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Build a better future

B
Build a better future
Jesteśmy firmą, która oprócz materiałów
wykończeniowych i budowlanych proponuje
znacznie więcej – realizuje Twoją wizję.

As a company, we offer so much more than
just finishing and building materials
– we implement your vision.

Dzięki temu tworzymy przestrzeń na miarę Twoich potrzeb –
wyjątkową, a jednocześnie funkcjonalną i estetyczną. Mamy
na uwadze nie tylko dobro klienta, ale również naszej planety,
dlatego stale udoskonalamy naszą ofertę, wprowadzając
nowoczesne i ekologiczne rozwiązania budowlane. Po prostu
spełniamy Twoje oczekiwania w zgodzie z naturą.

Thanks to this we can create a space to meet your needs – unique, and at
the same time functional and aesthetically pleasing. We not only care for
the well-being of our customers, but also the good of our planet, which
is why we strive to constantly improve our product range by introducing
modern, environmentally-friendly construction solutions. Simply put: we
meet your expectations, in harmony with nature.
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yliśmy pierwsi. Zaczynaliśmy w 1993 roku od sprzedaży wyrobów budowlanych z PCV, jako jedyna firma tego typu w naszym regionie. Po
kilku latach uruchomiliśmy własną produkcję osłon okiennych i przenieśliśmy siedzibę firmy w bardziej reprezentatywne miejsce. W 2006 roku
zakupiliśmy zabytkową halę, w której zaaranżowaliśmy biura, salon sprzedaży,
magazyny, a także część produkcyjną. Większe możliwości pozwoliły nam na
rozszerzenie oferty o dodatkowe materiały wykończeniowe, a także akcesoria związane ze stolarką otworową. W 2010 roku otworzyliśmy pierwszy
sklep internetowy, co znacznie ułatwiło sprzedaż produktów na całą Polskę.
Aktualnie pracujemy nad zwiększeniem eksportu do krajów unijnych. Stawiamy na rozwój.

W

e were the first. We began in 1993, selling PVC building products – the only company of this type in our region to do so. After
a few years, we began manufacturing our own window shades
and moved the company's headquarters to a more prestigious location. In
2006, we purchased a historic building in which we set up the company's
offices, sales room, warehouse and part of our production facilities. These
greater capabilities allowed us to extend our product range to include
additional finishing materials and also window and door furniture. In
2010, we launched our first online shop, making the sale of our products
throughout Poland much easier. We are currently working on increasing
our exports to EU countries, focussing on expansion.

Dziś wnętrza i teren zewnętrzny
muszą spełniać określone standardy.
Użyteczność i doskonała jakość
to za mało. Liczy się pomysł, styl
i subiektywnie ujęte piękno, a przede
wszystkim – wygoda użytkowników.
Zwykła klamka czy roleta okienna stają
się ważnym elementem, dopełniającym
całość wizji projektanta. Z drugiej
strony mamy energooszczędność
– dzięki zastosowaniu produktów
wysokiej jakości i odpowiednio
przeprowadzonemu montażowi,
można zminimalizować utratę ciepła
i w efekcie sporo zaoszczędzić.

Nasze produkty i usługi
są właśnie odpowiedzią
na współczesne potrzeby
projektantów wnętrz,
architektów i odbiorców
końcowych.
Ograniczeniem może być
jedynie wyobraźnia.

Our products and
services are the
right answer to the
contemporary needs
of interior designers,
architects and end
users. The only limit is
your imagination.
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Today, interiors and exteriors must
comply with certain standards. Ease
of use and exceptional quality are not
enough. What counts is the idea, the
style, a subjective sense of beauty, and
above all, user comfort. An ordinary
doorknob or a roller blind becomes an
important element, complementing the
whole of the designer's vision. At the
same time, we also have to consider
energy efficiency: by using high quality
products and with proper installation,
it is possible to minimise heat loss and,
as a consequence, save quite a lot of
money.
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W każdym momencie, z każdego miejsca na Ziemi,
365 dni w roku i 24 godziny na dobę nasz sklep
internetowy toma24.eu jest do Twojej dyspozycji.

Our online shop toma24.eu is accessible at all
times, from anywhere on earth, 365 days a year,
24 hours a day.

Gwarantujemy szybką i sprawną realizację zamówień oraz
szeroki wybór produktów, a w razie potrzeby – doradztwo
naszych specjalistów. Klienci toma24.eu stają się naszymi
Partnerami, którym dostarczamy produkty spełniające
najwyższe standardy europejskie.

We guarantee prompt and efficient order processing, a broad assortment of products and, if need be, consulting services with our specialists. Customers of toma24.eu become our
partners, who we provide with products that meet the highest
European standards.
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Chcesz zostać
Partnerem marki
Toma?
Would you like to
become a partner
of the Toma brand?

N

asza propozycja jest odzwierciedleniem naszej idei dążenia
do doskonałości. Kluczem do jej osiągnięcia jest ciągły rozwój.
Oferta jutra powinna być lepsza od oferty dnia dzisiejszego.
Tylko wtedy będziemy mogli sprostać rosnącym wymaganiom rynku.
Pomimo tego, że sprzedajemy produkty sprawdzone i wyłącznie najwyższej jakości, wciąż poszukujemy nowości technologicznych i staramy się ulepszać dotychczasowe rozwiązania. Bez rozwoju nie ma
postępu.

