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DREWNIANE
DREWNIANO-ALUMINIOWE

Stolarka POZBUD wyposażana jest w okucia obwiedniowe 
niemieckich firm SIGENIA lub ROTO. Na życzenie, może ona 
posiadać systemy okuć antywyważeniowych kl. WK1 i WK2, 
utrudniających włamanie, lub systemy okuć krytych, w któ-
rych, poza samą klamką, nie są widoczne od wewnątrz żadne 

inne jego elementy. Klamki montowane w oknach POZBUD 
to najwyższej klasy klamki okienne niemieckich firm HOPPE 
i ROTO. W standardzie montowane są klamki metalowe, których 
kolor dopasować można do koloru stolarki czy klamek drzwi 
wewnętrznych. W ofercie posiadamy klamki, tzw. secustic, 
jednostronnie zamykane na kluczyk lub dwustronnie zamykane 
na klucz (tzw. tarasowe).

Znamienną cechą produktów POZBUD jest pełna dostępność 
wszelkiego rodzaju technologii uzupełniających i podwyższa-
jących estetykę stolarki. 
POZBUD produkuje stolarkę wyłącznie na zamówienie i daje 
swoim klientom nieogranicznone możliwości kształtowania 
technologii i estetyki zamawianych okien i drzwi.

ZAMKI I OKUCIASTOLARKA 
W BUDYNKACH PASYWNYCH
Produktami, które cieszą się wśród klientów coraz większym zainteresowaniem, są 
okna pasywne. Nasza firma wprowadziła właśnie nowe rozwiązanie dla okien drewnia-
nych i drewniano-aluminiowych odpowiadające wymogom budownictwa pasywnego. 

Dom autonomiczny na BUDSHOW 2013 ze stolarką POZBUD

W budownictwie pasywnym okna muszą cha-
rakteryzować się wyjątkowo niskim współczyn-
nikiem przenikania ciepła (dla całości konstrukcji 
współczynnik ten powinien wynosić poniżej 
0,8 W/m2K). Dla uzyskania takich parametrów, 
zastosowaliśmy w profilach naszej stolarki spe-
cjalne izolacyjne przekładki termiczne z aerożelu. 
Stolarka tego typu z powodzeniem przeszła 
proces certyfikacji prowadzony przez Instytut 
Passive House z Darmstadt w Niemczech. 

Certyfikacji podlegały okna wykonane w powyższej technologii, wykonane 
w systemie drewnianym (Pozbud Passive Exclusiv) i drewniano-aluminiowym 
(Pozbud Passive Ultima) z kantówki sosnowej, o grubości profila 92 mm, 
z pakietem szybowym o gr. 48 mm i budowie 4/18/4/18/4 o Ug=0,6 W/m2K. 
Okna wykonane w standardzie dla domu pasywnego pozytywnie wpływają 
na komfort cieplny wnętrza. Budynki pasywne to obiekty o najwyższym 
komforcie termicznym i bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię ciepl-
ną, wynoszącym maksimum 15 kWh/m2/rok, czyli mniej niz 1,5 litra oleju 
opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2 na rok. Dzięki naszej wiedzy, 
dostępnym dziś materiałom i technologii, można zaoszczędzić w budynkach 
aż 90% energii.

Stolarka POZBUD - okna i drzwi zewnętrzne, była użyta do 
budowy domu autonomicznego podczas ekspozycji BUD-
SHOW 2013. Budowla ta - dom jednorodzinny - była prezen-
tacją najnowszych technologii w produkcji i projektowaniu, 
które pozwalają na budowę obiektów autonomicznych, czyli 
samowystarczalnych, także pod względęm energii cieplnej 
potrzebnej do ogrzania.
Okna i drzwi POZBUD w pełni spełaniają wymogi konieczne 
do stosowania tego rodzaju budownictwa.

TECHNIKI WYKOŃCZENIA I ZDOBIENIA
Kolory. Witraże

Okiennice. Parapety

W celu przybliżenia idei budow-
nictwa pasywnego i propagowania 
tego oszczędnego i wydajnego 
standardu, Narodowy Fundusz 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej rozpoczął program dopłat 
do budynków pasywnych w Polsce. 
Dofinansowanie ma formę czę-
ściowej spłaty kapitału kredytu. 
Dotyczy to zarówno domów, jak 
i mieszkań budowanych w odpo-
wiednich technologiach. Dotacja na 
budowę domu wynosi do 50 000 zł, 
a mieszkania do 16 000 zł.

POZBUD T&R S.A. 
Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, 
ul. Bukowska 10A, 
tel.: +48 61 835 03 25
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Okna tarasowe
Solidne i niezawodne okna tarasowe w niskoprogowym systemie HS i PSK, systemy 
harmonijkowe i inne, z których słynie POZBUD, pozwalają, dzięki możliwości wykonania 
niektórych tego typu konstrukcji do wysokości 280 cm i długości nawet kilkunastu metrów, 
zintegrować wnętrza domów z ogrodami przy zachowaniu bezpieczeństwa i estetyki. Dzięki 
nowym technologiom produkcji przeszkleń tarasowych POZBUD, te duże powierzchnie 
szkła już nie kojarzą się ze stratami energii grzewczej, a wręcz odwrotnie - z odzyskiwa-
niem jej z energii słonecznej.

OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE

OKNA POZBUD - obszary zastosowań OKNA DREWNIANE

Okna w bud. zabytkowych
Przeznaczone do miejsc, w których należy odtworzyć charak-
terystyczny dla tego typu obiektów wygląd starej stolarki (np. 
tzw. typu skrzynkowego czy gotyckiego) z użyciem nowoczesnej 
technologii. Dodatkowo, dobierając elementy ozdobne, jak 
stopki, ślemiona, główki czy przymyki, możemy uzyskać efekt 
bardzo przypominąjacy swoją stylizacją stare konstrukcje 
okien drewnianych.

