coraz bardziej 
doceniają rolę naturalnego światła dostar-
czanego do wnętrza pomieszczenia. Cienkie, 
metalowe profile okienne sprzyjają zapra-
szaniu słońca do środka. Okna aluminiowe 
mają jeszcze jedną zaletę – mogą być niemal 
niewidoczne, pozwalając na zatarcie granic 
pomiędzy wnętrzem domu a jego otoczeniem. 
Za sprawą profili wykonanych z „materiału 
przyszłości” można uzyskać efekt przenikania 
się ogrodowej zieleni z przestrzenią otwartego 

Jeszcze kilkanaście lat temu panowało prze-
konanie, iż stolarka okienna wykonana z alu-
minium nie poradzi sobie z temperaturami 
charakterystycznymi dla naszej długości 
i szerokości geograficznej, że przyczyni się 
do pogorszenia bilansu cieplnego budynku 
mieszkalnego. Do niedawna stolarka alum-
iniowa wiązała się albo z bardzo wysokimi 

na ogród salonu. W Budmar mawiamy: „dzięki 
ALU-profilom natura wprowadzi się do Ciebie 
i zostanie kolejnym domownikiem”.

Atuty okien aluminiowych wiążą się z ich 
odpornością na zarysowania oraz warunki 
atmosferyczne. Co istotne, metalowe profile 
mogą być anodowane lub malowane proszko-
wo, co w pełni zabezpiecza je przed rdzą. Nie 
podlegają korozji i nie wymagają specjalnej 
konserwacji.

Dzięki wysokiej estetyce oraz funkcjonalności, 
stolarka aluminiowa nie podąża za trendami 
w designie. Ona je współtworzy.

kosztami albo gorszymi niż PVC parametrami 
termoizolacyjnymi. Dziś entuzjaści dużych 
przeszkleń nie mają się czego obawiać. Roz-
wój technologii sprawił, że wielkoformatowe 
szklenia spełniają najsurowsze wymagania 
budowlane. Co ważne, stały się opłacalne – 
zarówno jeśli chodzi o bilans cieplny, jak i ceny 
aluminiowych profili.

Alu tylko dla odważnych? W Budmar mówimy: alu dla kreatywnych
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MATERIAŁ PRZYSZŁOŚCI

 Policzyliśmy 
dokŁadnie –  

aluminium 
siĘ opŁaca

Z symulacji finansowych Budmar wynika, że 
już przy stosunkowo niewielkich wymiarach 
drzwi przesuwnych cena stolarki aluminiowej 
jest porównywalna do do tej z PVC. Im więk-
szy wymiar, tym korzystniej cenowo wypada 
aluminium. Inwestycja w aluminiowe kon-
strukcje zwraca się z uwagi na wysoką jakość 
i wyjątkową trwałość. ALU-stolarka otworowa 
posłuży przez długie lata.

ALU-stolarka 
otworowa posłuży 
przez długie lata.
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 Stolarka 
aluminiowa 
to synonim:

01. lekkości, plastyczności i estetyki,

02. niewielkiej masy, która pozwala na 
dowolne kształtowanie zabudowy,

03. dużej wytrzymałości i trwałości,

04. odpowiedniej sztywności kształtowni-
ków,

05. odporności na zagniecenia, uszkodze-
nia mechaniczne i odkształcenia (może 
przetrwać w niezmienionym stanie 
przez wiele lat),

06. odporności na zmieniające się warunki 
atmosferyczne oraz na korozję (którą 
umożliwia zastosowanie specjalnych 
wzmocnień profili, z użyciem kompo-
nentów wzbogaconych o magnez albo 
krzem),

07. niepalności (nie nasila ewentualnego 
pożaru),

08. łatwości w konserwacji i utrzymaniu 
w czystości (nie elektryzuje się oraz 
nie przyciąga kurzu),

09. szerokiego spektrum zastosowania 
(zarówno jeśli chodzi o rodzaje budyn-
ków, jak i rodzaj czy kształt okien),

10. możliwości stosowania różnych kolorów 
i powłok ochronno-dekoracyjnych,

11. zauważalnej energooszczędności,

12. wysokiej ekologiczności (możliwość 
odzysku i powtórnej przeróbki).
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Zastosowanie systemów do projek-
towania nowoczesnych ścian osło-
nowych pozwala konstruować ściany 
o różnym stopniu złożoności. Szero-
kie możliwości kształtowania zabu-
dowy w użytych systemach pozwoliło 
zrealizować wizję architekta, któ-
ra oparta jest na nałożeniu na sie-
bie kilku stosunkowo prostych brył. 
Mamy częściowo dach dwuspadowy, 
częściowo zupełnie płaski. Dodanie 
funkcjonalnego szkła, drewnianego 
koloru elewacji wraz z kontrastującą 
złamaną bielą oraz obudową w kolo-
rze stolarki okienno-drzwiowej daje 
efekt nowoczesności, na którym za-
leżało inwestorom.

Duże drzwi tarasowe to doskona-
ły sposób na doświetlenie wnętrz 
i możliwości ich aranżacji. Przesuwna 
funkcja — ultra wygodne rozwiązanie 
z zachowaniem stabilności i lekkości 
konstrukcji. Nie zapomniano także 
o ochronie słonecznej, by wnętrze 
budynku nagrzewało się wyłącznie 
na życzenie mieszkańców.

Dom JEDNORODZINNY
Lubawa



ROZWIĄZANIA DLA DOMÓW

 Dom. Nie zamykamy wyobraźni 
w czterech ścianach

 W zgodzie z naturĄ

Dynamiczny rozwój branży budowlanej, 
postęp techniczny, dążenie do polepszania 
właściwości aluminium i tworzenie innowa-
cyjnych rozwiązań z wykorzystaniem tego 
metalu, sprawiły, że aluminiowe okna i drzwi 
stały się integralną częścią nowoczesnego 
budownictwa jednorodzinnego – np. w stylu 
stodoły lub z przeszkloną elewacją.

Dom idealny – w pełni dopasowany do potrzeb 
i wyjęty ze schematu – przestał być marze-
niem. Stał się celem.

Duże systemy okienne to nie tylko więcej 
światła, ale również większa powierzch-
nia wystawiona na czynniki atmosferycz-
ne i mechaniczne. Natura ma swoje prawa, 
pogoda potrafi zaskakiwać, a klimat ulega 
dynamicznym zmianom. Znaczne wahania 
temperatur, gwałtowne opady deszczu czy 
śniegu, którym towarzyszy silny wiatr mogą 
negatywnie wpływać na systemy okienne.

