
... aby żyło się łatwiej



Nasze osiągnięcia?                       Państwa korzyści

... aby żyło się łatwiej

Ciągłe rozszerzanie i praca nad rozwojem naszej oferty produktowej prowadzi do 
uzyskania najbardziej innowacyjnego asortymentu w zakresie DIY oraz umacnia 
Państwa pozycję na rynku w warunkach ostrej konkurencji

Liczne patenty są konsekwencją zarządzania innowacjami. Inspiracje z Państwa 
strony, nasze pomysły i rozwijanie produktów  w praktyce wspierają nasz rozwój,  
i zapewniają sukces przedsiębiorstwa

Praca zorientowana na cel, wykwalifikowany personel i wydajność są oznaką 
naszej skuteczności. To gwarantuje szansę wyprzedzenia konkurencji.

Służenie naturze i ludziom jest naszym celem. Chcemy go osiągnąć 
we wspólnej pracy z naszymi klientami. Nienaruszona natura jest 
wartością, do której wszyscy dążymy.

Nasze osiągnięcia Państwa wzrost

Dążenie do innowacji Państwa przewaga 
nad konkurencją

Dzięki solidnej znajomości rynku i gotowości do uczenia się staliśmy się profesjona-
listami i przygotowaliśmy nasz asortyment 

Państwa sukcesKompetencja dzięki
specjalizacji

Nasza koncentracja 
na ochronie środowiska

Państwa
wytrwałość
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Cechy naszych produktów 

easyCONNECT - Łącznik easyCLIP - Docisk proCONNECT - Łącznik

proGRIP - Uchwyt do drzwieasySTOP - System
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Zabezpieczcie sobie Państwo przewagę nad konkurencją!

* na ramie
** Dotyczy rynku niemieckiego

L uksus  
Jakość bez kompromisów

F unkcjonalność
Zgodność funkcjonalności 
i formy

E stetyka 
Łatwy montaż i obsługa, 
idealny wygląd

I nnowacyjność
Rozwój w Niemczech

Zaprojektowano 
w Niemczech

 Niemieckie 
Wzorce 

użytkowe

Patent

** **
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Koncepcja układu graficznego

System kolorów ułatwiający rozpoznanie zastosowania 
produktów
Kolor opakowania kieruje klienta do właściwej grupy towarowej

System jakości

Asortyment jest oznakowany i podzielony na grupy: Standard, Premium, Exclusive

System oznaczania produktów specjalnych
Produkty szczególnego zastosowania są oznaczone kolorami i symbolami, które są dla 
klientów czytelne

System informowania o produktach
Na opakowaniach zamieszczamy foto-kody (QR-Code). Dzięki temu klient dociera łatwo 
i wygodnie czy to za pomocą smartphonu, tabletu lub PC do dalszych informacji  
o produkcie, filmów montażowych i instrukcji.
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Kolor ZIELONY- systemy okienne 

Kolor SZARY- systemy drzwiowe

natureLINE

Produkty dla majsterkowiczów amatorów

Nowość! Produkty dla majsterkowiczów amatorów

Nowość! Profile aluminiowe w okleinie drewnianej! 
Do samodzielnego lakierowania i pokostowania!

easyLINE

proLINE

ALLERGIC

ELASTIC

sun PROTECT

Do okien z wystającymi elementami!                       

Dla  Alergików: Ochrona przed pyłkami i insektami!               

Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem i insektami
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Spis treści

Systemy okienne na taśmie rzepowej ............................................................................................. 6 - 7
Systemy okienne ramkowe easyLINE ............................................................................................. 8 - 9
Systemy okienne ramkowe proLINE .............................................................................................10 - 11
Systemy okienne rolet w kasecie .................................................................................................. 12 - 13
Moskitiery plisowane na ramie alu do okien dachowych ......................................................... 14 - 15
Moskitiery ramowe chroniące przed słońcem i insektami / do okien dachowych .............. 16 - 17

Systemy drzwiowe na taśmie rzepowej i z zaciskami ............................................................... 18 - 19
System na ramach aluminiowych easyLINE do drzwi ............................................................. 20 - 21
System na ramach aluminiowych proLINE do drzwi ...............................................................22 - 23
System na ramach aluminiowych z zaciskiem do drzwi ..........................................................24 - 25
Podwójne drzwi przesuwne ..........................................................................................................26 - 27
System rolet aluminiowych do drzwi ......................................................................................... 28 - 29

System wystawienniczy P1 ............................................................................................................32 - 33
System wystawienniczy P2 ...........................................................................................................34 - 35
Moduł ścienny .................................................................................................................................36 - 37
Kompletne rozwiązanie S1 .................................................................................................................... 38
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Artykuły do domów w stylu rustykalnym
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Rozwiązania standardowe  
i dedykowane - siatki poliestrowe:

 Okna standardowe  
i z wystającymi elementam

 Rozmiary okien XL

 Okna dachowe

 Produkty dla alergików

Mikrovlies efektywna ochrona  

przed pyłkami, kurzem i sadzą
elastyczny materiał do zastosowania  

w oknach z elementami wystającymi

ALLERGICELASTIC

Systemy z taśmą rzepowąPaństwa korzyści

• Szybko i efektywnie

• Możliwość skracania
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Artykuł Nr Art. Wielkość Kolor siatki ilość w 
paczce Numer EAN 

Siatka moskitierowa 
do okien 
z taśmą rzepową

002-1200 
002-1201

100 x 100 cm 
100 x 100 cm

biała 
antracyt

20 
20

4052329000359 
4052329000366

002-1210 
002-1211

110 x 130 cm 
110 x 130 cm

biała 
antracyt

20 
20

4052329000373 
4052329000380

002-1220 
002-1221

130 x 150 cm 
130 x 150 cm

biała 
antracyt

20 
20

4052329000397 
4052329000403

002-1230 
002-1231

150 x 180 cm 
150 x 180 cm

biała 
antracyt

14 
14

4052329000410 
4052329000427

Siatka moskitierowa 
do okien XL 
z taśmą rzepową

002-1240 
002-1241

150 x 300 cm 
150 x 300 cm

biała 
antracyt

10
10

4052329000434 
4052329000441

Taśma rzepowa do 
siatek moskitierowych

002-1900 0,95 x 560 cm przejrzysta 10 4052329000564

Siatka moskitierowa 
do okien dachowych
z taśmą rzepową

002-1500 
002-1501

140 x 170 cm 140 
x 170 cm

biała 
antracyt

14
14

4052329000519 
4052329000526

Elastyczna siatka 
moskitierowa do okien
z taśmą rzepową 

002-1420 
002-1421

130 x 150 cm 
130 x 150 cm

biała 
antracyt

14
14

4052329000496 
4052329000502

Ochrona przed pyłkami 
z taśmą rzepową, 
3 szt. włókniny do wymiany 
- zapas na cały sezon 

002-1600 130 x 150 cm biała 10 4052329000540

ELASTIC

ALLERGIC

Siatka moskitierowa  
w dwóch kolorach

Produkty specjalne  
do okien dachowych

• antracyt  
= przejrzyste

• Zintegrowane zamknięcie na zamek błyska-
wiczny umożliwia bezproblemowe otwiera-
nie i zamykanie okna

• biały  
= nieprzejrzyste
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* na ramie
** Dotyczy rynku niemieckiego

easyLINE

3 kolory ram

System moskitier okiennych easyLINE

Nowe rozwiązanie  
- uniwersalny profil z nowym 
łącznikiem

easyCLIP - Docisk

 Łatwy montaż

 Uszczelka szczotkowa

 wyposażenie dodatkowe  
maskownica zakrywająca  
miejsca przycięć

 Prosty montaż  
bez użycia śrub

 Demontaż bez pozosta-
wienia śladów

 Odpowiednie do wszyst-
kich popularnych typów 
okien

 Ścisłe dopasowanie  
bez szczelin

Państwa korzyści

• Głębokość ok. 12  mm

• Możliwość skracania

Pr
od

uktentwicklung

& D e sign

PR
ODUKTENTWICKLUNG UND -DESIGNPATENT

geschützt

pa

tentrechtlich

PATENT

**

NOWOŚĆ!
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Komplet moskitier okiennych easyLINE do montażu

Nr Art. Rozmiar Kolor ram Kolor włókna 
szklanego

Ilość w 
paczce Numer EAN

002-2200
002-2202

80 x 100 cm 
80 x 100 cm

biała 
ciemnoszara

antracyt
antracyt

4 
4

4052329000595 
4052329000601

002-2210
002-2211
002-2212

100 x 120 cm
100 x 120 cm 
100 x 120 cm

biała 
brąz 
ciemnoszara

antracyt
antracyt 
antracyt

4
4
4

4052329000618
4052329000625
4052329000632

002-2220
002-2222

130 x 150 cm 
130 x 150 cm

biała 
ciemnoszara

antracyt
antracyt

4
4

4052329000649
4052329000656

• Prosty montaż bez wiercenia i użycia śrub

• Demontaż bez pozostawienia śladów.

• Zalecane do mieszkań wynajmowanych

• Odpowiednie do wszystkich popularnych 
typów okien (grubość ram 5-35 mm)

• Ścisłe dopasowanie bez szczelin, dociski 
easyCLIP-są ściśle przylegające.

• Łatwy montaż.

• Identyczne formy kanałów dla uszczelek.