O

ur proposal reflects our commitment to the pursuit of perfection. The key to achieving it is continuous development. Our offer
tomorrow should be better than today's. Only then will we be
able to cope with growing market demands. Despite the fact that we only
sell proven products of only the highest quality, we are constantly on the
look-out for technological innovations, and are always trying to improve
on existing solutions. Without growth, there is no progress.

Zapraszamy do współpracy na atrakcyjnych
warunkach. Nasza marka oznacza:

Come and cooperate with us on attractive terms.
The Toma brand offers:

• dobrą jakość w dobrej cenie,
• rzetelność realizacji zamówień,
• gwarancję bezpieczeństwa (certyfikaty i atesty),
• indywidualne podejście do klienta,
• ponad 20-letnie doświadczenie,
• doskonale wyszkolonych specjalistów,
• otwartość na nowe wyzwania,
• zrozumienie potrzeb rynków europejskich,
• promowanie rozwiązań ekologicznych.

• good quality at a good price,
• reliable order processing,
• guaranteed safety (quality certification),
• individual customer approach,
• over 20 years of experience,
• excellently trained specialists,
• readiness to meet new challenges,
• understanding the needs of the European market,
• promotion of environmentally-friendly solutions.
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Okna są istotnym elementem każdego wnętrza, ponieważ łączą nas ze światem zewnętrznym. Mają duży wpływ
na zachowanie odpowiedniego klimatu pomieszczeń,
dlatego powinny spełniać najwyższe wymagania techniczne i funkcjonalne, a jednocześnie harmonijnie współgrać ze
stylem przestrzeni.

Okna / Windows

Windows are an important
element of any interior, as
they connect us with the
outside world. Since they
have a significant impact on
maintaining the appropriate climate in rooms, they
need to meet the highest
engineering and functional
requirements, and at the
same time harmonise with
the style of the space.

Proponujemy wiele rodzajów okien i systemów
okiennych w zależności od przeznaczenia,
zastosowanych rozwiązań technicznych oraz
materiałów.

We offer many types of windows
and window systems, depending on the
intended use and the engineering solutions
and materials applied.

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby naszych klientów,
oferujemy m.in.: okna PCV, drewniane, aluminiowe, drewnianoaluminiowe, stalowe, a także: dachowe, okna do kas, piwnic
czy obiektów przemysłowych, inwentarskich i gospodarczych.
Wszystkie odznaczają się wysoką jakością i estetyką wykonania,
odpornością na czynniki atmosferyczne oraz wygodą
użytkowania. Realizujemy również indywidualne zamówienia,
zapewniając duży wybór pod względem kształtów i kolorów.

Bearing in mind the different needs of our customers, we
offer windows made of uPVC, wood, aluminium, wood &
aluminium, roof windows, cash desk windows, for cellars,
industrial, warehouse or agricultural facilities. All of our windows are distinguished by their high quality and attractive
finish, resistance to weather conditions and ease-of-use. We
also carry out individual orders, offering a wide selection of
shapes and colours.
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Stolarka aluminiowa i stalowa
Aluminium and steel joinery

Konstrukcje z profili aluminiowych i stalowych stwarzają duże możliwości architektoniczne, gwarantując przy
tym wysoką wytrzymałość
oraz dobre parametry izolacji akustycznej i cieplnej.
Pomagają w realizacji niestandardowych pomysłów,
jak np. całkowite oszklenie
elewacji budynków.
The construction of aluminium and steel sections create numerous architectural
possibilities, at the same
time guaranteeing high
durability, good sound and
heat insulation. They help
in the implementation of
non-standard ideas, such as
a fully-glazed facade.

W ramach stolarki aluminiowej i stalowej oferujemy:
drzwi profilowe, panelowe oraz płaszczowe, które
mają szerokie zastosowanie m.in. w budynkach
wielorodzinnych, blokach oraz obiektach
użyteczności publicznej.

Our range of aluminium and steel joinery
includes profile, panel and flat metal doors
widely used in multi-family buildings,
housing blocks and public utility projects.

Zapewniamy szeroki wybór wzorów i wariantów, a tym
samym – możliwość dostosowania wyglądu i parametrów
drzwi do każdego obiektu i nawet najbardziej ekstremalnych
warunków użytkowania. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom
konstrukcyjnym gwarantujemy duże możliwości aranżacji
przestrzeni ściankami oraz systemami fasadowymi
z aluminium i stali.

We guarantee a wide variety of models and options, providing an opportunity to adapt the doors' appearance and
parameters to any building, under even the most extreme
conditions of exploitation. Thanks to our innovative construction, we can guarantee a wide variety of solutions for
arranging spaces, using partitions and façade systems made
of aluminium and steel.
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Stolarka przeciwpożarowa
+ bramy przeciwpożarowe
Fire retardant joinery
+ fire doors

W odpowiedzi na surowe wymogi prawa
budowlanego odnośnie ochrony przeciwpożarowej,
oferujemy wyjątkową grupę produktów, na którą
składają się: drzwi drewniane oraz drzwi, fasady
i ścianki aluminiowe i stalowe.

