
Okna i drzwi PVC
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Okna PVC stanowią integralny oraz ceniony element nowoczesnego budownictwa. Świetnie 
sprawdzają się w domach jedno- i wielorodzinnych, obiektach firmowych czy budynkach uży-
teczności publicznej. Korzystny stosunek ceny do jakości, nienaganna estetyka oraz wysoki 
stopień zaawansowania technologicznego to cechy, które najpełniej opisują stolarkę okienną 
Nitus. Innowacyjna technologia produkcji profili zapewnia stabilność konstrukcji oraz spełnia 
najwyższe wymogi w kwestii izolacji cieplnej i akustycznej.

Okna PVC
niebanalny design w energooszczędnej przestrzeni

ESTETYKA
Niemal nieograniczone możliwości kolorystyczne 
okien PVC gwarantują perfekcyjne dopasowanie 
stolarki do stylu domu czy koloru elewacji. Duży 
wybór folii dekor oraz możliwość zastosowania 
anodowanych i lakierowanych nakładek aluminio-
wych pozwala na kreowanie całkowicie indywidu-
alnego designu.

TRWAŁOŚĆ
Okna PVC charakteryzują się wysoką wytrzymało-
ścią oraz odpornością na działanie niekorzystnych 
czynników zewnętrznych. Surowiec PVC jest odpor-
ny zarówno na niskie, jak i wysokie temperatury, 
promieniowanie słoneczne oraz opady atmosfe-
ryczne. Plastikowe ramy okienne w odróżnieniu od 
ram wykonanych z drewna, nie wymagają odnowy.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Dzięki zaawansowanym technologiom okna PVC 
spełniają wymagania energetyczne stawiane do-
mom energooszczędnym. Optymalna budowa 
profili zapobiega nie tylko utracie ciepła w sezonie 
grzewczym, ale i nadmiernemu nagrzewaniu się 
pomieszczenia latem. 
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W naszej ofercie występuje wiele rodzajów systemów okiennych PVC. Podstawowymi sys-
temami są: KBE 76 AD, KBE 76 MD oraz KBE 88MD, które posiadają niezbędne cechy oraz 
parametry techniczne, jakich oczekują wymagający inwestorzy, architekci czy projektanci. 
Profile okienne wykonane w bezołowiowej technologii greenline zapewniają długą ży-
wotność okna.

Okna PVC KBE 76AD
 Ilość komór w ramie: 5
 Grubość profilu: 76 m
 Uszczelki na obwodzie: 2
 Rodzaj pakietu szybowego: 
3-szybowy 4/12/4/12/4 z ciepłą ramką

 Współczynnik przenikania ciepła dla okna 
referencyjnego: Uw = 1,00 W/m2K

Okna PVC KBE 76MD
 Ilość komór w ramie: 6
 Grubość profilu: 76 mm
 Uszczelki na obwodzie: 3
 Rodzaj pakietu szybowego:
3-szybowy 4/12/4/12/4 z ciepłą ramką

 Współczynnik przenikania ciepła dla okna 
referencyjnego: Uw = 0,97 W/m2K

Okna PVC KBE 88MD
 Ilość komór w ramie: 7
 Grubość profilu: 88 mm
 Uszczelki na obwodzie: 3
 Rodzaj pakietu szybowego:
3-szybowy 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką

 Współczynnik przenikania ciepła dla okna 
referencyjnego: Uw = 0,79 W/m2K



6 7

Profile PVC wyposażone są w solidne wzmocnienia stalowe w skrzydle i ościeżnicy, gwa-
rantując najwyższą stabilność konstrukcji okiennej. Stalowe zaczepy zamocowane na ob-
wodzie ramy w znaczny sposób utrudniają wyłamanie skrzydła. Natomiast możliwość za-
stosowania szyb antywłamaniowych istotnie podnosi komfort mieszkania.

