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Okna i drzwi tarasowe mog  stanowi  niezwykle efektowny 
element aran acji wn trz. Dobieraj c odpowiednio rozmiar 
i kszta t przeszkle  oraz kolor i stylistyk  ram sprawimy, 
e nasz dom lub mieszkanie zyska wyj tkowy charakter. 

Niezrównan  swobod  realizacji ró norodnych projektów 
zapewniaj  drewniane profile okienne. Drewno wprowadza 
do wn trz niepowtarzalny klimat, a jednocze nie umo liwia 
wykonanie przeszkle  w rozmaitych formach i wymiarach.
Okna i drzwi tarasowe marki Sokó ka Okna i Drzwi produkowane s
ze starannie wyselekcjonowanego drewna sosnowego, meranti lub 
d bu. Bogata gama lakierów pozwala na dostosowanie kolorystyki 
ram do indywidualnych upodoba  i planowanego wystroju wn trz. 
Osoby ceni ce naturalny wygl d drewna z widocznym us ojeniem 
maj  do wyboru lakiery transparentne. W celu uzyskania jednolitej 
barwy, okna mog  zosta  pomalowane lakierem kryj cym 
w dowolnym kolorze z palety RAL. Profile okienne dost pne s
w ró nej stylistyce. Z nowoczesnymi wn trzami idealnie komponuj
si  ca kowicie p askie ramy o prostych liniach. Do klasycznych 
stylizacji doskonale pasuj  profile delikatnie zaokr glone.

Wysokiej jako ci materia y oraz nowoczesne technologie produkcji 
sprawiaj , e ramy okien i drzwi tarasowych marki Sokó ka Okna 
i Drzwi odznaczaj  si  niezwyk  stabilno ci  oraz trwa o ci .
Profile wykonuje si  z trzech lub czterech warstw drewna 
z odpowiednio dobranym, naprzemiennym uk adem s ojów. 
Dodatkowo od zewn trznej strony budynku ramy mog  zosta
os oni te aluminiow  nak adk , która zabezpiecza drewno przed 
dzia aniem czynników atmosferycznych. W tego typu oknach nie 
ma potrzeby odnawiania pow oki lakierniczej od strony elewacji. 
Produkty marki Sokó ka Okna i Drzwi cz  estetyk  z funkcjonalno-
ci . Innowacyjne rozwi zania technologiczne zapewniaj  niezwyk y

komfort u ytkowania. Jednocze nie nawet du ych rozmiarów 
przeszklenia gwarantuj  utrzymanie optymalnej temperatury we 
wn trzach. We wszystkich oknach i drzwiach tarasowych standardo-
wo montowany jest pakiet 3-szybowy ze szk em niskoemisyjnym, 
ciep  ramk  i przestrzeni  mi dzyszybow  wype nion  argonem. 
Zapewnia to znakomit  efektywno  energetyczn . Wspó czynnik 
przenikania ciep a Uw wynosi 0,8–0,9 W/m²K, a w oknach dla 
budownictwa pasywnego 0,66 W/m²K. 

175175

Sokolka.indd 175Sokolka.indd   175 2018-03-08 22:03:532018-03-08   22:03:53