• Idealny wygląd dzięki maskowaniu 
miejsc przycięć easyCONNECT.

Uniwersalny profil

Nowatorski łącznik easyCONNECT

Docisk easyCLIP

• Nowy łącznik plastikowy  
easyCONNECT umożliwia dociągnięcie 
uszczelki w złożonych już ramach.
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easyCLIP - Docisk

Nowatorski system profili 
z metalowymi łącznikami

 Wykończenie bez szczelin

 Dla majsterkowiczów 
amatorów do samodziel-
nego montażu

 Wysoka stabilność

 Niewidoczne miejsca 
przycięć

 Prosty montaż bez uży-
cia śrub i wiercenia

 Demontaż bez  
pozostawienia śladów 

 Odpowiednie do wszystkich 
popularnych typów okien

 Ścisłe dopasowanie  
bez szczelin

Uszczelka szczotkowa

• Głębokość ok. 15 mm

• Możliwość skracania

3 kolory ram

Państwa korzyści

proLINE

NOWOŚĆ!

Do samodzielnego  
montażu

NOWOŚĆ!

Pr
od

uktentwicklung

& D e sign

PR
ODUKTENTWICKLUNG UND -DESIGNPATENT

geschützt

pa

tentrechtlich

PATENT

Moskitiery okienne proLINE

* na ramie
** Dotyczy rynku niemieckiego

**
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Nr Art. Rozmiar Kolor ram Kolor włókna 
szklanego

Ilość w 
paczce Numer EAN 

002-2400
002-2402

80 x 100 cm 
80 x 100 cm

biała 
ciemnoszara

antracyt
antracyt

4 
4

4052329000694 
4052329000700

002-2410
002-2411
002-2412

100 x 120 cm
100 x 120 cm 
100 x 120 cm

biała 
brąz 
ciemnoszara

antracyt
antracyt
antracyt

4
4
4

4052329000717
4052329000724
4052329000731

002-2420
002-2422

130 x 150 cm 
130 x 150 cm

biała 
ciemnoszara

antracyt
antracyt

4
4

4052329000748
4052329000755

Moskitiery okienne proLINE komplet do montażu

• Estetyczny wygląd dzięki maskowaniu  
krawędzi łączeń. 

• Elementy z tworzywa sztucznego narażone 
na działanie czynników pogodowych nie 
żółkną i nie bledną.

• Wysoka stabilność  
dzięki innowacyjnym 
łączonym za pomocą  
śrub metalowym 
łącznikom  
proCONNECT.

• Umożliwia montaż bez szczelin.

• Prosty montaż bez wiercenia  
i użycia śrub.

• Demontaż bez pozostawienia śladów.

• Zalecane do mieszkań wynajmowanych.

• Odpowiednie do wszystkich popularnych 
typów okien ( grubość ram 5 - 55 mm).

• Ścisłe dopasowanie – docisk easyCLIP 
dobrze przylegający.

Uszczelka szczotkowa  
przebiega wokół

Innowacyjny system śrub

Opatentowany easyCLIP - Docisk

System profili nowej generacji, łącz-
nik
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2 kolory ram

• Głębokość ok. 45 mm

• Możliwość skracania

Możliwość zróżnicowane-
go montażu

easySTOP - Funkcje

Płynne chowanie się  
moskitiery do kasety

 Montaż zaciskowy na 
ościeżnicy

 Użycie śrub, montaż od 
frontu przed ościeżnicą

 Możliwy montaż 
zewnętrzny jak  
i wewnętrzny  
od strony ościeżnicy

 Wielostopniowe 
ustawianie blokad

 Siatka moskitierowa 
chowa się wolno w kasecie 
i tam jest chroniona

Państwa korzyści

geschützt

pa

tentrechtlich

DGM

Przygotowane do montażu

Pr
od

uktentwicklung

& D e sign

 Ochrona przed owadami 
w razie potrzeby

Moskitiera okienna w kasecie

* na ramie
** Dotyczy rynku niemieckiego

**
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Moskitiera okienna w kasecie

Nr Art. Rozmiar Kolor ram Kolor włókna 
szklanego

Ilośc w 
paczce Numer EAN 

002-3410 
002-3411

100 x 160 cm 
100 x 160 cm

biała 
brąz

antracyt
antracyt

2
2

4052329001158 
4052329001165

002-3430 
002-3431

130 x 160 cm 
130 x 160 cm

biała 
brąz

antracyt
antracyt

2
2

4052329001172 
4052329001189

002-3460 
002-3461

160 x 160 cm 
160 x 160 cm

biała 
brąz

antracyt
antracyt

2
2

4052329001196 
4052329001202

Wiele możliwości montażu

easySTOP wielostopniowe ustawianie blokad 

• Zintegrowane podpory umożliwiają 
wyrównanie nachylenia parapetu i montaż 
za pomocą śrub lub bez nich, zarówno w 
poziomie jak i w pionie. 