Profile i okna specjalne
W nietypowych zastosowaniach dostarczamy specjalne rozwią-
zania konstrukcyjne, jak np. okna zlicowane, okna wielokątne, 
łukowe, okrągłe, elipsowe, tzw. wole oka i inne. W ofercie naszej 
mamy także stolarkę przeznaczoną na rynki zagraniczne: 
okna typu angielskiego, skandynawskiego, belgijskiego czy 
holenderskiego.

Systemy fasadowe
Systemy fasad to wyjątkowe rozwiązanie z gamy produktów 
niszowych oferowanych przez POZBUD. Montowane są głównie 
w obiektach użyteczności publicznej np. w biurowcach. Pozwa-
lają na konstruowanie bardzo dużych przeszkleń.

Okna drewniano-aluminiowe łączą w sobie naturalne piękno drewna od wewnątrz 
pomieszczenia z ponadprzeciętną wytrzymałością aluminium znajdującego się na ze-
wnątrz. Takie połączenie tych materiałów daje gwarancję wyjątkowej trwałości okna. 
Do tego celu stworzyliśmy specjalnie dedykowany profil okna, który występować może 
w grubościach 68, 78, 88 i 92 mm, wykonywany jako okna rozwierne, rozwierno-uchylne, 
balkony wystawno-przesuwne, tzw. PSK, balkony niskoprogowe typu HS, jak również 
balkony składane tzw. harmonijki. Możliwość swobodnego doboru kształtu zewnętrznej 
okładziny aluminiowej (do wyboru: soft Line, linear, retro, classic, qudrat), dowolnego jej 
koloru, faktury oraz kształtu skrzydła wewnętrznego (3 opcje), dają w sumie nieograni-
czone możliwości kreowania tego typu stolarki. 

Innowacyjne rozwiązania i szeroka gama 
dostępnych profili naszej stolarki okiennej 
i drzwiowej, wraz z praktycznie niegrani-
czoną listą sposobów jej wykończenia, 
stanowią optymalne połączenie najlepszych 
parametrów technicznych, funkcjonalności 
i ekonomii. Zachowując estetykę każdego 
elementu stolarki, będą odpowiedzią na in-
dywidualne potrzeby klientów. Dla klientów 
poszukujących niskiej ceny, mamy w ofercie 
stolarkę wykonaną z profila gr. 68 mm, 
wyposażoną standardowo w pakiety szy-
bowe jednokomorowe z jedną uszczelką 
na skrzydle okiennym.

Dzięki klejonej warstwowo konstrukcji 
z jakiej produkowana jest nasza stolarka, 
odpowiednio dobranych pakietów szy-
bowych oraz dopasowanych systemów 
okuć, możliwe staje się stworzenie 
okien i innych przeszkleń o dużych 
gabarytach i ciekawych kształtach. 
Szerokie i wygodne wyjście na taras 
możemy uzyskać poprzez zastosowanie 
rozwiązań drzwi przesuwnych typu HS 
z 1, 2, 3 lub 4 skrzydłami przesuwnymi, 
gdzie szerokość i wysokość skrzydła 
dochodzić może prawie do 3 m. 

Klienci poszukujący optymalnych rozwią-
zań i nowej jakości życia, znajdą u nas 
stolarkę wykonaną z profili gr. 78 i 88 mm, 
wyposażoną w standardzie w dwukomo-
rowe energooszczędne pakiety szybowe 
i dwuuszczelkowy system uszczelnienia 
skrzydła okiennego. Klienci poszukujący 
produktów doskonałych, o najwyższych 
parametrach izolacyjności termicznej, 
znajdą u nas stolarkę wykonaną z profili 
gr. 92 mm (w opcji ze specjalnymi przegro-
dami termicznymi w profilu okna, spełniającą 
w takim wykonaniu, wymagania stolarki 
stosowanej w budownictwie pasywnym).

Innym rozwiązaniem są drzwi składane 
tzw. harmonijkowe, w których możemy 
składać i przesuwać nawet 12 skrzy-
deł, co daje nam w sumie możliwość 
otwarcia takiej konstrukcji na ponad 
10 m, bez ograniczających ją słupków 
dzielących. Stosując takie rozwiązania 
dajemy naszym klientom możliwość 
posiadania niezwykłych i niepowta-
rzalnych okien, będących wizytówką 
domu, mieszkania lub firmy.

Ogrody zimowe
Ogród zimowy to wyjątkowe miejsce na wypoczynek i relaks. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii możemy pro-
jektować ogrody o różnych kształtach i wymiarach. Poszerz 
swoje horyzonty, otwórz wnętrza na doświadczenie niezwykłej 
harmonii z przyrodą.

Przedszkole w m. Skrzewo 
gm. Dopiewo k/Poznania

Zabytkowa kamienica 
w Poznaniu w rejonie 
Starego Rynku Rezydencja w Poznaniu

Budynki użyteczności 
publicznej 
i wielorodzinne

Rewitalizacje, rekonstrukcje 
i przebudowy obiektów 
zabytkowych

Budownictwo jednorodzinne 
deweloperskie 
i indywidualne

Stolarka naszej produkcji znajduje szerokie zastosowanie w różnego rodzaju realizacjach, zarówno w budynkach użyteczności 
publicznej, jak również w budownictwie wielorodzinnym, apartamentach oraz budownictwie indywidualnym i rezydencjonalnym. 