ELEMENTY DWUFUNKCYJNE
Element dwufunkcyjny łączy blo-
kadę obrotu klamki z podnośni-
kiem skrzydła, stanowiąc skuteczną 
ochronę przed „wypadnięciem” 
skrzydła okiennego z górnego zawia-
su. Mechanizm uniemożliwia uchy-
lenie skrzydła, gdy okno pozostaje 
otwarte oraz zabezpiecza przed 
ewentualnym uszkodzeniem okuć.

GRZYBKI RYGLUJĄCE
Przy pomocy grzybków ryglujących 
możliwa jest łatwa, ręczna regula-
cja docisku skrzydła do ramy okna. 
Z uwagi na zmiany temperatury, 
które powodują rozszerzanie oraz 
kurczenie się tworzywa, taki zabieg 
powinien być przeprowadzany okre-
sowo. Ośmiokątny grzybek pozwala 
zmniejszyć docisk skrzydła do ramy 
latem, a zwiększyć go zimą.

ZACZEPY ANTYWYWAŻENIOWE
Specjalne elementy antywyważe-
niowe zapewniają wysoki poziom 
ochrony przed włamaniem. Na ob-
wodzie ramy montowane są stalowe 
zaczepy, które utrudniają wyważe-
nie skrzydła z ościeżnicy. Standardo-
we zabezpieczenie okna można pod-
wyższyć do 1 lub 2 klasy odporności 
na włamanie.

Wyjątkowa funkcjonalność
i bezpieczeństwo użytkowania
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Idealne dopasowanie
do stylu domu i elewacji budynku

Złoty dąb

Antracyt ULTI 
MATT

Achatgrau

Betongrau

Dunkelgrun

Eiche Dunkel 
ST

Moosgrun

Schwarzbraun

Weinrot

Orzech

Szary

Achatgrau glatt

Black Cherry

Dunkelrot

Eiche Rustical

Oregon

Schwarzgrau 
SFTN matt

Weiss PX

Sapeli

Dąb bagienny

Alux DB 703

Black ULTI 
MATT

Metbrush
Anthrazitgrau

Irisch Oak

Quarzgrau 
SFTN matt

Siena PR

Antracyt 
Struktura Drewna

Kwarcowo-szary

Basaltgrau

Braunmaron

Metbrush 
Platin

Macore

Rustic Cherry

Signalgrau 
Glatt

Winchester

Bergeiche

Brillantblau

Metbrush 
Quarzgrau

Metbrush 
Silver

Schiefergrau 
Glatt

Stahlblau

Antracyt 
Struktura Gładka

Bergkiefer

Cremeweiss

Eiche Dunkel

Mooreiche

Schokobraun

Streifen-douglasie

Kolorystyka okien PCV | Standard

Prestige
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Stolarka okienna firmy Nitus pozwala na konstruowanie zarówno niewielkich, jak i wielko-
gabarytowych przeszkleń z najnowocześniejszymi szybami o różnej funkcjonalności. Wy-
soki komfort użytkowania okna gwarantują okucia okienne, dobierane odpowiednio do 
jego wielkości i ciężaru – dzięki czemu pracuje ono bardzo płynnie.

KLAMKA ALUMINIOWA
Klamka aluminiowa dopasowana do 
kolorystyki okna idealnie łączy się 
z całością okucia. Nieprzypadkowy 
dobór koloru oraz kształtu klamki 
sprawia, że staje się ona zauważal-
nym, a zarazem subtelnym elemen-
tem dekoracyjnym okna. 

MIKROWENTYLACJA
Możliwość uchylenia skrzydła okna 
pozwala na wygodną i kontrolowa-
ną wymianę powietrza. Mechanizm 
systemu wentylacyjnego reguluje 
wilgotność we wnętrzu domu, chro-
niąc je przed powstawaniem wykwi-
tów pleśniowych. 