• Za pomocą funkcji 
easySTOP można 
zablokować rolety na 
różnych wysokościach.

• Zalecane przy wysokich 
oknach.

• Demontaż bez pozostawienia śladów.

• Zalecane do mieszkań wynajmowanych.

• Kaseta może być alternatywnie przykręca-
na do ościeżnicy.

• Dzięki kątownikowi frontowemu  
jest możliwość montażu na zewnątrz 
ościeżnicy.
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1 kolor ram

Moskitiera okienna plisowana

Odpowiednia do okien 
dachowych

Doskonały wygląd

 Ochrona przed owadami 
w razie potrzeby

 Dobre napięcie materia-
łu

 Montaż możliwy w 
każdej pozycji

 Przycięcie - maskowanie 
brzegów

 Rama stanowiąca 
uchwyt

 Uszczelka szczotkowa 
umożliwia ścisłe  
dopasowanie z każdej 
strony

Państwa korzyści

• Głębokość ok. 32 mm

• Możliwość skracania

Pr
od

uktentwicklung

& D e sign

* na ramie
** Dotyczy rynku niemieckiego

**
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Moskitiery okienne plisowane Komplet do montażu

Nr Art. Rozmiar Kolor ram Kolor siatki 
moskitierowej

Ilość w 
paczce Numer EAN  

002-4510 100 x 160 cm biała antracyt 2 4052329000045

002-4520 130 x 160 cm biała antracyt 2 4052329001134

002-4530 160 x 160 cm biała antracyt 2 4052329001141

Harmonijkowe złożenie

Doskonały wygląd

Bezstopniowe blokady

• Złożenie i prowadzenie sznura zapobiega 
zwisaniu materiału.

• Odpowiednie do okien dachowych.

•  Rama stanowiąca uchwyt.

• Uszczelka szczotkowa umożli-
wia ścisłe dopasowanie z każdej 
strony.

• Brzegi zamaskowane nakładkami.

• Dzięki wypracowanemu mechani-
zmowi można ustawiać bezstop-
niowe blokady.

• Moskitiera chroniona w kasecie 
podczas przechowywania.  
a Ochrona przed zabrudze- 
       niem   
a Dobra widoczność
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sun PROTECT

1 kolor ram

Moskitiery okienne
Ochrona przed nasłonecznieniem i owadami PVC

Ochrona przed owadami

Odpowiednie do okien 
dachowych

 Ochrona przed nasło-
necznieniem  
i upałem

 Nieprzejrzyste  
z zewnątrz, dobra  
widoczność  
od wewnątrz

 Z uchwytem do 
bezproblemowego 
otwierania i zamykania 
okna dachowego

 Prosty montaż przy 
pomocy kleju, możliwy 
montaż za pomocą śrub

Państwa korzyści

• Możliwość skracania

Pr
od

uktentwicklung

& D e sign

* na ramie
** Dotyczy rynku niemieckiego

**
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Moskitiery okienne / zabezpieczenie przed nasłonecznieniem PVC

Nr Art. Rozmiar Kolor ram Kolor włókna 
szklanego

Ilość w 
paczce Numery EAN 

002-1511 140 x 170 cm biała antracyt /  
aluminium

6 4052329000533

sun PROTECT

• Tkanina poliestrowa powleczona 
aluminium odbija do ok. 85% promieni 
słonecznych/ciepła.

• Odpowiednie do okien dachowych.

• Nieprzejrzyste z zewnątrz a dobra wi-
doczność od wewnątrz.

• Zintegrowane zamknięcie na zamek błyska-
wiczny umożliwia bezproblemowe otwiera-
nie i zamykanie okna.

Specjalistyczny materiał

Uchwyt

Wiele możliwości montażu

• Profile PVC samoprzylepne umożliwiają 
prosty i szybki montaż.

• Możliwość montażu za pomocą śrub.
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Rozwiązania standardowe  
i dedykowane

 Drzwi w rozmiarach 
standardowych i XL

 Ścisłe dopasowanie

Państwa korzyści
 

Wiele możliwości  
montażu profili PVC

 Prosty montaż przy 
pomocy kleju

 Montaż za pomocą śrub

 Możliwość poszerzania

• Możliwość skracania

Zasłony z siatki moskitierowej

z taśmą rzepową z listwą mocującą

* na listwie
** Dotyczy rynku niemieckiego

**

Drzwi
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Artykuł Nr Art. Rozmiar Kolor materiału Ilość w 
paczce Numer EAN