In compliance with the strict requirements
of construction law on fire protection, we offer
a group of unique products, including wooden doors,
as well as aluminium and steel doors, facades
and partitions.

Wszystkie wykonane są z systemów profili o wysokiej odporności ogniowej i wypełnieniu niepalnym oraz posiadają odpowiednie atesty. Na szczególną uwagę zasługują kurtyny okienne
i bramy kurtynowe, stosowane jako zamknięcia stref przeciwpożarowych. Proponowane przez nas elementy stolarki przeciwpożarowej możemy dowolnie modyfikować pod względem
wzorów, kolorów i wariantów, zgodnie z życzeniami klientów.

All these items are constructed of highly fire-resistant and
non-flammable materials and possess the relevant certificates. Of particular interest are our window shields and fire
curtains, used to seal off a fire compartment. The fire retardant joinery elements we offer can be modified with regards to
model, colour and option, in accordance with our customers’
wishes.
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Bezpieczeństwo – często
główny wyznacznik określonych rozwiązań konstrukcyjnych. Wymagania związane
z ochroną przeciwpożarową
należą do jednych z najbardziej radykalnych, stąd
produkty określane mianem
przeciwpożarowych muszą
wyróżniać się szczególnymi
parametrami.
Safety – frequently the main
determinant of specific construction solutions. The requirements relating to fire
protection are particularly
stringent, so products categorised for use in fire protection must meet specific
parameters.
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Drzwi zewnętrze pełnią bardzo istotną rolę, są rodzajem
przejścia z jednego świata do
drugiego. Powinny zatem być
solidne i trwałe, a jednocześnie nawiązywać do charakteru wnętrza i stylu budynku,
w którym się znajdują.

Drzwi zewnętrzne
Front doors

Front doors perform a very
important role as a kind of
passage from one world to
another. Therefore, they
should be solid and durable
and, at the same time, they
should harmonise with the
interior character and style
of building in which they are
installed.

Powszechnie uważa się, że ilu ludzi tyle gustów,
dlatego propozycję drzwi zewnętrznych
przygotowaliśmy w taki sposób, by zadowolić
każdego odbiorcę.

Everyone’s taste is different,
so we have prepared a range
of doors to satisfy any customer.

W naszej ofercie można znaleźć drzwi: drewniane, aluminiowe,
stalowe, z PCV oraz z płyty HDF, co stwarza duże możliwości
wyboru nie tylko pod względem materiału, ale również kolorów, wzorów, kształtów i ceny. Proponowane przez nas drzwi
wyróżniają się: stylowością, elegancją, trwałością i doskonałymi rozwiązaniami technicznymi. Zapewniają przy tym bezpieczeństwo oraz chronią przed hałasem z zewnątrz i nadmierną utratą ciepła.

Our range includes doors in wood, aluminium, steel, uPVC and
HDF, which creates a wide range of choices, not only in terms
of materials but also colours, models, shapes and prices. The
doors we offer are notable for their style, elegance and durability, and offer excellent technical solutions. At the same time,
they ensure security and protection against outside noise and
excessive loss of heat.
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Drzwi wewnętrzne są ważnym
dopełnieniem wystroju każdej przestrzeni. W zależności
od zachowanego stylu, mogą
go podkreślać lub przeciwnie
– być świadomie wprowadzonym dysonansem. Wszystko
zależy bowiem od indywidualnego pomysłu na zaaranżowanie wnętrza.

Drzwi wewnętrzne
Internal doors

Internal doors are an important element of interior
design. Depending on the
adopted style, they may either
enhance, or - on the contrary
- deliberately introduce a dissonant element. Everything
depends on the idea underlying the interior design.

Nasze drzwi stwarzają nieograniczone możliwości
aranżacji. Architekci, projektanci oraz klienci
indywidualni mogą puścić wodze fantazji bez obawy,
że nie znajdą odpowiednika w rzeczywistości.

Our doors open up unlimited possibilities. Architects,
designers and individual customers can give free
rein to their imagination, without worrying that they
won’t be able to make it a reality.

Wybór pod względem rodzaju materiału, kształtów, wypełnień
oraz elementów wykończeniowych jest olbrzymi, a to jedynie
część naszej propozycji. Typy drzwi nieujęte w katalogu, również istnieją – w wyobraźni naszych klientów. Wystarczy złożyć
indywidualne zamówienie, aby marzenie stało się rzeczywistością. W naszej ofercie można znaleźć drzwi: klasyczne, szklane,
drewniane, okleinowane i fornirowane, w tym modele wyjątkowo ekskluzywne i oryginalne.

