OKNA PCV, STOLARKA ALUMINIOWA I P-POŻAROWA
Nowy system proﬁli
okiennych PLASTIMET ELITE
Nowy 6-komorowy system proﬁli
okiennych PLASTIMET ELITE
o głębokości zabudowy 80 mm
gwarantuje ochronę cieplną oraz
akustyczną na najwyższym poziomie.
Szeroki proﬁl skrzydła półlicowanego 90 mm - zapewnia doskonały wygląd
okien przy zachowaniu znakomitych
parametrów technicznych.
Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od
24 mm do 44 mm w układzie dwu lub trzyszybowym.
Podwójny układ uszczelek mocowanych fabrycznie
w trakcie produkcji proﬁli. Uszczelki zewnętrzne licowane
z powierzchnią proﬁli okiennych znakomicie odprowadzają
wodę oraz zapewniają wzorową ochronę przed
niekontrolowaną wymianą powietrza.
Odpowiednio zaprojektowane komory na wzmocnienia
stalowe gwarantują optymalne parametry statyczne
i umożliwiają wykonanie okien o znacznych gabarytach.

OKNA, DRZWI,
KAMIEŃ

DREWPOL PLUS Sp. z o. o. działa na rynku
budownictwa mieszkaniowego, jedno
i wielorodzinnego, budownictwa przemysłowego,
biurowego, handlowego, użyteczności publicznej.
Specjalizujemy się w sprzedaży i dostawie na zasadach
kooperacji, najwyższej jakości stolarki budowlanej - okiennej
i drzwiowej, kamienia naturalnego do ogrodów, budownictwa
i drogownictwa.
Współpracujemy ściśle z ﬁrmą Plastimet, która jest wiodącym
producentem okien i drzwi PCV oraz stolarki aluminiowej i P-poż
na rynek krajowy i zagraniczny.
Znaczącym naszym partnerem handlowym jest ﬁrma Nardos,
producent okien i drzwi z drewna.

Okna z pakietem 3-szybowym spełniaja najnowsze
wymagania wynikające z wydanego Załącznika Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla
inwestycji realizowanych na podstawie wniosków o wydanie
pozwolenia na budowę lub zgłoszeń złożonych po 1 stycznia
2017 roku, o maksymalnych wartościach współczynnika
przenikania ciepła dla stolarki okiennej.

GEALANS9000
ekstremalnie ciepły
Doskonała izolacja cieplna na
poziomie Uf=0,92 W/m2K.

ALUPROF MB-78EI
Przegrody przeciwpożarowe,
okna i drzwi
System MB-78 EI służy do wykonywania
wewnętrznych lub zewnętrznych przegród
przeciwpożarowych z drzwiami jednoi dwuskrzydłowymi o klasie odporności
ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 lub EI 90,
według normy PN-EN 13501-2:2010.

ALLUPROF MB-86
ekstremalnie ciepły
System okienno-drzwiowy MB-86 to
produkt o bardzo dobrych parametrach,
dający możliwość zaspokojenia
różnorodnych potrzeb użytkowników.
Konstrukcja jego kształtowników posiada
3 warianty wykonania w zależności od
wymagań oszczędności energii cieplnej: ST,
SI i AERO. MB-86 to pierwszy w świecie
system aluminiowych okien i drzwi,
w którym zastosowany został aerożel
- materiał o doskonałej izolacyjności termicznej.

WYBRANE REALIZACJE

Szklarska Poręba - 36 apartamentów.
Książenice k. Radziejowic.
Osiedle mieszkaniowe.

Kształtownik stalowy tworzy
w ramie siódmą komorę, co
zapewnia równowagę między
statyką i izolacją cieplną.
Elastyczna uszczelka środkowa umożliwia budowę okien
w wybranym wariancie, z uszczelką środkową lub oporową.
Głębsze osadzenie szyby dzięki podwyższonej listwie
przyszybowej o wysokości 26 mm i wyższej przyldze
eliminuje powstawanie mostków termicznych na
brzegu pakietu szybowego.

Warszawa - Gocław.
Osiedle mieszkaniowe.

Warszawa - Gocław. Osiedle
mieszkaniowe w trakcie realizacji
650 szt. okien z montażem.

OKNA DREWNIANE

KAMIEŃ NATURALNY

Okna drewniane i drewniano aluminiowe
Firma DREWPOL PLUS, specjalizuje się w sprzedaży
ekskluzywnej stolarki drewnianej do budynków
jednorodzinnych o charakterze willowo- rezydencyjnym.
Zajmujemy się indywidualnym projektowaniem i doborem
stolarki głównie nietypowej do obiektów zabytkowych
i sakralnych, oraz dla najbardziej wymagających klientów
indywidualnych.
Nasza ﬁrma zapewni Państwu maksymalną usługę, w postaci
„pomocy" w wyborze stolarki, szybkie przygotowanie oferty
na podstawie przesłanej przez Państwa dokumentacji,
bezpłatnego pomiaru wykonanego przez naszych
pracowników, przedstawienie rzetelnej wyceny, podpisanie
uczciwej umowy, produkcję pod indywidualne zlecenie,
dostawę na plac budowy, rozładunek, montaż przez naszą
ekipę doświadczonych pracowników, oraz serwis
gwarancyjny i po gwarancyjny jak i satysfakcję
z dokonanego wyboru.

Proponujemy szeroki wachlarz produktów z kamieni naturalnych dla
budownictwa, drogownictwa oraz kamieni dekoracyjnych do
ogrodów i wnętrz.
W naszej ofercie posiadamy:
Granity strzegomskie w bardzo szerokim asortymencie dla
drogownictwa i budownictwa
Kamień naturalny, tzw. GNEJS. Doskonały produkt do ogrodów
i budownictwa na elewacje, płoty, alejki, fasady, tarasy, itp..
Piaskowce wyróżniające się plastycznością i ciekawą barwą.
Doskonale sprawdzają się jako kamienie na parapety, obudowy
kominków, kolumny, murki, gzymsy, itp.

Classic DJ 68

Kamienie polne pozyskiwane z pól lubelszczyzny, stosowane
na płoty, podjazdy, alejki, elewacje, itp.
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Siedziba spółki.
DREWPOL PLUS Sp. z o. o.
ul. Zapora 69a
43-382 Bielsko-Biała
NIP 547 215 92 07

TU

Comfort DJ 78

C Z AM
YT
TAR

KONTAKT

email: ﬁrma@drewcarbon.pl
www.drewpolplus.pl
tel. 695-828-045
Koordynator d/s sprzedaży i zakupów kraj i zagranica.
Sebastian Dwojaczny
tel. 695-828-045
ﬁrma@drewcarbon.pl
Łupanie kamienia. Skład i sprzedaż produktów.
Sylwester Wojewoda
tel. 880-855-355
sylwesterwojewoda@wp.pl
Baranów k. Puław
Regionalny koordynator sprzedaży - Warszawa
Mateusz Wojewoda
tel. 791-754-280
wojewodamateusz@wp.pl