Ochrona przed owa-
dami do drzwi 
z taśmą rzepową

002-1300 110 x 210 cm 
2 lamele 60 x 210 cm

biała 14 4052329000472

002-1301 110 x 210 cm 
2 lamele 60 x 210 cm

antracyt 14 4052329000489

Zasłona lamelowa  
z włókna szklanego 
z samoprzylepną 
listwą zaciskową, 
czarna

002-1311 100 x 220 cm 
4 lamelki 28,5 x 220 cm

antracyt 6 4052329000571

002-1321 125 x 240 cm  
5 lamelek 28,5 x 240 cm

antracyt 6 4052329000588

•  zaobrębionym brzegiem 
a bez zaczepów

• zaszyte obciążniki                      
a ścisłe dopasowanie  
       bez szczelin 

Lamelle z włókna szklanego z:

Estetyczne ścisłe dopasowanie

• antracyt  
= przejrzyste

• biały  
= nieprzejrzyste

Siatka moskitierowa w dwóch kolorach
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easyLINE

Nowe rozwiązanie  
- uniwersalny profil  
 z nowym łącznikiem

 Łatwy montaż

 Uszczelka szczotkowa

 Wyposażenie dodatkowe 
Maskowanie łączeń

Państwa korzyści

3 kolory ram

Zgodność funkcjonalności  
i estetyki

 Estetyczny profil stabili-
zujący

 Zawiasy z tworzywa  
sztucznego automatycznie 
ustawione w prowadnicy

 z automatycznym  
zatrzaskiem (opcjonalnie)

Moskitiery drzwiowe easyLINE 

Pr
od

uktentwicklung

& D e sign

PR
ODUKTENTWICKLUNG UND -DESIGNPATENT

• Głębokość ok. 20 mm

• Możliwość skracania

NOWOŚĆ!

* na ramie
** Dotyczy rynku niemieckiego

**

Drzwi
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Drzwi moskitierowe easyLINE komplet do montażu

Nr Art. Rozmiar Kolor ram Kolor włókna 
szklanego

Ilość w 
paczce Numer EAN

002-2310 100 x 215 cm biała antracyt 4 4052329002537

002-2311 100 x 215 cm brąz antracyt 4 4052329002544

002-2312 100 x 215 cm ciemnoszara antracyt 4 4052329002551

• Estetyczny profil stabilizujący.• Łatwy montaż.

• Identyczne formy kanałów dla uszczelek.

• Profil ramowy i szprosy środkowe w jednym.

• Idealny wygląd dzięki ma-
skowaniu miejsc przycięć 
przez easyCONNECT.

• Nowy łącznik easyCONNECT 
umożliwia dociągnięcie uszczelki  
w już złożonych ramach.

Nowatorski łącznik easyCONNECT

Nowy uniwersalny profil Profil stabilizujący
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proLINE

3 kolory ram

Nowatorski system profili 
z metalowymi łącznikami

Nowatorski uchwyt  
do drzwi proGRIP

 Wysoka stabilność  
i estetyczny wygląd

 Dla majsterkowiczów  
do samodzielnego 
montażu

 Zgodność 
funkcjonalności i 
estetyki

 Głębokość 18 mm

 Stabilny i estetyczny 
profil drzwiowy

 Wysokiej jakości  
metalowe zawiasy

 z automatycznym za-
trzaskiem (opcjonalnie)

Państwa korzyści Moskitiery - drzwiowe proLINE 

Pr
od

uktentwicklung

& D e sign

PR
ODUKTENTWICKLUNG UND -DESIGNPATENT

• Możliwość skracania

NOWOŚĆ!

Do samodzielnego  
montażu

NOWOŚĆ!

* na ramie
** Dotyczy rynku niemieckiego

**

Drzwi
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Moskitiery drzwiowe proLINE komplet do montażu

Nr Art. Rozmiar Kolor ram Kolor włókna 
szklanego

Ilość w 
paczce Numer EAN 

002-2500 100 x 215 cm biała antracyt 4 4052329000779

002-2501 100 x 215 cm brąz antracyt 4 4052329000786

002-2502 100 x 215 cm ciemnoszara antracyt 4 4052329000793

• Wysoka stabilność dzięki innowacyjnym 
łączonym za pomocą śrub metalowym 
łącznikom proCONNECT.

• Nowatorski, płaski uchwyt do drzwi.

• Głębokość ok. 18 mm.

• Wygodne użycie.

• Automatyczne zamykanie dzięki magnesom.

• Stabilny i estetyczny profil drzwiowy.

• Wysokiej jakości 
metalowe  
zawiasy wraz  
z zatrzaskiem.