The choice of materials, forms and fillers, as well as finishing
elements, is enormous and this is only a part of our proposal.
There are also doors not included in the catalogue – they exist
in our customers' imaginations. All you have to do is to place an
individual order and your dream will come true. In our product
range, you will find classical, glass, wooden and veneered doors,
including exclusive and original models.
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Drzwi techniczne / Technical doors

Moskitiery / Insect screens

Nierzadko drzwi muszą spełniać
wyższe wymagania niż standardowo
im przypisane.

Frequently, doors must meet
more requirements than those usually
assigned to them.

Letnie i wiosenne wieczory zachęcają do otwierania
lub choćby uchylania okien i drzwi.

Spring and summer evenings encourage us to open
our doors and windows, or at least leave them ajar.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy
drzwi: akustyczne, które stanowią doskonałą barierę dla hałasu; antypaniczne, które zapewniają szybką ewakuację osób
w przypadku zagrożenia; basenowe – odporne na działanie
wody i czynników agresywnych; ze stali nierdzewnej – o podwyższonej trwałości i wytrzymałości oraz różnego rodzaju
drzwi automatyczne. Zapewniamy olbrzymi wybór wariantów,
kolorów i kształtów drzwi technicznych, dzięki czemu można je
bez problemu dopasować do każdego pomieszczenia.

To meet our customers' needs, we offer acoustic doors that
are a perfect barrier to noise; anti-panic doors that ensure the
rapid evacuation of people in case of danger; swimming pool
doors resistant to water and strong chemicals; stainless steel
doors with increased durability and strength, as well as all kinds
of automatic doors. We provide a vast selection of options, colours and shapes of technical doors, so there will be no problem
finding one that matches your room.

Często jednak wraz z przyjemną zewnętrzną aurą przedostają się do mieszkania owady oraz inne dokuczliwe czynniki,
jak np. kurz czy pyłki wywołujące alergię. Oferowane przez
nas różne rodzaje moskitier, w tym nowość - siatka przeciwpyłkowa Pol-Tex, w prosty sposób zaradzają tym problemom, dzięki czemu znacząco poprawiają komfort życia
domowników. Polecamy moskitiery: okienne i drzwiowe klasyczne (ramowe) oraz rolowane, które zapewniają wygodę
użytkowania. Gwarantujemy idealne dopasowanie moskitier
nie tylko do kształtu profili okiennych i drzwiowych ale również do ich koloru.

Frequently, however, the pleasant fresh air also brings in insects
and other annoying elements, such as dust or allergenic pollens.
The different types of insect screens offered by our company,
including an innovation – the pollen-proof Pol-Tex net – solve
these problems in a simple way, significantly improving your
quality of life. We offer insect screens: classical (frame) window
and door screens as well as convenient roller screens. We guarantee that the insect screens are perfectly matched not only
to the shape of the window and door profiles, but also to their
colour.
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Rolety zewnętrzne / External roller blinds

Rolety zewnętrzne łączą w sobie dwie ważne
funkcje: chronią przed czynnikami atmosferycznymi
i hałasem, a także podnoszą bezpieczeństwo.

External roller blinds combine two important
functions: they protect against weather and noise,
and also increase security.

Oferujemy rolety najwyższej jakości wykonane z PCV oraz
profili aluminiowych, co ma znaczący wpływ na ich trwałość
i bezproblemowe działanie. W zależności od potrzeb klientów
oraz charakteru budynku, proponujemy sprawdzone systemy
montażu oraz zapewniamy duży wybór kolorów. Wszystkie rodzaje rolet możemy wyposażyć w napęd elektryczny sterowany
automatycznie, a dla najbardziej wymagających klientów przygotowaliśmy absolutną nowość – system rolet zewnętrznych
z moskitierą.

We offer roller blinds of the highest quality made of PVC and
aluminium profiles, which significantly heighten their durability and trouble-free functioning. Depending on the customers'
needs and the type of building, we offer proven mounting systems and a variety of colours. All blind types can be equipped
with an automated electric motor, and for our most demanding
customers, we have an absolute innovation: a system of external roller blinds with insect screen.
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Rolety wewnętrzne / Rollos
Różnorodność pomysłów na design wnętrz skutkuje
wielością stylów.

The variety of ideas for interior designs
results in a multiplicity of styles.

By sprostać oczekiwaniom projektantów, architektów i klientów
końcowych, oferujemy nieskończenie wiele wzorów rolet wewnętrznych. Zapewniamy duży wybór materiałów, kolorów, a także
systemów rolet, w zależności od rodzajów okien i indywidualnych
życzeń. Proponujemy rolety: wolnowiszące (mini, z prowadnicami,
w kasetach), klasyczne kasetowe czy specjalną linię dostosowaną
do okien dachowych. Polecamy również całkowicie nowatorskie
rozwiązania, do których z pewnością należą rolety Panel Track do
dużych przestrzeni czy rolety Migotta dzień-noc z inteligentnym
rozwiązaniem zaciemniania i rozjaśniania wnętrza.

To meet the expectations of designers, architects and end
users, we offer an endless number of models of internal roller
blinds. We provide a great choice of materials, colour and roller
blind systems, depending on the type of window and the wishes of the individual. Our range includes free-hanging blinds
(mini blinds, with guide bars and in cassettes), classic cassette
roller blinds and a special line fitted to skylights. We also recommend some entirely innovative solutions, including Panel Track
roller blinds for large spaces or Migotta day-night blinds with
a smart solution for darkening/lightening interiors.