Polot, odwaga, brak zahamowań autorów 
pomysłu to często wyzwanie dla wykonawcy. 
W Budmar chętnie je podejmujemy. Wycho-
dzimy z założenia, że współpraca z pasjona-
tami budownictwa i zagłębienie się w całkiem 
nowe obszary architektury, to niepowtarzalna 
szansa dla rozwoju. Z pomocą przychodzą: 
wieloletnie doświadczenie, inżynieryjna wie-
dza naszych pracowników oraz nowoczesne 
rozwiązania produkcyjne w zakresie stolarki 
aluminiowej.

Produkty wykonane z aluminium, oferowane 
przez Budmar, zapewniają dużą odporność na 
szkodliwe czynniki pogodowe bez konieczno-
ści wykonywania częstych zabiegów konser-
wujących. ALU-konstrukcje są też wygodne 
w obsłudze, a ich parametry energooszczędne 
plasują się na tym samym (wysokim) poziomie 
przez wiele lat.

Dom idealny – w pełni dopasowany do potrzeb 
i wyjęty ze schematu – przestał być marzeniem. 
Stał się celem.
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 Witaj 
w szklanym domu

Światło to magiczne zjawisko. Wydobywa z cie-
nia detale, niesie energię, kreuje atmosfe-
rę. Architekci oraz domownicy szczególnie 
doceniają wielkogabarytowe przeszklone 
powierzchnie, które optycznie powiększają 
wnętrze i które wpuszczają doń dużo promieni 
słonecznych. Innowacyjne systemy aluminio-
we umożliwiają projektowanie wymarzonych 
szklanych domów. Stabilnych i bezpiecznych, 
a zarazem intrygujących formą – np. utrzyma-
nych w stylu „stodoły”. Duże szklenia od stro-
ny ogrodu zapewniają piękne widoki w cza-
sie pracy w domu. Pozwalają kontemplować 
piękno natury oraz doglądać bawiące się na 
dworze dzieci bez konieczności wychodzenia 
na taras.

Aluminium jest najtrwalszym materiałem 
w stolarce otworowej – zbudowanie tak dużych 
gabarytów i przenoszenia tak dużych obciążeń 
w PVC czy drewnie nie jest realne.

Aluminium harmonijnie komponuje się ze 
szklanymi powierzchniami. Im mniej widoczne 
łączenie tafli z konstrukcją, tym lepiej. Zasto-
sowanie w drzwiach podnoszono-przesuwnych 
niskiego progu zlicowanego z podłogą pozwala 
na całkowite zintegrowanie wnętrza domu 
z tarasem lub balkonem.

W ślad za estetyką ALU-konstrukcji idzie ich 
ekonomiczność. Stosowanie profili systemów 
okienno-drzwiowych w budowania dużych 
przeszkleń w domach to obniżanie kosztów 
budowy. Poniżej prezentujemy zastosowanie 
takich systemów wraz z przesuwnym syste-
mem drzwiowym.



ROZWIĄZANIA DLA DOMÓW

 ROZWIĄZANIA 
DLA DOMÓW

Systemy okienno-drzwiowe – nowości 
na rynku.

Popularnym, dającym wiele możliwości sys-
temem jest Genesis od Aliplast. Ten trójko-
morowy system, przeznaczony do konstru-
owania okien o podwyższonej izolacyjności 
termicznej, posiada parametry termiczne 
spełniające wymagania Uw od 0,90. Podsta-
wę Genesis 75 stanowią kształtowniki ram 
o głębokości 75 m.

Jest to system dedykowany dla konstrukcji 
okiennych, zarówno w budynkach użytecz-
ności publicznej, jak i w zabudowie jedno lub 
wielorodzinnej. Duży zakres kształtowników/
profili umożliwia projektowanie nowocze-
snych okien, drzwi i witryn charakteryzują-
cych się wysoką funkcjonalnością.

GENESIS / ALIPLAST
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Systemy fasadowe to ważny element 
nowoczesnego budownictwa.

MC Wall Aliplast jest przeznaczony do pro-
jektowania nowoczesnych ścian osłonowych 
o kształtach prostych i złożonych, dając 
szerokie możliwości kreowania zabudowy. 
System ten umożliwia przygotowanie kon-
strukcji otwieranych w fasadzie: okien rów-
noległych odstawnych oraz okien dacho-
wych.

Ściana osłonowa MC Wall składa się z piono-
wych słupów i poziomych rygli, połączonych 
ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych 
ze stali nierdzewnej; 2 łączniki o 6 ze stali 
nierdzewnej przypadające na jeden węzeł 
zapewniają bardzo wysoką nośność połą-
czenia słup-rygiel, zarówno w płaszczyźnie 
oddziaływania parcia wiatru, jak i w płasz-
czyźnie obciążenia wypełnieniem. Nie koli-
duje to z możliwością zastosowania trady-
cyjnych wsporników rygli, bądź mocowania 
ich tylko za pomocą wkrętów od czoła.

Dodatkowe cechy i walory systemu MC Wall:

szeroka gama słupów i rygli dostosowana do wymagań statycznych,

możliwość budowania izolatorów w zależności od grubości wypełnień,

ułatwienie aplikacji fartuchów paroszczelnych i paroprzepuszczalnych po obwo-
dzie fasady zgodnie z nowymi wytycznymi montażu konstrukcji aluminiowych,

bogata gama listew maskujących, pozwalających uzyskanie urozmaiconych 
efektów wizualnych dla ściany osłonowej,

możliwość gięcia profili w obu płaszczyznach,

możliwość lakierowania według palety RAL, w strukturze drewna, wykończenia 
anodowanego, bikolor,

szerokość wizualna słup-rygiel: 55 mm.

MC WALL / ALIPLAST

 Fasady w domach



ROZWIĄZANIA DLA DOMÓW

Drzwi na taras – wyjście na taras.