• Zawiasy  
automatycznie 
ustawione  
w prowadnicy.  
a łatwy montaż   

Innowacyjny system śrub

Nowatorski uchwyt do drzwi  
proGRIP Profil stabilizujący

Automatyczny zatrzask do drzwi

23



Drzwi
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Rozwiązania dla  
nietypowych wymiarów

Wiele sposobów montowania

 Wymiary produktów  
do 120 x 240 cm

 Możliwość skracania 

 Montaż zaciskowy na 
ościeżnicy

 Użycie śrub montaż  
od frontu przed 
ościeżnicą

 Możliwość montażu 
pod roletami 
zaciemniającymi

Państwa korzyści

2 Kolory ram

Wysoka stabilność

 Łącznik narożnikowy 
skręcony za pomocą śrub

 Listwa wzmacniająca

 Płaski profil z uchwytem

Drzwi moskitierowe z ościeżnicą

Pr
od

uktentwicklung

& D e sign

• Głębokość ok. 20 mm Do samodzielnego  
montażu

NOWOŚĆ!

* na ramie
** Dotyczy rynku niemieckiego

**
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Drzwi moskitierowe z ościeżnicą komplet do montażu

Nr Art. Rozmiar Kolor ram Kolor włókna 
szklanego

Ilość w 
paczce Numer EAN 

002-2520 120 x 240 cm biała antracyt 2 4052329000021

002-2522 120 x 240 cm brąz antracyt 2 4052329000832

• Zintegrowane podstawki 
umożliwiają mocowanie 
ościeżnicy w futrynach  
z zastosowaniem śrub  
lub bez.

• Demontaż bez 
pozostawienia śladów.

• Zalecane dla mieszkań 
wynajmowanych.

• Kaseta może być alterna-
tywnie przykręcana  
do ościeżnicy.

• Ościeżnica może być też 
zamontowana w futrynie.

• Możliwość montażu  
pod roletami.

Vielseitige           
Montagemöglichkeiten

• Wysoka stabilność.

• Ze zintegrowaną uszczelką.

• Umożliwia szczelne dopasowanie.

Innovatives Trittprofil   
mit TürbodendichtungUszczelka szczotkowa

Wiele możliwości montażu

Nowatorski profil z uszczelką



Prawdziwe podwójne 
drzwi przesuwne

 Dwie pary drzwi  
z ościeżnicą

 Odpowiednie do podwój-
nych drzwi lub drzwi 
wielkogabarytowych z 
elementami przesuwnymi

 Wymiary produktów do 
230 x 240 cm

Państwa korzyści

2 Kolory ram

Wiele możliwości montażu

 Montaż zaciskowy na 
ościeżnicy

 Użycie śruby w ościeżnicy 
- montaż od frontu przed 
ościeżnicą

 Możliwość montażu 
pod roletami 
zaciemniającymi

Ochrona przed owadami 
Podwójne drzwi przesuwne z profilami zaciskowymi

Pr
od

uktentwicklung

& D e sign

• Głębokość ok. 47 mm

• Możliwość skracania

* na ramie
** Dotyczy rynku niemieckiego

**

Drzwi
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Drzwi moskitierowe z ościeżnicą komplet do montażu

Nr Art. Rozmiar Kolor ram Kolor włókna 
szklanego

Ilość w 
paczce Numer EAN 

002-2530 230 x 240 cm biała antracyt 2 4052329000014

002-2531 230 x 240 cm brąz antracyt 2 4052329000847

• Zintegrowane podstawki 
umożliwiają mocowanie 
ościeżnicy w futrynach  
z zastosowaniem śrub lub 
bez.

• Demontaż bez pozostawie-
nia śladów.

• Zalecane do mieszkań 
wynajmowanych.

• Kaseta może być  
alternatywnie przykręcana 
do ościeżnicy.

• Ramy umożliwiają montaż 
na zewnątrz.

• Możliwy montaż przed 
roletami zaciemniającymi.

Wiele możliwości montażu

• Umożliwia szczelne dopasowanie.

• W łącznikach zintegrowane kółka z mosiądzu.

Uszczelka szczotkowa przebiega wokół
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Przygotowane do montażu

 Ochrona przed owadami 
w razie potrzeby

 Oszczędność miejsca - 
odpowiednia do balko-
nów i tarasów

Państwa korzyści Rolety drzwiowe

2 Kolory ram

Możliwość  
zróżnicowanego montażu

 Montaż zaciskowy na 
ościeżnicy

 Dokręcanie do ościeżnicy

 Montaż i ścisłe przylega-
nie

• Głębokość ok. 45 mm

Uszczelka szczotkowa

Pr
od

uktentwicklung

& D e sign

* na ramie
** Dotyczy rynku niemieckiego

**

Drzwi
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Moskitiera drzwiowa w kasecie zestaw do montażu

Nr Art. Rozmiar Kolor ram Kolor włókna 
szklanego

Ilość w 
paczce Numer EAN 

002-3510 160 x 220 cm biała antracyt 2 4052329000038

002-3511 160 x 220 cm brąz antracyt 2 4052329001226

• Zintegrowane podpory umoż-
liwiają wyrównanie nachylenia 
parapetu i montaż za pomocą 
śrub lub bez nich, zarówno  
w poziomie jak i w pionie.