Ograniczają
natarczywe
działanie
słońca
latem,
a przede wszystkim zapewniają prywatność domownikom. Rolety wewnętrzne
mają jeszcze jedną istotną
cechę – mogą wpłynąć na
stworzenie
wyjątkowego
charakteru i klimatu wnętrza.
These reduce the bothersome effect of the summer
sun and, above all, ensure
privacy in the home. Internal
blinds have another important feature: they can provide an interior with a special
character and atmosphere.

Żaluzje / Venetian blinds
Rzadko który z elementów wyposażenia wnętrz
tak idealnie łączy w sobie użyteczność i możliwości
aranżacyjne jak żaluzje.

Hardly any element of interior furnishing
combines usability and arranging potential
so perfectly as Venetian blinds.

Nie tylko zaciemniają pomieszczenie, ale tworzą również wyjątkowy klimat, będący wynikiem gry światła i cienia. Proponujemy żaluzje w rozmaitych wersjach kolorystycznych i wykończeniowych, co jest gwarancją dopasowania ich do każdego
wnętrza: biurowego, domowego czy użyteczności publicznej.
Zapewniamy szeroki wybór żaluzji drewnianych, bambusowych, aluminiowych, w tym: pionowych i plisowanych, które
spełniają najwyższe wymagania pod względem estetycznym
i jakościowym. W ofercie posiadamy również żaluzje fasadowe
zewnętrzne – doskonałe rozwiązanie w przypadku konieczności zaciemnienia dużych, przeszkolonych przestrzeni.

They not only darken a room, but also create a special atmosphere thanks to the play of light and shade. We offer
Venetian blinds in various colours and finishes to match
every office, home or public utility interior. You can choose
from among wooden, bamboo and aluminium blinds, and
also vertical or pleated blinds. They all meet with highest
aesthetic and quality requirements. Our range also includes external facade blinds – a perfect solution when
large, glazed spaces must be darkened.
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Parapety zewnętrzne / Window ledges

Parapety wewnętrzne / Window sills

Parapety zewnętrzne spełniają ważniejszą rolę, niż
mogłoby się wydawać.

Window ledges fulfil a more important function than
you might expect.

Parapety wewnętrzne są ważnym elementem
wykończeniowym każdego okna.

Window sills are an important finishing
element of each window.

Stylowe i funkcjonalne – podkreślają charakter budynku,
a jednocześnie chronią jego elewację przed działaniem wody
i innych niekorzystnych czynników. Proponujemy parapety:
stalowe, aluminiowe i granitowe, a także w postaci płytek z aluminium i konglomeratu, które możemy idealnie dopasować do
rozmaitych rodzajów okien i systemów okiennych. W zależności od zastosowanego materiału, nasze parapety charakteryzują
się: wysoką trwałością i stabilnością, odpornością na działanie
czynników atmosferycznych i chemicznych oraz wyjątkową estetyką.

Stylish and functional ledges underline the character of a building, and at the same time protect its façade from the impact of
water and other adverse factors. We offer steel, aluminium and
granite window ledges, as well as ledges made from aluminium
or conglomerate stone tiles that can be perfectly matched to all
kinds of windows and window systems. Depending on the type
of material used, our ledges are characterised by high durability
and stability, resistance to the effects of weather and chemicals
and their unique aesthetics.

Mogą idealnie się z nim komponować lub przeciwnie – świadomie łamać utrzymaną konwencję. Niebagatelną rolę w takiej
sytuacji odgrywa tworzywo, dlatego oferujemy szeroki wybór
parapetów z twardego PCV, drewna, konglomeratu, granitu czy
płyty MDF. Zapewniamy wielość wzorów i kolorów oraz duże
możliwości dostosowania parapetów do wyglądu i charakteru
okien. Klientom, którzy chcą jedynie poprawić wygląd parapetów już istniejących, proponujemy doskonałe i tanie rozwiązanie – nakładki parapetowe.

They can perfectly match the window or, for contrast, deliberately break the design convention. In this situation, the thing
that really matters is the material, so we offer a variety of windowsills in hard uPVC, wood, conglomerate stone, granite and
MDF sheets. We guarantee a wide range of designs and colours
as well as the ability to match the sills to the style and look of
the windows. For customers who just want to improve the appearance of their existing sills, we offer a perfect and inexpensive solution: window sill covers.
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Bramy garażowe + bramy przemysłowe
Garage doors + industrial doors

Proponowane przez nas bramy wyróżniają się
funkcjonalnością, są komfortowe w użytkowaniu,
trwałe i bezpiecznie.

The doors we offer stand out for their
functionality, ease of use, durability
and safe operation.