Dom z tarasem i ogrodem to dla wielu osób 
spełnienie marzeń o komfortowej przestrze-
ni do życia. Strefa outdoorowego relaksu 
jest często aranżowana w pełnej harmonii 
z wnętrzem. Aby mogła spełniać nie tylko 
estetyczne, ale i funkcjonalne zadania, po-
winna być dobrze skomunikowana z wnę-
trzem domu. Z pomocą przychodzą systemy 
tarasowe bezkolizyjnie łączące dom z ogro-
dem. Do dyspozycji są rozwiązania przesuw-
ne, podnoszono-przesuwne czy harmonijko-
we. Ich wypełnieniem – w zależności od typu 
systemu oraz zapotrzebowania inwestora – 
mogą być szyby jedno, dwu oraz trójkomo-
rowe; akustyczne lub antywłamaniowe.

Dom z tarasem 

i ogrodem to dla wielu 

osób spełnienie marzeń 

o komfortowej przestrzeni 

do życia.



23 



ROZWIĄZANIA DLA DOMÓW

Dodatkowe cechy i walory systemu 
Ultraglide:

Ultraglide Aliplast

• budowa konstrukcji: ościeżnica: system 
3,5 i 7 komorowy,

• możliwe kombinacje dwu, trzy i czteroele-
mentowe na bazie systemu dwutorowego,

• profile dostosowane do montażu (ręcznie 
i za pomocą automatyki) wielu okuć ry-
glowanych dostępnych na rynku,

Jest to innowacyjny system o podwyższonej 
izolacyjności termicznej, dedykowany do 
projektowania konstrukcji przesuwnych lub 
podnoszono przesuwnych. Konstrukcje prze-
suwne UG przeznaczone są do stosowania 
w obiektach budownictwa mieszkaniowego, 
głównie indywidualnego i użyteczności pu-
blicznej. Ultraglide jest dostosowany do naj-
nowszych standardów w dziedzinie izolacyj-
ności termicznej, estetyki i bezpieczeństwa.

Dzięki swoim unikalnym parametrom Ultra-
glide pozwala na projektowanie konstrukcji 
o bardzo dużych gabarytach skrzydeł jezd-
nych – maksymalna wysokość Hs=3300 mm, 
maksymalna szerokość Bs=3500. Maksymal-
na waga skrzydeł wynosi: 250 kg dla opcji 
przesuwnej i 400 kg dla opcji podnoszono-

-przesuwnej. System umożliwia stosowanie 
dużych przeszkleń doświetlenie wnętrz oraz 
ułatwia ich aranżację, jednocześnie zacho-
wując stabilność, funkcjonalność i lekkość 
konstrukcji.

 systemy 
przesuwne

• możliwość zastosowania różnego typu wy-
pełnienia (szyba jedno, dwukomorowa),

• system dostosowany do najnowszych wy-
magań w dziedzinie izolacyjności termicz-
nej dzięki przekładce termicznej o szero-
kościach 22 mm i 28 mm, wzbogaconej 
dodatkiem włókna szklanego, jak również 
wkładów termicznych oraz wkładów pod-
szybowych, poprawiających izolacyjność 
termiczną przekroju,

• dostępne opcje: wersja UG (z niskim pro-
giem, rozwiązanie kątowe 90°), UGi, UG i+,

• szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL , 
kolory strukturalne, kolory drewnopodob-
ne, anoda, bikolor.

ULTRAGLIDE / ALIPLAST



25 

S
y
st

e
m

 U
lt

ra
g

li
d

e
 /

 A
li

p
la

st

S
y
st

e
m

 U
lt

ra
g

li
d

e
 /

 A
li

p
la

st



ROZWIĄZANIA DLA DOMÓW

Fuzja estetyki z ergonomią Ultraglide niski próg, wysoki kom-
fort użytkowania

Systemy przesuwne, zwane „ruchomymi 
ścianami”, pozwalają lepiej zarządzać prze-
strzenią, otwierając ją na cały dom. Zasto-
sowanie systemów przesuwnych lub pod-
noszono-przesuwnych to bardzo użyteczna 
i zarazem elegancka alternatywa dla drzwi 
w wersji rozwieranej. Przy dużych gabary-
tach konstrukcji istnieje możliwość dobra-
nia napędu ułatwiającego otwieranie.

Systemy przesuwne umożliwiają projektowa-
nie konstrukcji z bardzo dużymi skrzydłami 
jezdnymi, o wysokości i szerokości znacznie 
przekraczającej 3 metry. Ich maksymalna 
waga to nawet 250 kg w wersji przesuwnej 
i 400 kg w opcji podnoszono-przesuwnej. 
Zaawansowana technologia stolarki alumi-
niowej sprawia, że wielkogabarytowe prze-
szklenia pozostają stabilne, bezpieczne i ła-
twe w obsłudze.

W Budmar przykładamy dużą wagę do bu-
dowania bez barier. System Ultraglide ni-
ski próg charakteryzuje się bardzo wyso-
ką funkcjonalnością i estetyką. Zapobiega 
uskokom na styku drzwi – podłoga i umoż-
liwia licowanie progu z podłogą. Nowocze-
sna konstrukcja oraz zastosowanie okuć 
podnoszono-przesuwnych systemu z niskim 
progiem zapewnia komfortowe użytkowanie 
w połączeniu z eleganckim designem. Niski 
próg to brak dodatkowych przeszkód dla 
osób z niepełnosprawnością ruchową, bez-
problemowe wyjście na zewnątrz i na taras. 
Niskoprogowa opcja jest także bardzo do-
ceniania przez rodziców, bo wspomaga bez-
pieczne poruszanie się dzieci. Maksymalny 
ciężar skrzydła w systemie wynosi 400 kg, 
a możliwe kombinacje konstrukcji to 2 i 4 
elementowe, na bazie ościeżnicy dwutoro-
wej.