• Demontaż bez pozostawienia śladów.

• Zalecane do mieszkań wynajmowanych.

• Kaseta może być alternatywnie przykrę-
cana do ościeżnicy.

Uszczelka na całym obwodzie Oszczędność miejsca  
- odpowiednia do balkonów i tarasów

Wiele możliwości montażu

• Umożliwia montaż bez szczelin. • Oszczędność miejsca.

• Moskitiera chroniona w kasecie podczas 
przechowywania.

29
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4

3   System S1 jednostronny

4   Moduł ścienny jednostronny

1   System wystawienniczy P2,dwustronny  
       (dostępny również jako pojedynczy P1)

2   System prezentacji w strefach przy kasach

3

1

Systemy wystawiennicze
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2



Systemy okienne

easyLINE

Strona 8

Systemy z ochroną 
przeciwsłoneczną

sun PROTECT

Strona 16

Rolety okienne

Strona 12

Systemy okienne

proLINE

Strona 10

Plisy okienne

Strona 14

System  
z taśmą rzepową

ALLERGICELASTIC

Strona 6

32

Asortyment: 

Okna

System wystawienniczy P1



Systemy moskitier 
drzwiowych z ościeżnicą

Strona 24

System podwójnych 
drzwi przesuwnych

Strona 26

System rolet

Strona 28

proLINE

Strona 22

System moskitier 
drzwiowych

33

Asortyment: 

Drzwi

Moskitiery Zasłony

Strona 18

System moskitier 
drzwiowych

easyLINE

Strona 20
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System wystawienniczy P2

Systemy okienne

easyLINE

Strona 8

Systemy z ochroną 
przeciwsłoneczną

sun PROTECT

Strona 16

Rolety okienne

Strona 12

Systemy okienne

proLINE

Strona 10

Plisy okienne

Strona 14

System  
z taśmą rzepową

ALLERGICELASTIC

Strona 6

Asortyment: 

Okna
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Systemy moskitier 
drzwiowych z ościeżnicą

Strona 24

System podwójnych 
drzwi przesuwnych

Strona 26

System rolet

Strona 28

proLINE

Strona 22

System moskitier 
drzwiowych

Asortyment: 

Drzwi

Moskitiery Zasłony

Strona 18

System moskitier 
drzwiowych

easyLINE

Strona 20
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Systemy wystawiennicze - rozwiązanie kompletne - moduł ścienny

Systemy okienne

easyLINE

Strona 8

Systemy z ochroną 
przeciwsłoneczną

sun PROTECT

Strona 16

Rolety okienne

Strona 12

Systemy okienne

proLINE

Strona 10

Plisy okienne

Strona 14

System  
z taśmą rzepową

ALLERGICELASTIC

Strona 6
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Systemy wystawiennicze - rozwiązanie kompletne - moduł ścienny
Artykuły uzupełniające

Strona 42

Systemy moskitier 
drzwiowych z ościeżnicą

Strona 24

System podwójnych 
drzwi przesuwnych

Strona 26

System rolet

Strona 28

proLINE

Strona 22

System moskitier 
drzwiowychMoskitiery Zasłony

Strona 18

System moskitier 
drzwiowych

easyLINE

Strona 20
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Sposoby ekspozycji P1

Systemy okienne

easyLINE

Strona 8

Systemy z ochroną 
przeciwsłoneczną

sun PROTECT

Strona 16

System  
z taśmą rzepową

ALLERGICELASTIC

Strona 6

proLINE

Strona 22

System moskitier 
drzwiowychMoskitiery Zasłony

Strona 18
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Wykorzystanie  
powierzchniKoncepcja

Moduły są dopasowywane do sytuacji  
w danym markecie. 

Produktywność i rentowność wspólnym 
celem

Nasze systemy wystawiennicze         Państwa korzyści

Wzrost obrotówInnowacyjne rozwiązania

Ciągłe rozwijanie oferty owocuje najlepszym 
systemem DIY w zakresie tego asortymentu

Opracowanie  
i design  

w Niemczech

Wzorce 
użytkowe

Patent

geschützt

pa

tentrechtlich

PATENT P r
od

uktentwicklung

& D e signgeschützt

pa

tentrechtlich

DGM

Doradztwo - wsparcieInformacje

Wzrost obrotówEmocje

Blendy odwołujące się do emocji 
oraz prezentacje video przyciągają klientów 
i animują ich do spontanicznych zakupów

Tablice informacyjne i prospekty dla klientów 
umożliwiają znalezienie właściwego produktu. 
Nowoczesne filmy instruktażowe, instrukcje  
i dalsze informacje dostępne na stronie inter-
netowej.