Spełniają przy tym wszystkie wymogi estetyczne. Każdą bramę możemy idealnie dopasować do budynku pod względem
kształtu, materiału, koloru, wzoru, struktury tłoczeń i elementów wykończeniowych. Zróżnicowane wymagania stawiane
bramom garażowym, a przede wszystkim przemysłowym, skłoniły nas do stworzenia wyjątkowo szerokiej oferty. Można w niej
znaleźć bramy: segmentowe, uchylne, roletowe, rozwierne,
szybkobieżne, harmonijkowe, podwieszane przesuwne, a także
kraty rolowane. Większość z nich posiada w standardzie automatyczny napęd elektryczny.

They also meet strict aesthetic criteria. Every door can be
perfectly matched to the building in terms of shape, material,
colour, model, pressed designs and finishing elements. The
varied demands on garage and especially industrial doors had
led us to create an exceptionally broad range. It includes segment, tilt, roller, pull-apart, fast-running, folding and suspended sliding doors, as well as roller shutters. Most are equipped
as standard with an automatic electric mechanism.
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Bramy garażowe i przemysłowe często wypełniają olbrzymią przestrzeń. Muszą zatem
być nie tylko trwałe, ale bezpieczne i funkcjonalne z punktu widzenia ich użytkowników.
Kluczową decyzją w takim
przypadku staje się wybór odpowiedniego rodzaju bramy.
Garage and industrial doors
frequently enclose large
spaces. Therefore, they must
not only be durable, but also
safe and functional from the
users' point of view. A key
decision in this case is the
selection of the proper type
of door.
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Klapy oddymiające + świetliki
Smoke vents + skylights
Mając na uwadze surowe wymogi BHP, naszą ofertę
wzbogaciliśmy o świetliki oraz najwyższej jakości
klapy oddymiające, sterowane elektrycznie.

Bearing in mind strict occupational safety requirements,
we have added skylights and the highest quality, electrically
controlled smoke vents to our product range.

Klapy oddymiające można wykorzystywać zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem lub jako dodatkowy wyłaz dachowy – źródło świeżego powietrza i dziennego światła. Doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach biurowych, handlowych
i produkcyjnych, a także w budynkach mieszkalnych, zapewniając wymagane bezpieczeństwo. Polecamy również wysokiej jakości świetliki kopułowe. Odpowiednio zamontowane,
dostarczają światło dzienne lub sztuczne do miejsc, gdzie tradycyjne rozwiązania oświetleniowe nie mają żadnych szans.
Równomiernie oświetlają przestrzeń, poprawiając tym samym
komfort pracy.

The vents can be used in line with their intended use, or as
an additional roof hatch – a source of fresh air and daylight.
They are perfect for use in office, commercial and production
facilities, as well as in residential buildings, as they ensure
the necessary safety. We also recommend high quality dome
skylights. Properly installed, they can supply daylight or artificial light to places where traditional lighting solutions cannot be applied. They uniformly illuminate spaces, improving
comfort at work.
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Doświetlacze okienne / Window wells
Doświetlacze okienne doskonale sprawdzają się
w pomieszczeniach położonych całkowicie lub
częściowo poniżej ziemi, które na ogół zdane są na
jedyne możliwe – sztuczne źródło światła.

Window wells are an excellent solution in rooms
situated partially or completely below ground level
which usually have to be illuminated with the only
light possible, artificial light.

Proponujemy ponad 40 różnych typów i wymiarów doświetlaczy, co stwarza olbrzymie możliwości dopasowania ich do
poziomu gruntu. Zapewniamy innowacyjną konstrukcję, łączącą w sobie zalety standardowych oświetlaczy oraz najnowsze
zdobycze techniki. Dzięki temu możemy zaoferować doskonały
produkt o zwiększonej trwałości i wytrzymałości. Szczególnie
polecamy doświetlacze w wersji wodoszczelnej z zamkniętym
dnem lub funkcjonalnym przyłączem do kanalizacji. Na życzenie klienta możemy dodatkowo zamontować korpusy wentylacyjne z bezstopniową regulacją wysokości do poziomu gruntu.

We offer more than 40 different types and sizes of window
wells, which makes it extremely easy to fit them to ground level.
Our company provides an innovative construction that combines the good points of standard wells with state-of-the-art
engineering. As a result, we offer an excellent product with increased durability and strength. We particularly recommend
the watertight window wells, with a sealed bottom, or a functioning connection to the drainage system. At the customer's
request, we can additionally install ventilation frames with
step-less regulation of height to ground level.
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Daszki / Canopies

Markizy / Awnings

Niezwykle urokliwe, a przy tym chroniące przed
deszczem i śniegiem.

These are charming and, at the same time, provide
protection against rain and snow.

Lekkie i łatwe w montażu, trwałe i funkcjonalne – to główne cechy oferowanych przez nas daszków balkonowych i nad
drzwi wejściowe. Konstrukcję zadaszenia w pełni możemy dostosować do indywidualnych warunków przestrzennych, a wzór
i kształt – do estetycznych oczekiwań klientów. Oba rodzaje
daszków wykonujemy z materiałów najwyższej jakości: poliwęglanu, akrylu i z profili aluminiowych, co daje gwarancję dużej
wytrzymałości przy optycznym wrażeniu lekkości. Do wszystkich daszków nad drzwi wejściowe możemy zaproponować
dodatkową ściankę z lewej lub prawej strony, która idealnie dopełnia całość konstrukcji.