ULTRAGLIDE niski próg / ALIPLAST PANORAMA / ALIPLAST
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Panorama

Dodatkowe cechy i walory systemu 
Panorama:

W harmonii z designem. Szerokie przejścia, 
lekkość w aranżacji przestrzeni, eleganc-
ki minimalizm... To tylko niektóre z korzy-
ści, płynących z wykorzystania systemu 
Panorama. W zależności od wymagań i za-
stosowania, Panorama oferuje konstrukcje 
otwierane do wewnątrz bądź otwierane na 
zewnątrz w bardzo dużej konfiguracji skrzy-
deł (2+1, 3+2, 3+3). Zminimalizowana szero-

• trójkomorowy system drzwiowy izolowa-
ny termicznie, przeznaczony do konstru-
owania drzwi harmonijkowych, umożli-
wiających aranżację szerokich, otwartych 
przejść,

• możliwość zastosowania dwóch rodzajów 
systemu progowego: systemu z płaskim 
progiem, z uszczelnieniem szczotkowym 
oraz szczelnego progu, wykonywanego na 
bazie całościowej ościeżnicy po obwodzie 
całego okna tarasowego,

• dostępny w wariancie o podwyższonej izo-
lacyjności termicznej – dzięki zastosowa-
niu dodatkowych wkładów termicznych 
po obwodzie oraz pomiędzy przekładkami 
skrzydła drzwiowego, jak również oścież-
nic,

• dostępne opcje to Panorama oraz Pano-
rama i+,

 systemy 
harmonijkowe

kość wizualna profilu zastosowanego w tym 
systemie sprawia, że konstrukcja drzwi har-
monijkowych daje wrażenie lekkości. Nowe, 
zintegrowane okucia: zawias z dolnym wóz-
kiem, zawias z pochwytem oraz niskie klam-
ki poprawiają funkcjonalność, jednocześnie 
zmniejszając gabaryty złożonej konstrukcji 
drzwi harmonijkowych.

• znacząco wspomaga wykonanie estetycz-
nej i funkcjonalnej zabudowy, dając moż-
liwość bardzo efektywnego wykorzystania 
przestrzeni w budynku,

• szeroka gama rozwiązań i potencjalnych 
zastosowań umożliwia projektowanie kon-
strukcji różnego typu: od zabudowy bal-
konów, tarasów lub ogrodów zimowych 

– po konstrukcje sprawdzające się w bu-
dynkach użyteczności publicznej i obiek-
tach komercyjnych,

• możliwość lakierowania według palety 
RAL, w strukturze drewna Aliplast Wood 
Colour Effect, wykończenie anodowane, 
również bikolor.



ROZWIĄZANIA DLA DOMÓW
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Galandage Aluprof

Dodatkowe cechy i walory systemu 
Galandage:

Widok i przestrzeń bez zbędnych 
ograniczeń…

Dyskretnie, przestrzennie, funkcjonalnie… 
System MB-59 SLIDE Galandage bazuje na 
rozwiązaniach systemu MB-59 Slide i prze-
znaczony jest do wykonywania drzwi prze-
suwnych z izolacją termiczną, chowanych 
w ściany murowane. Zaletą tego systemu 
jest całkowite ukrycie w ścianie otwartego 
skrzydła. Zamontowane w ten sposób drzwi 
likwidują granicę pomiędzy częścią miesz-
kalną domu a zewnętrznym tarasem lub 
ogrodem.

Bezpiecznie i cicho…
Zakres dostępnych profili obejmuje oścież-
nice dwu oraz trzy szynowe. Szeroki zakres 
szklenia pozwala na montowanie zestawów 
jedno lub dwukomorowych, w tym także 
akustycznych lub antywłamaniowych.

• duże dopuszczalne gabaryty skrzydeł 
drzwi: wysokość do 2,6 m, szerokość do 1,8 
m; maksymalny ciężar skrzydła do 160 kg,

• smukłe i wytrzymałe kształtowniki o trzy-
komorowej konstrukcji, gdzie centralną 
część stanowi komora izolacyjna z szero-
kimi przekładkami termicznymi,

• ościeżnice 2 lub 3 szynowe, pozwalające 
na wykonywanie drzwi o szerokim świetle 
przejścia,

• duży zakres grubości szyb możliwych do 
zamontowania w skrzydłach drzwi (do 42 
mm), co daje swobodę w doborze szkła 
o odpowiednich parametrach,

• możliwość montażu większości dostęp-
nych na rynku okuć przesuwnych.

Zastosowanie Galandage w przypadku 
drzwi tarasowych czy balkonowych (jedno 
lub dwuskrzydłowych), daje nieograniczo-
ny dostęp do strefy zewnętrznej, zacierając 
wszelkie granice i zwiększają komfort użyt-
kowania.

GALANDAGE / ALUPROF



ROZWIĄZANIA DLA DOMÓW

 Inteligentne 
rozwiazania G-U dedykowane 

drzwiom tarasowym

Otwieramy się na naturę
W Budmar rozumiemy potrzebę bliskiego 
kontaktu z przyrodą oraz naturalnym świa-
tłem. Otwarcie na naturę, chęć „zaprasza-
nia” jej do wnętrz są coraz częściej wykorzy-
stywane w projektach architektonicznych, 
min. poprzez wielkogabarytowe przeszkle-
nia. W niektórych nowo budowanych do-
mach drzwi tarasowe zajmują większą po-
wierzchnię niż mur. Takie podejście zmienia 
perspektywę myślenia o aranżacji domowej 
przestrzeni, zacierając granicę między wnę-
trzem a otoczeniem domu.

Inteligentne rozwiązania, często niezauwa-
żalne w codziennym użytkowaniu, sprawiają, 
że życie staje się łatwiejsze nawet wówczas, 
gdy drzwi tarasowe są bardzo duże. To dzię-
ki innowacyjnym technologiom korzystanie 
z nich jest wysoce komfortowe. Dyskretna 
wygoda staje się standardem oczekiwań 
wobec rozwiązań dla nowoczesnych domów.

Zdalna kontrola stanu zamknięcia 
drzwi i okien
Poczucie bezpieczeństwa jest bezcenne. 
Dzięki zdalnej kontroli stanu zamknięcia 
drzwi i okien w każdej chwili można spraw-
dzić, czy wspomniane na pewno nie są 
otwarte, a nawet zajrzeć do środka domu.

Otwieranie i zamykanie drzwi tara-
sowych za pomocą telefonu – wypro-
wadź zdalnie psa na spacer
Jak być w dwóch miejscach jednocześnie? In-
nowacyjna technologia może pomóc w tym 
wyzwaniu! Zdalne sterowanie drzwiami tara-
sowymi to wygoda dla wszystkich domowni-

ków, nawet tych czworonożnych. Znacząco 
ułatwia codzienne funkcjonowanie, np. wy-
prowadzenie psa na spacer czy uniknięcie 
zalania wnętrza w przypadku nagłej burzy. 
Prostota formy drzwi tarasowych łączy się 
z zaawansowaną technologią i SMART roz-
wiązaniami.

Inteligentne wykrywanie przeszkód 
w drzwiach tarasowych
Szczęśliwy dom to miejsce, w którym do-
mownicy – szczególnie ci najmniejsi – czują 
się komfortowo i bezpiecznie. Zastosowanie 
napędu z inteligentnym wykrywaniem prze-
szkód pomaga uchronić dzieci przed nie-
szczęśliwymi wypadkami.