Poprzez kod QR z opako-
wania łatwo dotrzeć do 
dalszych informacji  
o tym produkcie wraz  
z instrukcją montażu na 
stronie internetowej

... für ein leichteres Leben... für ein leichteres Leben... für ein leichteres Leben



natureLINE

Systemy moskitier
drzwiowychSystemy okienne

natureLINE
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Najwyższa 
jakość 

do samodzielnego 

montażu



Artykuł Nr Art. Rozmiar Kolor ram Kolor włókna 
szklanego

Ilość w 
paczce Numer EAN

Insekten-
-schutz-Fen-
ster

002-2415 100 x 120cm drewno, natura antracyt 4 4052329000762

002-2425 130 x 150 cm drewno, natura antracyt 4 4052329002506

Insekten-
schutz-Tür

002-2505 100 x 215 cm drewno, natura antracyt 4 4052329000809

41

Profile aluminiowe w okleinie  

z naturalnego drewna!

Do samodzielnego lakierowania 

lub pokostowania!

natureLINE
• Wysoka stabilność 

dzięki innowacyj-
nym łączonym za 
pomocą śrub meta-
lowych łącznikom 
proCONNECT.

Innowacyjny system śrub

• Nowatorski płaski uchwyt do drzwi.

• Głębokość ok. 18 mm.

• Wygodne użycie.

• Automatyczne zamykanie dzięki magne-
som.

Nowatorski uchwyt do drzwi proGRIP



42

9

6

3

8

5

2

7

4

1

Artykuły uzupełniające

easyLINE

proLINE proLINEproLINE
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Artykuł Nr Art. Wielkość /
Materiał Kolor Ilość w 

paczce Numer EAN-Nr. 

1 Siatka moskitierowa 
Aluminium

002-5803 
002-5813 
002-5823

120 x 100 cm 
140 x 150 cm 
150 x 250 cm

naturalny
naturalny
naturalny

6 
6 
6

40523290001325 
40523290001332 
40523290001349

002-5893 1,20 x 30 m naturalny 1 4052329001356

2 Siatka moskitierowa 
Włókno szklane

002-2800 
002-2801

120 x 100 cm 
120 x 100 cm

biały 
antracyt

6 
6

4052329000885 
4052329000892

002-2810 
002-2811

140 x 150 cm 
140 x 150 cm

biały 
antracyt

6 
6

4052329000908 
4052329000915

002-2820 
002-2821

150 x 250 cm 
150 x 250 cm

biały 
antracyt

6 
6

4052329000922 
4052329000939

002-2890 
002-2891

1,20 x 30 m 
1,20 x 30 m

biały 
antracyt

1 
1

4052329000946 
4052329000953

3 Zestaw monterski do 
włókna szklanego

002-2960 
002-2961

5,6 m 
5,6 m

biały 
czarny

5 
5

4052329001103 
4052329001110

4 Profil uniwersalny 
proLINE z uszczelką

002-2900 
002-2901 
002-2902

150 cm 
150 cm 
150 cm

biały 
brązowy 
anthrazitgrau

10 
10 
10

4052329000960 
4052329000977 
4052329000984

5 Rama z maskowaniem 
łączeń proLINE  
z uszczelką

002-2910 
002-2911 
002-2912

220 cm 
220 cm 
220 cm

biały 
brązowy 
anthrazitgrau

10 
10 
10

4052329000991 
4052329001004 
4052329001011

6 Zestaw monterski do  
okien XL

002-2920 
002-2921 
002-2922

biały 
brązowy 
anthrazitgrau

5 
5 
5

4052329001028 
4052329001035 
4052329001042

7 Zestaw monterski do 
ram aluminiowych

002-2930 
002-2931

Metal
Metal

biały 
brązowy

5 
5

4052329001059 
4052329001066

002-2936 Stal szlachetna stal szlachetna 5 4052329001073

8 Taśma magnesowa, 
samoprzylepna

002-2941 100 x 1 cm antracyt 5 4052329001080

9 Uszczelka szczotkowa, 
samoprzylepna

002-2951 2 m czarny 5 4052329001097 

9 Uszczelka szczotkowa 
easyLINE

002-2952 5,6 m czarny 5 4052329001127
easyLINE

Produkty niewymiarowe i artykuły uzupełniające

 

 
 
 



Mako Polska Sp. z o.o. 
ul. Wrobela 6 
30-798 Kraków

Polska

Tel.: 12 2568440 
Faks: 12 3983737

biuro@mako.pl 
www.easy-life.de