FUNKCJONALNOŚĆ
Nasze okna PVC mogą przybierać 
niemalże dowolny kształt. Oferuje-
my zarówno najpopularniejsze okna 
prostokątne, jak również bardziej fi-
nezyjne formy – okrągłe, półokrągłe, 
trójkątne, trapezowe czy łukowate. 
Szeroki zakres produktów pozwala 
dopasować ofertę do najbardziej 
wyszukanych projektów budowla-
nych.

Najwyższy poziom satysfakcji
w codziennym użytkowaniu
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W systemach okiennych Nitus stosujemy szyby zespolone, które gwarantują optymalną 
izolację termiczną, bezpieczeństwo oraz ochronę przed promieniami słonecznymi. Nasza 
oferta uwzględnia ponadto możliwość zastosowania różnych rodzajów szkła, które po-
zwalają na uzyskanie odpowiednich właściwości okna, a tym samym gwarantują większy 
komfort mieszkania.

Gwarancja swobodnego
kształtowania produktu

IZOLACJA TERMICZNA
Zastosowanie ciepłej ramki pozwala na podniesienie 
temperatury okna od wewnątrz pomieszczenia na sty-
ku ramy z szybą. Dzięki temu ciepła ramka znacząco 
obniża ryzyko skroplenia pary wodnej w tym obszarze. 
W efekcie ograniczamy również straty ciepła poprzez 
redukcję mostków termicznych.

WYSZUKANY DESIGN
Bogata paleta kolorystyczna pozwala na indywidualne 
dopasowanie okien PVC pod kolor elewacji lub wnętrza 
budynku. Dodatkowo efekt wizualny potęguje kolor 
ciepłej ramki, zazwyczaj dobierany pod kolor zamawia-
nej stolarki. Unikalny charakter inwestycji i wyjątkowy 
klimat pomieszczeń można osiągnąć także przy użyciu 
elementów ozdobnych – szprosów lub specjalnego 
szkła dekoracyjnego.

DOPASOWANIE DO POTRZEB
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, pre-
zentując spersonalizowane rozwiązania. Na życzenie 
przyszłego inwestora okna PVC wyposażamy w zestawy 
szybowe dopasowane do konkretnych potrzeb, takich 
jak: obniżenie poziomu hałasu, ochrona przed włama-
niem, ograniczenie promieni słonecznych latem czy za-
trzymanie ciepła wewnątrz budynku zimą.
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Oferowane przez firmę Nitus drzwi tarasowe PVC są znakomitą alternatywą dla drzwi bal-
konowych otwieranych do środka. Możliwość zastosowania wariantu otwierania skrzydła 
na zewnątrz pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń wewnątrz pomieszczeń.

NISKI PRÓG
Drzwi tarasowe PVC posiadają ni-
skie progi aluminiowe, które nie 
stanowią uciążliwej bariery w trak-
cie przechodzenia. Są niezastąpio-
ne zwłaszcza w domach, w których 
przebywają dzieci oraz osoby star-
sze. Wzorowo sprawdzają się także 
w sytuacjach, kiedy chcemy wydo-
stać na zewnątrz meble lub sprzęty 
wyposażone w kółka, typu wózek 
czy grill.

KLAMKA OBUSTRONNA
Ciekawym oraz funkcjonalnym roz-
wiązaniem jest opcja zastosowania 
klamki obustronnej. Możliwość za-
mykania i otwierania drzwi od stro-
ny tarasu znacząco podnosi komfort 
użytkowania. Doposażenie drzwi 
w wkładkę patentową dodatkowo 
podnosi bezpieczeństwo naszego 
domu.

RUCHOMY SŁUPEK
Wychodząc naprzeciw różnorodnym 
potrzebom klientów, oferujemy roz-
maite warianty drzwi tarasowych. 
W naszej ofercie dostępne są opcje 
zarówno jedno, jak  i dwuskrzydło-
we. Możliwość zastosowania rucho-
mego słupka zdecydowanie podnosi 
standard mieszkania, zwiększając 
światło przejścia na taras.