Dom bez barier – automatyczne drzwi 
tarasowe z niskim progiem
Innowacyjna technologia to sprzymierze-
niec kreowania przestrzeni bez barier i eli-
minowania zbędnych ograniczeń. Nowocze-
sne rozwiązania umożliwiają m.in. swobodne 
wyjście na taras (dzięki niskiemu progowi) 
i możliwości sterowania drzwiami za pomo-
cą pilota.

Push&Go
Wystarczy delikatnie popchnąć! Funkcja 
Push&Go znacząco ułatwia użytkowanie du-
żych przeszklonych drzwi. Dzięki Push&Go 
masywna konstrukcja zyskuje maksymalną 
lekkość obsługi – delikatne pchnięcie skrzy-
dła/klamki powoduje automatyczne zamy-
kanie i otwieranie drzwi.
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otwarcie na naturę

inteligentne wykrywanie 
przeszkód w drzwiach

zdalna kontrola stanu 
zamknięcia drzwi i okien

automatyczne drzwi 
tarasowe bez barier

push&go

otwieranie i zamykanie drzwi 
za pomocą telefonu



 Rolety, żaluzje, moskitiery

Duże, przeszklone okna wymagają odpo-
wiednich osłon przed promieniami sło-
necznymi (nadmiernym naświetleniem 
i nagrzaniem wnętrza), ulicznym hałasem 
czy ciekawskimi spojrzeniami przechodniów. 
Ciekawa bryła budynku i estetyczna elewa-
cja zobowiązują – dobór takich osłon nie 
może być przypadkowy… zarówno wizualnie, 
jak i technicznie.

Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest 
roleta lub żaluzja. Obydwie regulują wpa-
danie światła, ale każda z nich ma unikalne 
cechy. Warto, aby mieszkańcy zdefiniowali 
swoje priorytety – np. ciemniej, ale z mniej-
szymi stratami ciepła; bez łączeń pomiędzy 
osłonami – ale z mniejszą termoizolacją...

Jeśli chodzi o konstrukcję, w rolecie kurtyna 
jest wciągana i nawijana na rurę nawojową. 
Kurtyna żaluzji, złożona z profilowanych listew, 
nie musi posiadać bocznych prowadnic – ich 
rolę pełnią linki ze stali nierdzewnej.

Pełne opuszczenie rolety powoduje odcięcie 
dopływu słońca i całkowite zasłonięcie widoku, 
tymczasem żaluzja – dzięki obracanym lame-
lom – pozwala regulować stopień oświetlenia 
pomieszczenia (jest to światło rozproszone) 
i częściowo podziwiać widok za oknem. Dodat-

kowym atutem żaluzji jest zapewnienie cyrku-
lacji powietrza we wnętrzu i odbijanie światła 
przez aluminiowe listwy. W uproszczeniu, moż-
na przyjąć, że roleta to rozwiązanie bardziej 

„radykalne”, a żaluzja kompromisowe. Także, 
jeśli chodzi o utrzymanie ciepła. Tutaj akurat 
„punkt dla rolety”. Badania pokazują, że roleta 
aluminiowa poprawia wzrost termiki okna o 20 
– 30% , podczas gdy żaluzja stwarza jedynie 
poduszkę powietrzną, która przeciwdziała 
cieplnym stratom. Podobnie jest z akustyką, 
w tej kategorii ponownie „wygrywa” roleta. 
Według dostawców systemów redukcja hała-
su po montażu rolet może dochodzić do 20 
dB. Tego wyniku” nie powtórzy roleta, której 
działanie musi być wyciszane poprzez zasto-
sowanie gumowych osłon. W przypadku wiel-
kogabarytowych przeszkleń warto rozważyć 
montaż żaluzji XXL. Można je wykonać do 4,5 
metra szerokości oraz do 5 metrów wysokości, 
bez konieczności łączeń. Przy wyborze rolet 
trzeba mieć na uwadze konieczność łączenia 
w zestawy, co nie zawsze spełnia estetyczne 
wymagania mieszkańców.

Innowacje technologiczne i rozwój rynku osłon 
sprawiają, że asortyment jest naprawdę sze-
roki. Do wyboru są rolety zewnętrzne (pod-
tynkowe i adaptacyjne) lub żaluzje (fasadowe 
i adaptacyjne).
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 Rolety podtynkowe

Rolety zewnętrzne, wykonane z aluminium, 
to obecnie integralna część projektu archi-
tektonicznego i element ozdobny elewacji. 
Co najważniejsze, realnie podnoszą komfort 
mieszkańców domów jednorodzinnych oraz 
mieszkań – regulują doświetlenie wnętrza, 
zapewniają prywatność i ochronę przed nad-
miernym nasłonecznieniem.

Systemy podtynkowe z założenia są dedyko-
wane nowym budynkom, jednakże – po doko-
naniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża 
– mogą zostać zamontowane także w obiek-
tach już istniejących.

Istotną kwestię stanowi zaplanowanie tego 
typu rozwiązań oraz sposobu ich instalacji 
jeszcze na etapie projektowania budynku, 
co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie 
walorów funkcjonalnych. Rolety podtynko-
we zapewniają doskonałą izolację termiczną, 

ponieważ nie ingerują w konstrukcję okna, 
drzwi i nadproża. Tym samym nie naruszają 
bilansu energetycznego budynku. Ponadto, 
produkty te doskonale wpasowują się w ele-
wację, tworząc z nią integralną część.

Czoło skrzynki rolety stanowi jednocześnie 
podkład pod dowolny materiał wykończeniowy 
(np. tynk lub klinkier) dzięki czemu skrzynka 
staje się niezauważalnym elementem fasady 
budynku.

Rolety podtynkowe zostały opracowane tak, by 
zapewnić ochronę przed utratą ciepła. Dodat-
kowym atutem jest możliwość zastosowania 
niezależnie pracującej moskitiery chroniącej 
przed owadami. Podobnie jak w przypadku 
systemów adaptacyjnych, kurtynę rolety pod-
tynkowej mogą stanowić profile wypełnione 
pianką, tworzywowe oraz ekstrudowane.

