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Zrównoważony rozwój
Jako firma nastawiona na działania w zgodzie 

z naturą, przykładamy ogromną wagę do kwestii 

związanych z ochroną środowiska. 

Inwestujemy w proekologiczne rozwiązania. 

Bierzemy aktywny udział w procesach recyklingowych 

profili okiennych i drzwiowych z PVC.

Wspólnie zadbajmy o środowisko

Jednak nie poprzestajemy na tym i rozwijamy 

swoją ofertę po to, abyś i Ty miał realny 

wpływ na ochronę środowiska.

Ty kupujesz okno 
w systemie Q4 Line 

My sadzimy
jedno drzewo!

Tylko w 2020 roku przyczyniliśmy się do 

ograniczenia emisji CO2 aż o 744 tony!



Cała magia tkwi w prostocie

A dokładnie w prostych, wyrazistych 

konturach naszego nowego systemu 

Q4 LINE. To właśnie one nadają 

współczesnego wdzięku konstrukcji. 

Niska wysokość złożenia ościeżnicy 

i skrzydła zwiększa ilość światła, 

dostającego się do wnętrza.

Prosty, a zarazem wszechstronny

Nowy system przeznaczony jest do 

budowy okien, drzwi balkonowych 

i wejściowych. Może być zastosowany 

zarówno w obiektach nowobudowanych, 

jak i tych poddanych renowacji.

Tworząc nasze okna, przywiązujemy 
szczególną wagę tak samo do 
nowoczesnych technologii, 
jak i do rozwiązań proekologicznych.



• ochrona naturalnych zasobów – rdzeń 

profili wykonany z materiału powtórnie 

przetworzonego

• system przystosowany do budowy okien, 

drzwi wejściowych i drzwi balkonowych

• proste kontury od zewnętrznej i wewnętrznej 

strony okna

• wysoka stabilność, dzięki optymalnym 

wzmocnieniom stalowym

• możliwość zastosowania w obiektach 

nowobudowanych oraz poddanych 

renowacji

• obszerna paleta oklein – w tym gładkich 

i matowych

• możliwość wykończenia ekskluzywnymi, 

drewnopodobnymi foliami RealWood®

Główne zalety:

rdzeń z recyklingu

doskonała statyka

5 komór w skrzydle

wąskie profile

in
no

wacyjna uszczelka środkow
a

6 komór w ramie

głębokość
zabudowy

74 mm



Uw do

W/m2K

0,73

Wszędzie dobrze,
ale w domu najcieplej
System Q4 LINE zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacji. 

6 komór w ramie i 5 komór w skrzydle korzystnie wpływa na izolację 

cieplną. Natomiast specjalne, środkowe uszczelnienie stanowi 

skuteczną blokadę dla przepływu ciepła.

Od wyboru,
do koloru

System dostępny jest w szerokiej palecie oklein. 

Możliwość wykończenia w dowolnym kolorze od strony zewnętrznej 

i wewnętrznej stwarza ogromne możliwości aranżancyjne, 

które pozwalają wyrazić swój indywidualny styl.