Light and easy to install, durable and functional – these are the
main features of the balcony and front door canopies offered
by us. We can adjust the canopy design to the space available,
as well as the model and shape – to meet the customer's aesthetic preferences. Both types of canopy are made of the highest quality materials: polycarbonate, acrylic and aluminium profiles, which guarantees high resistance combined with a visual
impression of lightness. An additional screen can be added to
all canopies on the left or right side as the perfect completion
of the whole structure.

32 | Build a better home

Markizy łączą w sobie wyjątkową elegancję
i funkcjonalność. Nie tylko chronią przed słońcem
i deszczem, ale tworzą również niepowtarzalny
klimat tarasów, balkonów, restauracyjnych ogródków
czy witryn sklepowych.

Awnings combine exceptional elegance
with usefulness. They not only protect against
sun and rain, but create a unique atmosphere on
terraces, balconies, pavement cafes
or shop windows.

W naszej ofercie można znaleźć markizy: tarasowe, balkonowe, koszowe, a także markizy-pergole z napędem ręcznym
lub elektrycznym. Każdy z rodzajów markiz znajduje swoje
szczególne zastosowanie w zależności od gustu odbiorcy czy
charakteru budynku lub ogrodu. Nowoczesne wzornictwo,
wysoka trwałość oraz wybór kilku systemów montażu sprawiają, że nasze markizy są wyjątkowo cenionym produktem
nie tylko w Polsce.

In our range, you can find terrace, balcony, and arched awnings,
as well as pergola awnings with a manual or motor operating
gear. Each type of awning has its special application, depending on the customer's taste, or the type of building or garden.
Modern design, high durability and an assortment of several
mounting systems make our awnings a particularly sought-after
product, not only in Poland.
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Odwodnienia
Drainage wells + linear drainage channels
Rynny odwadniające oraz studzienki odpływowe są
narażone na stałe działanie czynników zewnętrznych,
w tym najbardziej niszczących – wody i mrozu, powinny
zatem odznaczać się szczególną stabilnością i trwałością.

Since drainage gutters and outlet sumps are exposed
to the constant impact of outer factors, including
the most destructive ones – water and frost – they
should be characterised by stability and durability.

Nasze produkty w stu procentach spełniają te wymagania, są
bowiem wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Charakteryzują się dużą odpornością na korozję, chemikalia, a dzięki nieskazitelnie gładkiej powierzchni - właściwościami
samooczyszczającymi. Proponowane przez nas rynny odwadniające liniowe i drenażowe oraz studzienki odpływowe doskonale
sprawdzają się przy odprowadzaniu nadmiaru wody z balkonów,
tarasów a także: z parkingów, chodników, jezdni i poboczy dróg.

Our products comply with these requirements one hundred
percent, since they are made of polyester reinforced with glass
fibre. They offer high resistance to corrosion and chemicals and
– due to their impeccably smooth surface – self-cleaning properties. The line and drainage gutters and outlet sumps offered
by us are perfect for draining surplus water from balconies and
terraces, as well as from parking lots, sidewalks, roadways and
roadsides.
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Nawiewniki / Window vents
Nawiewnik – element niewielkich rozmiarów,
przynoszący dużo korzyści.
To prosty, trwały i jednocześnie subtelny system wentylacji,
który zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, nie powodując przeciągów. Proponujemy różne rodzaje nawiewników
okiennych: od najprostszych, uruchamianych ręcznie, poprzez
ciśnieniowe, aż po higrosterowane – w pełni automatyczne.
Alternatywnym rozwiązaniem są sterowane automatycznie nawiewniki ścienne, które doskonale sprawdzają się w budynkach
nowych i poddanych modernizacji. Dla najbardziej wymagających odbiorców przygotowaliśmy absolutną nowość: zestaw
dwóch nawiewników w jednym – higrosterowany oraz ciśnieniowy z łącznikiem akustycznym.

Window vents – a small but very useful element.
It is a simple, durable and at the same time subtle
system that ensures a steady inflow of fresh air
without generating draughts.
We offer different types of window vents: from the simplest,
manually operated ones to pressure and humidistat controlled, fully automatic vents. An alternative solution is automatic wall vents, which work perfectly in both new and renovated buildings. For the most demanding customers, we have
developed a superb innovation: two vents in one – a humidistat controlled vent and a pressure operated one with an
acoustic adapter.
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Klamki i okucia / Door/window handles and furniture
Klamki i okucia są niezwykle istotnym dodatkiem
do drzwi i okien, który znacznie wpływa na
podkreślenie ich walorów wizualnych, a tym
samym - charakteru i stylu.

Handles and furniture are an extremely important
addition to doors and windows,
having a significant influence on their look,
character and style.

Proponujemy olbrzymi wybór klamek i okuć pod względem
kształtów, rodzajów i kolorów, co stwarza duże możliwości
perfekcyjnego dopasowania ich do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz okien. Nasze produkty wykonane są z mosiądzu, aluminium lub stali nierdzewnej i poddawane dodatkowej
obróbce galwanicznej, która wzmacnia ich odporność na ścieranie i korozję, a także poprawia kolor i właściwości optyczne.
Dopełnieniem oferty są rozmaite kołatki i gałki drzwiowe oraz
takie dodatki, jak: oboje, stopery, zamki i wizjery.