ROLETA PODTYNKOWA
Z MOSKITIERĄ

ROLETA PODTYNKOWA



ROLETY, ŻALUZJE, MOSKITIERY

 Rolety adaptacyjne

Rolety w systemach adaptacyjnych są prze-
znaczone do budynków już istniejących.

Jak nazwa głosi, zaletą tych rozwiązań jest 
brak konieczności ingerencji w obecny stan 
domu – nie wymagają specjalnych przy-
gotowań pod montaż i nie są zintegrowa-
ne z oknem; decyzję o zastosowaniu można 
więc podjąć w dowolnym momencie. Rolety 
adaptacyjne mogą być montowane do sto-
larki okiennej (we wnęce) lub bezpośrednio 
na ścianie. Co ważne, zostały opracowane 
tak, by zapewnić ochronę przed utratą ciepła.

Kurtynę rolety najczęściej stanowią profile 
wykonane z wysokogatunkowej blachy alu-
miniowej, wypełnione pianką poliuretano-
wą, wzbogacone o specjalne dwuwarstwowe 
powłoki lakiernicze w systemie PU/PA. W efek-
cie cechują się one podwyższoną odporno-
ścią na ścieranie i oddziaływanie czynników 
atmosferycznych.

W ofercie dostępne są także profile wykona-
ne z ekstrudowanego aluminium oraz profile 
tworzywowe, odznaczające się większą sztyw-
nością i stabilnością. Systemy rolet adapta-
cyjnych dają możliwość integracji z moskitie-
rą, co gwarantuje skuteczne zabezpieczenie 
przed insektami latem, przy jednoczesnej 
ochronie wnętrza przed utratą ciepła zimą.

Co potrafią inteligentne rolety?

Czy rolety mogą być SMART i dostosować 
się do potrzeb oraz rytmu życia mieszkań-
ców? Dzisiaj tak! Najpopularniejsze zestawy 
czynności osłon obejmują otwarcie ich rano 
i opuszczenie wieczorem. Przy dobrym zapro-
gramowaniu systemu roletowego na kosz-
tach ogrzewania w okresie zimowym można 
zaoszczędzić do 10 %. Latem – dzięki czujni-
kowi słonecznemu – temperaturę w domu uda 
się zredukować nawet o 9°C. Upał nie będzie 
tak dotkliwy, a oszczędności na klimatyzacji 
wzrosną.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest symula-
cja obecności. Odpowiednio zaprogramowa-
ny zegar otwiera i zamyka osłony, tak jakby 
znajdowali się w nim lokatorzy. To duża wygo-
da podczas wyjazdu w delegację czy pobytu 
na urlopie. Podczas dłuższej nieobecności 
warto pozostawiać osłony w różnych położe-
niach w ciągu dnia – całkowicie powtarzalne 
sekwencje mogą zasugerować potencjalnemu 
złodziejowi, że to automat „pilnuje” domu. 
Innowacyjność systemu sterowania polega 
także na tym, iż symulację obecności można 
planować z uwzględnieniem każdego dnia 
tygodnia i każdej godziny, także np. w skali 
miesiąca.

Każdy z systemów roletowych pozwala na 
opcję ręcznego, automatycznego lub 
inteligentnego sterowania.
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 Żaluzje 
podtynkowe

Jeśli marzeniem mieszkańców są żaluzja fasa-
dowe w wersji podtynkowej, warto by poinfor-
mowali o tym architekta na etapie omawiania 
wizji domu. Osłony tego typu najlepiej spraw-
dzą się w nowych inwestycjach; w obiektach 
już istniejących będą wymagały ingerencji 
w obrębie nadproża. Zaletami żaluzji podtyn-
kowych jest możliwość zastosowania dowol-
nego materiału wykończeniowego podczas 
obróbki tynkarskiej. Dzieje się tak z uwagi na 
wykonanie kaset osłonowych z ekstrudowane-
go aluminium i wyposażenia ich w innowacyjny 
nośnik tynku.

 Żaluzje
adaptacyjne

Jak sugeruje nazwa, osłony można zainstalo-
wać w budynkach już istniejących, stąd roz-
wiązania te docenią osoby planujące rewita-
lizację budynku. Do wyboru pozostają dwie 
opcje montażowe: we wnęce okiennej lub na 
elewacji i dwie opcje prowadnicowe: linkowe 
oraz listwowe (z regulowanymi uchwytami 
teleskopowymi).

ŻALUZJE PODTYNKOWE ŻALUZJE ADAPTACYJNE



ROLETY, ŻALUZJE, MOSKITIERY
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 Moskitiery

Moskitiery to siatki montowane w oknach 
i drzwiach. Mają chronić wnętrze przed owa-
dami, a jednocześnie nie zaciemniać pomiesz-
czeń i nie ograniczać przepływu powietrza. 
Ich lekkość i „przewiewność” jest doceniana 
przez mieszkańców zwłaszcza w upalne dni. 
Ażurowe przesłony sprawdzą się w domach 
i mieszkaniach położonych w pobliżu lasów 
i terenów zielonych, a także w bliskim sąsiedz-
twie zbiorników wodnych.

Insect system:

Flyscreen:

• system moskitier plisowanych, zapewniają-
cy ochronę pomieszczenia przed owadami,

• może być montowany zarówno we wnękach 
okiennych jak i bezpośrednio na ramę 
okna; bardzo ważną opcją jest możliwość 
wyboru kierunku otwarcia moskitiery: na 
boki, centralnie lub dwustronnie, co umoż-
liwia unikalny system płynnych przesuwów,

• zastosowana w konstrukcji systemu certy-
fikowana plisowana siatka jest wykonana 
z wysokiej jakości materiału odpornego na 
deszcz, kurz, promieniowanie UV i wiatr,

• ogromną zaletę stanowi niskoprogowa 
konstrukcja moskitiery, szczególnie przy-
datna jeśli w domu mieszkają dzieci, osoby 
starsze lub poruszające się na wózkach in-
walidzkich, dla których wysoki próg może 
stanowić przeszkodę w swobodnym prze-
mieszczaniu się,

• profil przesuwny moskitiery wyposażony 
jest w uchwyt ułatwiający otwieranie oraz 
magnesy trzymające siatkę w pozycji za-
mkniętej,

• poza standardową siatką w kolorze szarym 
lub czarnym, klienci mogą zamówić także 
kolorową (kolor jednolity lub melanż), siat-
kę metalizowaną (odbijającą promienie 
słoneczne) oraz antyalergiczną,

• moskitiery nie trzeba demontować na 
okres zimowy, gdyż wszystkie materiały, 
z których została wyprodukowana wyka-
zują odporność na działanie czynników at-
mosferycznych,

• system doskonale sprawdza się w przy-
padku okien i drzwi o dużych powierzch-
niach (szczególnie w przypadku drzwi bal-
konowych i tarasowych).

