Swietliki dachowe
| DRABINY EWAKUACYJNE

PORTFOLIO FIRMY
Jesteśmy grupą z długoletnim stażem w segmencie stolarki aluminiowej dedykowanej na dachy z szeroką gamą produktów. Nasze wyroby sprawdzają się
na budynkach użyteczności publicznej (muzea, centra kultury), na nowoczesnych przestrzennych biurowcach, a także na budynkach przemysłowych,
przede wszystkim hale wielkopowierzchniowe. Oprócz produkcji własnych wyrobów, firma świadczy usługi w zakresie montażu własnych produktów
oraz posiada sekcję sensu stricto dekarską. Ponadto spółka jest także producentem drabin ewakuacyjnych i balustrad dachowych. Dzięki naszej
elastyczności, podejmowaniu nierzadko niestandardowych zleceń, zyskujemy jako rzetelny partner w biznesie.

PORTFEL PRODUKTÓW
• świetliki dachowe przemysłowe
• szklane świetliki dachowe
• drabiny ewakuacyjne

ŚWIETLIKI DACHOWE PRZEMYSŁOWE
ŚWIETLIK DACHOWY DW-P3

ZASTOSOWANIE:
dachy płaskie lub dwuspadowe w wersji świetlika kalenicowego
WŁAŚCIWOŚCI:
świetlik łukowy wykonany z poliwęglanu na ramie aluminiowej, o zróżnicowanym stopniu przewodzenia ciepła w zależności od grubości
poliwęglanu. Poliwęglan w różnych kolorach: przezierny, opalowy lub brąz. Nie stosujemy poliwęglanu cieńszego niż 16mm, co daje nam pewność do
jakości produktu. Świetlik w wariancie samonośnym i stałym.
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ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2

ZASTOSOWANIE:
dachy płaskie lub dwuspadowe. Występuje w wersji otwieranej.
WŁAŚCIWOŚCI:
świetlik płaski wykonany z poliwęglanu na ramie aluminiowej, o zróżnicowanym stopniu przewodzenia ciepła w zależności od grubości poliwęglanu
Poliwęglan w rożnych kolorach: przezierny, opalowy lub brąz. Świetlik w wariancie samonośnym i stałym na cokoły gotowe.

ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2-C

ZASTOSOWANIE:
na dachy płaskie. Występuje w wersji otwieranej.
WŁAŚCIWOŚCI:
świetlik płaski o niewielkiej kopule wykonany z poliwęglanu na ramie aluminiowej, o zróżnicowanym stopniu przewodzenia ciepła w zależności od
grubości poliwęglanu. Świetlik w kolorach RAL malowanych proszkowo w wariancie opcjonalnym.
Poliwęglan w rożnych kolorach: przezierny, opalowy lub brąz. Świetlik w wariancie samonośnym i stałym na cokoły gotowe.
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WYŁAZY DACHOWE DW

ZASTOSOWANIE:
Wyłazy na dachy płaskie lub dwuspadowe
WŁAŚCIWOŚCI:
wyłazy o niewielkiej kopule z przekryciem z poliwęglanu na ramie aluminiowej, o zróżnicowanym stopniu przewodzenia ciepła w zależności od grubości
poliwęglanu. Wyłazy w kolorach RAL malowane proszkowo w wariancie opcjonalnym. Klapa unoszona za pomocą sprężyn gazowych na podwójnej ramie.
Poliwęglan w rożnych kolorach: przezierny, opalowy lub brąz. Wyłazy w wariancie samonośnym i stałym na cokoły gotowe.

KLAPY PRZEWIETRZAJĄCE DW

ZASTOSOWANIE:
Uzupełnienie wentylacji grawitacyjnej. Służy do przewietrzania pomieszczeń.
WŁAŚCIWOŚCI:
Klapa z przekryciem poliwęglanowym gr. 16 mm lub z tożsamym poliwęglanem ze świetlika. Klapa otwierana za pomocą siłowników elektrycznych.
W wariancie opcjonalnym możliwość uzupełnienia zestawu o czujki pogodowe wraz z centralą sterowania. Wymiary standardowe: 1,05m x 1,10m.
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ŚWIETLIKI DACHOWE SZKLANE
ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2-S