Drzwi tarasowe
oszczędność przestrzeni
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Systemy przesuwne PVC stanowią gorący trend architektoniczny w nowoczesnym budownic-
twie. Sprawdzą się niemal w każdym pomieszczeniu – nie tylko w salonie czy kuchni, ale i w 
sypialni, a nawet w gabinecie domowym. Duże przeszklone przegrody wtłaczają do pomiesz-
czenia dużą ilość naturalnego światła, zapewniając mieszkańcom poczucie wolności, komfor-
tu i luksusu. Systemy tarasowe PVC od firmy Nitus spełniają wszelkie niezbędne wymogi w 
zakresie bezpieczeństwa. Odznaczają się funkcjonalnością, wygodą użytkowania, doskonałą 
izolacją termiczną i akustyczną, a także ekskluzywnym designem. 

Systemy przesuwne
atrakcyjny trend w nowoczesnym budownictwie

TERMOIZOLACJA
Wykonana z innowacyjnych materiałów 6-komoro-
wa konstrukcja profili gwarantuje wysoką efektyw-
ność energetyczną. Specyficzny kształt uszczelek, 
ich osadzenie zapewnia szczelność, a więc optymal-
ną ochronę przed wiatrem, wilgocią i hałasem.

BEZPIECZEŃSTWO
Drzwi tarasowe przesuwne wyposażone są w stabil-
ne okucia oparte na trzpieniach w kształcie ośmio-
kątnych grzybków. Zastosowanie sprawdzonego 
systemu okuć i profili umożliwia wykonanie stolarki 
okiennej Nitus w podwyższonej klasie odporności 
na włamanie – RC 1 lub RC 2, zapewniając miesz-
kańcom większe bezpieczeństwo.

ESTETYKA
Duża powierzchnia okien tarasowych przesuwnych 
doskonale wpływa na estetykę wnętrza i wygląd 
całego budynku. Bogata kolekcja barw i struktur 
oraz niska wysokość profili pozwala na realizację 
niezliczonych pomysłów klientów, gwarantując har-
monijne dopasowanie do każdego stylu architekto-
nicznego.
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KBE 76 AD
 Ilość komór w ramie: 5
 Grubość profilu: 76 mm
 Uszczelki na obwodzie: 2
 Rodzaj pakietu szybowego: 3-szybowy 
4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
 Współczynnik przenikania ciepła dla okna 
referencyjnego: Uw = 0,76 W/m2K

KBE 76 MD
 Ilość komór w ramie: 6
 Grubość profilu: 76 mm
 Uszczelki na obwodzie: 3
 Rodzaj pakietu szybowego: 3-szybowy 
4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
 Współczynnik przenikania ciepła dla okna 
referencyjnego: Uw = 0,76 W/m2K

PremiDoor 76
 Ilość komór w ramie: 5
 Grubość profilu: 179 mm
 Uszczelki na obwodzie: 2
 Rodzaj pakietu szybowego: 3-szybowy 
4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
 Współczynnik przenikania ciepła dla okna 
referencyjnego: Uw = 0,73 W/m2K

PremiDoor 76 Lux
 Ilość komór w ramie: 5
 Grubość profilu: 179 mm
 Uszczelki na obwodzie: 2
Rodzaj pakietu szybowego: 3-szybowy
4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
 Współczynnik przenikania ciepła dla okna 
referencyjnego: Uw = 0,73 W/m2K

System A

System C

System G

System D

System F

System K

Systemy przesuwne występują w różnych konfiguracjach, które można ze sobą łączyć. Do-
stępność wielu koncepcji pozwala na wybór najbardziej odpowiednich układów stałych 
i ruchomych skrzydeł dla każdej przestrzeni. W zależności od potrzeb przesuwne może 
być jedno, dwa lub kilka skrzydeł.



Produkty przedstawione w materiale reklamowym często posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Specyfikacja produktu po-
winna podlegać weryfikacji z danymi określonymi przez producenta • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste 
kolory mogą odbiegać od przedstawionych na ilustracjach, dokonując zakupu zaleca się konsultację ze sprzedawcą • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 
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