• ramowe konstrukcje wypełnione siatką, 
służące do ochrony pomieszczeń przed 
owadami,

• montowane na stałe do okien, drzwi, wi-
tryn, balkonów,

• w ofercie dostępne moskitiery przesuwne 
oraz rozwierane,

• system przeznaczony do ochrony przeciw-
ko insektom, umożliwiający wentylację po-
mieszczeń, w których został zastosowany.

FLYSCREEN



ZABUDOWY TARASÓW

Przykładem zabudowy tarasu jest 
Terrasendach: system zadaszeń bez izo-
lacji termicznej, przystosowany do wypeł-
nień z poliwęglanu komorowego, jak również 
szkła pojedynczego i jednokomorowego,

dostępne opcje systemu:
• okap z krokwią nośną od zewnątrz,
• czterospadowy dach z różnymi rodzajami 

krokwi nośnej , mocowanej od zewnątrz
• dwuspadowy dach z krokwią zewnętrzną,
• dach z rynnami koszowymi oraz krowią ze-

wnętrzną,
charakterystyka:
• rozpiętość pomiędzy dwoma krokwiami 

do 600 cm,
• głębokość krokwi nośnej do 600 cm*,

*przy uwzględnieniu VSG 10mm oraz rozpiętości 
między krokwiami 80 cm, obciążenie śniegiem 
85kg/m2, współczynnik ugięcia L/200

• konstrukcja nośna z różnymi rozwiązania-
mi rynnowymi,

• możliwość montażu osłon słonecznych do 
bocznych belek konstrukcji,

• duży wybór rozwiązań rynnowych,
• kąt dachu między 5° i 25°,
• możliwość mocowania oświetlenia przez 

listwę zaciskową,
• szybka prefabrykacja,
• szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL , 

kolory strukturalne, kolory drewnopodob-
ne, anoda, bikolor.

 zabudowy 
tarasów

Taras, z którego nie chce się wychodzić… 
to zadaszony taras.
Osłona tarasu znacząco poprawia funkcjo-
nalność tej strefy relaksu i realnie powięk-
sza przestrzeń użytkową domu. Odpoczynek 
z widokiem na ogród będzie możliwy zarówno 
podczas upalnych, jak i deszczowych dni. Co 
istotne, najnowsze zadaszenia tworzą peł-
na harmonię z tarasem, elewacją oraz bryłą 
budynku.
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Pergola NUUN Aliplast

Bliżej przyrody przez cały rok? Naturalnie!

Pergola NUUN to konstrukcja bioklimatycz-
na. Gwarantuje pełną ochronę i kontrolę 
nad słońcem, deszczem czy wiatrem, pozo-
stając w estetycznej harmonii z budynkiem. 
Innowacyjna struktura dachu jest wykona-
na z ruchomych, aluminiowych lameli (po-
ruszanych dzięki wbudowanemu napędowi 
elektrycznemu).

Aluminiowa pergole to:
• zwiększona odporność na różnego rodza-

ju odkształcenia – niegroźne jej zmienne 
warunki atmosferyczne, działanie wilgo-
ci, a nawet uszkodzenia mechaniczne; nie 
zmienia swoich właściwości nawet po wie-
lu latach,

• trwałość i lekkość konstrukcji,
• modułowość – umożliwia dopasowanie 

konstrukcji do każdej bryły budynku oraz 
zapewnia pożądany rozmiar zadaszenia; 
to rozwiązanie doskonale wpisze się za-

równo w stylistykę nowoczesnej, jak i tra-
dycyjnej zabudowy,

• prywatność i ochrona przed jesiennym 
wiatrem, którą gwarantuje montaż osłon 
bocznych: mogą to być systemy cało-
szklanych drzwi przesuwnych lub osłony 
typu zip screen; przed owadami zabezpie-
czają moskitiery, które można zainstalo-
wać według własnego uznania.

• Dzięki dodatkowym elementom sezon na 
plenerowy odpoczynek pod pergolą może 
trwać niemal cały rok. NUUN warto wy-
posażyć w zintegrowane oświetlenie LED, 
nagłośnienie oraz ogrzewanie, Nagrzew-
nica to eleganckie i ekonomiczne źródło 
ciepła, które doskonale sprawdzi się wcze-
sną wiosną, późną jesienią, jak również 
w chłodniejsze letnie dni i wieczory. Moż-
liwość inteligentnego sterowania pilotem 
lub z poziomu telefonu podnosi komfort 
użytkowania.



DRZWI PANELOWE WEJŚCIOWE
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Panel wsadowy drzwi Panel nakładkowy drzwi

Panel wsadowy drzwi, instalowany wewnątrz 
skrzydła, posiada ramy widoczne zarówno od 
zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony. Panel 
wsadowy ma jedną kluczową cechę użytkową 

– w przypadku zniszczenia powierzchni lub 
zmiany designu wnętrza może być zastąpio-
ny nowym, bez zakupu całych drzwi. Panele 
wsadowe są zatem rozwiązaniem praktycz-
nym i ekonomicznym , szczególnie chętnie 
stosowanym w budynkach rewitalizowanych.

Drzwi nakładkowe – montowanego obustron-
nie „na” skrzydle – odznaczają się bardzo 
dobrymi parametry termoizolacyjnymi, tak 
istotnymi w inwestycjach energooszczędnych 
i pasywnych. Maksymalna oszczędność wzor-
nicza to kolejna cecha panelu nakładkowe-
go. Jest on sprytnie ukryty, stąd sprawdzi 
się w minimalistycznych projektach, w któ-
rych panuje „moda na niewidoczne”. Pane-
le nakładkowe szczególnie polecane są do 
nowych budynków.

Otwarcie na design Personalizacja w każdym detalu

Drzwi w kolorze energetycznej pomarańczy 
z wkomponowanymi szybkami – czy może 
jednolite, o fakturze surowego betonu, nie-
malże zlewające się z elewacją? Współczesna 
technologia sprawia, że lico paneli drzwio-
wych daje niemal nieograniczone możliwo-
ści w zakresie barw i faktur. Do dyspozycji 
są kolory palety RAL, faktura antracytowa, 
stalowa, betonowa, kamienna oraz drewnia-
na. Dobrze dobrane drzwi mogą doskonale 
balansować design – stanowić akcent wy-
różniający i zarazem przełamywać oszczęd-
ność bryły lub wręcz przeciwnie – tonować 
budynek bogaty w formie.