ZASTOSOWANIE:
Świetlik dla dachów płaskich.
WŁAŚCIWOŚCI:
Świetlik dla dachów płaskich z przekryciem zestawu dwuszybowego do 1,1 W/m/K, w tym szyba VSG. Świetlik z profilami aluminiowymi. Możliwość
malowania ram i podstawy na kolor RAL. Wysokość podstawy w standardzie H- 20 cm. Wymiary świetlika pod zamówienie. Świetlik opcjonalnie może
być ocieplony MW wraz z ciepłymi profilami.
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ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2-S-3

ZASTOSOWANIE:
Świetlik dla dachów płaskich.
WŁAŚCIWOŚCI:
Świetlik dla dachów płaskich z przekryciem zestawu trzyszybowego do 0,5 W/m/K Ug, w tym szyba VSG w klasie bezpieczeństwa P2A. Świetlik z
profilami aluminiowymi. Możliwość malowania ram i podstawy na kolor RAL. Wysokość podstawy w standardzie H- 20 cm. Wymiary świetlika pod
zamówienie. Świetlik opcjonalnie może być ocieplony MW wraz z ciepłymi profilami. Świetlik występuje w wariancie otwieranym za pomocą
siłowników elektrycznych.

ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2-S-3-STEP

ZASTOSOWANIE:
Świetlik dla dachów płaskich.
WŁAŚCIWOŚCI:
Świetlik dla dachów płaskich z przekryciem zestawu trzyszybowego do 0,5 W/m/K Ug, w tym szyba VSG w klasie bezpieczeństwa P2A oraz szyba
nawierzchniowa ESG. Świetlik z profilami aluminiowymi. Możliwość malowania ram i podstawy na kolor RAL. Wysokość podstawy w standardzie H20 cm. Wymiary świetlika pod zamówienie. Świetlik opcjonalnie może być ocieplony MW wraz z ciepłymi profilami. Świetlik występuje w wariancie
otwieranym za pomocą siłowników elektrycznych.
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WYŁAZ DACHOWY DW-P2-S

ZASTOSOWANIE:
Wyłaz szklany dla dachów płaskich.
WŁAŚCIWOŚCI:
Wyłaz dla dachów płaskich z przekryciem zestawu trzyszybowego do 0,5 W/m/K Ug, w tym szyba VSG w klasie bezpieczeństwa P2A. Wyłaz z profilami
aluminiowymi. Możliwość malowania ram i podstawy na kolor RAL. Wysokość podstawy w standardzie H- 20 cm. Wymiary wyłaz pod zamówienie lub
wymiary standard 80cm x 80cm, 100cm x 100cm. Wyłaz opcjonalnie może być ocieplony MW wraz z ciepłymi profilami. Wyłaz na sprężynach gazowych.

ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2-S-3 SEGMENTS

ZASTOSOWANIE:
Świetlik dla dachów płaskich jak i spadowych
WŁAŚCIWOŚCI:
Świetlik dla dachów płaskich i spadowych z przekryciem zestawu trzyszybowego do 0,5 W/m/K Ug, w tym szyba VSG w klasie bezpieczeństwa P2A.
Świetlik z profilami aluminiowymi. Możliwość malowania ram i podstawy na kolor RAL. Wysokość podstawy w standardzie H- 20 cm. Wymiary
świetlika pod zamówienie lub wymiary standard 55 cm x 120cm, 80cm x 140. Świetlik opcjonalnie może być ocieplony MW wraz z ciepłymi profilami.
Możliwość zamówienia segmentów otwieranych. Świetlik z panelem ociepleniowo-opierzeniowym lub bez. Montowany do konstrukcji stalowej lub w
wariancie samonośnym
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DRABINY EWAKUACYJNE DW
Drabiny ewakuacyjne od DW, to produkt bezpieczny, wykonany z aluminium lub stali ocynkowanej zgodnie z polskimi normami bezpiecze ństwa. W gamie
naszych produktów znajdują się drabiny zarówno z koszem jak i bez kosza. Wszystkie zapewniaj ą stały i bezpieczny dost ęp wej ścia na dach.
INNOWACYJNY SYSTEM ŁĄCZENIA
DW MORTISE SYSTEM

Dzięki innowacyjnemu łączeniu DW MORTISE SYSTEM uzyskujemy bezpieczny i estetyczny wygląd w przeciwieństwie do standardowych łaczników
nakładkowych.
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