We offer an enormous range of handles and furniture in different shapes, types and colours, which allows them to be
matched perfectly to external and internal doors and windows.
Our products are made of brass, aluminium or stainless steel,
and are additionally galvanised, which enhances their resistance to abrasion and corrosion, as well as improving their colour and looks. The offer is augmented by various door knockers
and doorknobs, as well as accessories such as door stops, stoppers, locks and peep-holes.
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Wycieraczki przemysłowe + wycieraczki
Industrial doormats + doormats
Wycieraczki – proste i stosunkowo tanie rozwiązanie,
pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze.

Doormats are a simple and relatively cheap solution,
permitting money and time to be saved.

Doskonale sprawdzają się z przed wejściem do zakładów produkcyjnych, firm, budynków mieszkalnych czy ogrodów. Proponowane przez nas wycieraczki przemysłowe wyróżniają się wyjątkową funkcjonalnością - nie wymagają konserwacji, a gładka
powierzchnia znacznie ułatwia utrzymanie ich w czystości. Poliester wzmocniony włóknem szklanym gwarantuje ponadto
odporność na czynniki atmosferyczne i uderzenia. Wszystkie
wycieraczki z naszej oferty wyposażone są w wymienne ruszty
lub wysokiej jakości maty rypsowe i gumowe oraz w praktyczne
odpływy.

They are perfect when placed at entries to production facilities,
offices, residential buildings and gardens. The industrial doormats offered by us stand out for their exceptional usability –
they require no maintenance, and their smooth surface makes
keeping them clean much easier. Polyester reinforced with glass
fibres, they also guarantee resistance to weather conditions
and impact. All doormats from our range are equipped with
replaceable grates, high quality rep fabric or rubber mats and
practical drainage holes.
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Komponenty do rolet
+ komponenty do moskitier
Components for roller blinds
+ components for insect screens

Schody strychowe / Loft stairs
Oferujemy idealne rozwiązanie dla tych, którzy
chcą mieć schody na strych i poddasze,
a jednocześnie nie mogą sobie na nie
pozwolić z powodu braku miejsca.
Rozkładane schody strychowe są praktyczne i użyteczne,
a co ważniejsze – zabierają miejsce tylko wtedy, gdy są potrzebne. To tania i wygodna alternatywa dla schodów stacjonarnych. Polecane przez nas schody strychowe są łatwe
w montażu, proste w obsłudze, a także spełniają wszystkie
wymagania techniczne i posiadają atesty bezpieczeństwa.
Długość drabinki bez problemu można dopasować do
wysokości pomieszczenia. W celu zwiększenia komfortu
użytkowania, schody dodatkowo wyposażamy w barierkę ochronną, poręcz drewnianą lub metalową oraz stopki
ochronne.
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We have the perfect solution for those who want to
have stairs to their loft, but cannot afford the space
for them. Folding loft stairs are practical, useful and,
more important still, occupy space only when they
are needed.
They are a cheap and convenient alternative to fixed stairs. The
loft stairs offered by us are easy to assemble and easy to operate, they comply with all technical requirements and have the
relevant safety certificates. The ladder length can be easily adjusted to the room height. For increased ease-of-use, the stairs
are additionally equipped with a guard-rail, a wooden or metal
handrail and protective feet.

W aranżacji przestrzeni okiennej
specjalizujemy się od ponad 20 lat, dlatego
naszym klientom proponujemy cały zestaw
komponentów do rolet i moskitier, które
poprawiają komfort ich użytkowania
oraz podnoszą walory estetyczne.

Having specialised in arranging window
space for over 20 years, we can offer our
customers a whole range of components
for roller blinds and insect screens
that improve ease of use and make
them look more attractive.

W naszej ofercie można znaleźć wiele taśm mocujących, łańcuszków, łączników, belek obciążających, kaset i kasetek,
prowadnic i żyłek oraz mnóstwo innych elementów niezbędnych do prawidłowej pracy rolet i mocowania moskitier. Zapewniamy ponadto olbrzymi wybór – bo aż ponad 200 wzorów – tkanin roletowych, zróżnicowanych pod względem:
koloru, struktury, faktury, przepuszczalności światła, gęstości
tkania i kolorów. Jesteśmy w stanie zaproponować naszym
klientom to, czego akurat potrzebują.

We have all sorts of mounting tapes, chains, connectors, load
beams, small and large cassettes, guide-bars and cords and
many other elements necessary for the proper operation of
roller blinds and mounting insect screens. We also promise an
enormous choice of blind fabrics – as many as over 200 patterns – in different structures, textures, transparency, weave
density and colours. We can offer our customers exactly what
they need.
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roletyokienne.pl
fensterundrollos.de
fensterundrollos.at
oknaarolety.cz
oknaarolety.sk
windowsandshutters.co.uk
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