Okucia i akcesoria drzwiowe podlegają peł-
nej personalizacji. Skomponowanie wła-
snych drzwi jest możliwe w każdym detalu, 
min. dzięki klamkom i pochwytom w różno-
rodnych kolorach, kształtach oraz wielko-
ściach. Tak oto drzwi mogą być wyrafinowa-
ne wzorniczo dzięki okuciom i przeszkleniom 
lub posiadać elementy zredukowane do nie-
zbędnego minimum – np. oszczędne wizual-
nie klamki.

 Drzwi panelowe wejściowe

Panel nakładkowy czy panel wsadowy?
Wśród wspomnianych okuć, pochwytów, 
ościeżnic i innych elementów konstrukcyj-
nych, kluczowy element stanowi tzw. wypeł-
nienie (skrzydło), które potocznie nazywane 
jest „drzwiami”, a w nomenklaturze budow-
lanej panelem drzwiowym. Panel drzwiowy 
występuje w wersji wsadowej i nakładkowej.

Drzwi stanowią wizualną wizytówkę domu 
i istotny element dekoracyjny elewacji, 
podkreślający design całego budynku. Dzię-
ki innowacjom technologicznym, stosowanym 
w stolarce otworowej, drzwi mogą być praw-
dziwym dziełem sztuki użytkowej. Projektanci 
sięgają do różnych inspiracji, tworząc niepo-
wtarzalne kompozycje z różnych kształtów 
przeszkleń, rodzajów pochwytów, okuć czy 
kolorów.



BEZPIECZEŃSTWO

1.

2.

3.
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Inteligentne rozwiązania 

dla drzwi wejściowych

Zamek Secury Automatic z silnikiem

Secure Connect sC200 / sC50

Czytnik lini papilarnych

1.

2.

3.

4,

5.

6.

Klawiatura bluetooth / code

Klawiatura kodowa

Czytnik RIFD

3. 4. 5. 6.

Oprócz pełnienia funkcji estetycznej ide-
alne drzwi wejściowe tłumią hałas, izolują 
wnętrze przed utratą ciepła oraz stanowią 
barierę dla nieproszonych gości. Zapewniają 
komfort i poprawiają bezpieczeństwo, a od 
niedawna gwarantują także inteligentną 
współpracę z mieszkańcami.

Warto wejść do SMART codzienności… przez 
SMART drzwi. Innowacje technologiczne, 
zastosowane w drzwiach Budmar, pomagają 
w codziennych wyzwaniach i rozwiązywaniu 
problemów takich jak zapomniane lub zatrza-
śnięte w domu klucze, niezamknięte drzwi czy 
ograniczenia w sprawności ruchowej.



ROZWIĄZANIA DLA DRZWI WEJŚCIOWYCH

Budmar to producent wysokiej jakości kon-
strukcji aluminiowych. Specjalizujemy się w 
produkcji drzwi, okien, fasad i stolarki prze-
ciwpożarowej. Stoi za nami doświadczenie, 
profesjonalizm, ale też nieustająca chęć rozwo-
ju, poszerzania zakresu usług. Dlatego chcie-
libyśmy przedstawić innowacyjne rozwiązane 
stosowane w drzwiach wejściowych.

Inteligentne sterowanie

CZYTNIK LINII
PAPILARNYCH

KLAWIATURA
KODOWA

KLAWIATURA
BLUETOOTH & CODE

CZYTNIK  
RFID

• możliwość zaprogramowania 

150 palców użytkowników,

• trzy wersje zabudowy (skrzy-

dło, rama, mur),

• kompatybilny ze wszystkimi 

zamkami elektromechanicz-

nymi i elektrozaczepami GU,

• transmisja danych w standar-

dzie RS-485 — brak możliwości 

nieautoryzowanego użycia.

• trzy wersje zabudowy (skrzy-

dło, rama, mur),

• możliwość zaprogramowania  

20 kodów,

• kompatybilny ze wszystkimi 

zamkami elektromechanicz-

nymi i elektrozaczepami GU,

• transmisja danych w standar-

dzie RS-485 —  brak możliwości 

nieautoryzowanego użycia.

• szklana designerska obudowa,

• możliwość zaprogramowania 

18 kodów oraz sparowania  

6 telefonów,

• jedna wersja zabudowy —  

skrzydło,

• transmisja danych w standar-

dzie RS-485 — brak możliwości 

nieautoryzowanego użycia,

• kompatybilna ze wszystkimi 

zamkami elektromechanicz-

nymi grupy GU.

• możliwość zaprogramowania 

dowolnej liczby kart i breloków,

• jedna wersja zabudowy - skrzydło,

• transmisja danych w standar-

dzie RS-485 — brak możliwości 

nieautoryzowanego użycia,

• kompatybilna ze wszystkimi 

zamkami elektromechanicz-

nymi grupy GU.
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Zdarzyło Ci się zatrzasnąć klucze w domu lub 
zapomniałeś je zabrać ze sobą wychodząc do 
pracy? Ciągle zastanawiasz się czy na pewno 
zamknąłeś drzwi? Jeśli te problemy nie są Ci 
obce, mamy dla Ciebie gotowe rozwiązania!

Klucze zatrzasnęły się w domu?

Pokonujesz bariery? Zapomniałeś zamknąć drzwi?

Ciągle zapominasz kluczy?

CZYTNIK LINII
PAPILARNYCH

CZYTNIK LINII
PAPILARNYCH

DRZWI I OKNA OTWIERANE 
ZA POMOCĄ APLIKACJI  
W TELEFONIE

OTWIERANIE DRZWI  
ZA POMOCA PILOTA

KLAWIATURA
KODOWA

KLAWIATURA
KODOWA

KLAWIATURA
BLUETOOTH  

& CODE

KLAWIATURA
BLUETOOTH  

& CODE

CZYTNIK  
RFID

CZYTNIK  
RFID

Inteligentne rozwiązania 

dla drzwi wejściowych



BUDMAR

www.budmar-aluminium.pl
biuro@budmar-aluminium.pl

tel. +48 603 170 799


