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OKNA I DRZWI BALKONOWE EDGE

 › Pakiety szybowe 

1- lub 2-komorowe

 › Słupek stały lub ruchomy 

 › Drzwi balkonowe 

otwierane do wewnątrz

 › Niskie progi 

w standardzie 

z okapnikiem 

 › Standardowa biel 

RAL 9016

 › 5 lat gwarancji, 5 lat 

gwarancji na kolor

WIĘKSZA POWIERZCHNIA SZYB I PROSTE KSZTAŁTY

EDGE – nowoczesny design, proste kształty pozwalające na łatwe utrzymanie w czy-

stości. Zmniejszony rozmiar profilu przyczynia się do większej ilości światła wpada-

jącego do pomieszczenia, a właściwości i budowa profilu pozwalają na utrzymanie 

dobrych parametrów termoizolacyjnych. Całość dopełnia prostokątnie zarysowana 

listwa przyszybowa.
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Okno stałe Drzwi balkonowe 
otwierane do wewnątrz

Drzwi balkonowe podwójne 
otwierane do wewnątrz

Okno otwierane  
rozwierno-uchylne

Okno podwójne 
z ruchomym słupkiem

Okno podwójne 
ze stałym słupkiem

 › Współczynnik 

Uw = 0,9 W/m²K*

 › Profil 5-komorowy

 › Głębokość profilu 

ramy – 70 mm

 › Głębokość profilu 

skrzydła – 75 mm

 › Wysokość profilu – 

108 mm (ościeżnica 

i skrzydło)

 › Ilość uszczelek – 2

 › Szklenie pakietów 

szybowych w zakresie 

od 24 mm do 47 mm

*  Dla okien o wymiarach referencyjnych 
1230×1480 mm z pakietem 2-komorowym
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ZALETY SYSTEMU EDGE

ZABEZPIECZENIE 
ANTYWŁAMANIOWE
Do wyboru są okucia w klasie RC1 
i RC2. Dodatkowe bezpieczeń-
stwo zapewnia hartowane lub 
laminowane szkło w pakietach 
szybowych.

ŚWIEŻE POWIETRZE
Funkcja rozwierno-uchylna umoż-
liwia wietrzenie w dwóch pozy-
cjach, albo w pozycji uchylonej 
lub tak zwanej pozycji mikrowen-
tylacji. W tej pozycji okno pozo-
staje zamknięte. Dla uzyskania 
optymalnego komfortu można 
wyposażyć okno o nawiewnik.

STABILNA KONSTRUKCJA
Wzmocnienie z galwanizowanej 
stali o grubości do 2,5 mm gwa-
rantuje wytrzymałość i umożliwia 
stworzenie dużych konstrukcji.

NISKIE PROGI + OKAPNIK
Okapnik ROTO jest montowany 
standardowo w przypadku kon-
strukcji z niskim progiem. Zabez-
piecza on konstrukcję przed za-
cinającym deszczem. Wykonany 
jest z materiału odpornego na wa-
runki atmosferyczne z uszczelką 
szczotkową. Charakteryzuje się 
atrakcyjnym wyglądem dzięki 
zgrabnej aluminiowej powierzch-
ni. W zestawie mocowane są dwie 
zaślepki, poprawiające estetykę

TERMOIZOLACJA 
I ŚWIATŁO
5-komorowy profil o  grubości 
ościeżnicy 70 mm, system uszcze-
lek oraz ciepła ramka zapewniają 
optymalną termoizolację.
Uszczelki wykonane z EPDM do-
datkowo są odporne na promienie 
UV, wilgoć i parę wodną, co gwa-
rantuje ich wytrzymałość przez 
wiele lat.
Okno wpuszcza więcej naturalne-
go światła, dzięki swojej konstruk-
cji i designowi z niskimi profilami 
i większą powierzchnią szyb.

EDGE | okna i drzwi balkonowe



OŚCIEŻNICA

Okna są dostępne w opcji  

rozwierno-uchylnej  

i uchylno-rozwiernej

AKCESORIA

Wysokość 20 mmSzprosy wewnątrzszybowe 

aluminiowe dostępne 

w czterech szerokościach 

8, 18, 26 i 45 mm.

Szprosy naklejane 

z PVC dostępne są 

w trzech szerokościach: 

26, 46 i 66 mm.

NAWIEWNIKI

Kompatybilne profile dodatkowe z serii id 4000

 › RAL 9016  › RAL 7011  › RAL 8019

SZPROSY NISKI PRÓG



KOLORY

WnD oferuje różne folie dekoracyjne w kolorze białym lub 

różnie imitujące drewno*. Dzięki temu łatwo można dobrać okna 

do dowolnego wnętrza i elementów zewnętrznych. Ponadto dzięki 

rozwiązaniu w dwóch kolorach można spersonalizować zewnętrzną lub 

wewnętrzną stronę okna, aby jednocześnie dopasować je do koloru 

fasady i wystroju wnętrza.

* Folia PVC w wybranym kolorze jest ogrzewana na profilu PVC specjalną techniką, która sprawia, że kolor jest bardzo trwały. 
W ofercie szeroka gama kolorów drewnopodobnych oraz z palety RAL. 

 › winchester

 › orzech

 › sheffield oak

 › antracyt › mahoń

 › biały – standardowa biel  

RAL 9016

 › złoty dąb
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KLAMKA

Dedykowana klamka do systemu Edge 

Typ cube

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Dostępność
Zatrzask balkonowy TAK
Klamka dwustronna NIE
Podwyższona klasa bezpieczeństwa okuć TAK
Przewiązka lub słupek w skrzydle TAK
Szprosy międzyszybowe TAK
Szprosy naklejane TAK
Listwy przyszybowe Edge TAK
Nawiewnik TAK
Kontaktron TAK

 › biały 9016  › brąz 8019  › srebrny F1  › złoty F4

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednakże 
mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.
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