
Zapewniamy pełne wsparcie techniczne dla inwestorów. Nasi doświadczeni konstruktorzy 
opracują dla Państwa najlepiej dopasowaną i ekonomiczną ofertę. 

Zapraszamy do współpracy

OFERTA STOLARKI ALUMINIOWEJ

OD PROJEKTU - DO OBIEKTU 
ZREALIZUJEMY TWOJE MARZENIA

NAJWYŻSZEJ KLASY 
KONSTRUKCJE ALUMINIOWE

Sprawdź pełną ofertę na: www.bdhi.eu



Okna aluminiowe MB-86, MB-70

Drzwi podnoszono-przesuwe 
ALUPROF MB-77HS

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. Do zalet systemu MB-86 należy także 
wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca 
wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach  
i ciężarze.

Drzwi podnoszono-przesuwne są idealną propozycją jako zabudowa 
łącząca pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, 
stanowią wygodne wyjścia na balkon, taras lub otwartą przestrzeń 
ogrodu.
System MB-77HS należy do produktów o najlepszych parametrach i 
spełnia wszelkie wymagania stawiane tej grupie produktów. Posiada 
dwa różniące się izolacją termiczną warianty konstrukcji: ST i HI.

ALUPROF

Drzwi ALUPROF MB-104, MB-86 
Systemydrzwiowe z przegrodą termiczną MB-104 Passive, o na-
jwyższej izolacyjności termicznej, spełnia wszelkie wymagania 
stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym.
Drzwi MB-104 posiadają certyfikat Passive House Institute 
Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI+



DECALU 110 Steel

DECALU 163 Slide

DECALU 163 
Slide

DECALU 163 SLIDE to 
system podnoszono-
przesuwny dostępny w 
wersji jedno-, dwu-i trzy-
torowej. Oprócz typowego, 
szczelnego i ciepłego 
progu wykonywanego z 
ramy, system zapewnia 
rozwiązanie z niskim 
progiem.

DECALU 88-Doors

DECALU
DECALU 88-Standard

DECALU 88 
Doors

DECALU 110 
Steel

Ponadczasowy styl i klasyczna linia. Elegancki, neutralny 
wygląd profili doskonale podkreśla charakter inwestycji. Decalu 
88 Standard znajduje zastosowanie zarówno podczas realizacji 
nowych projektów budowlanych, jak i renowacji starszych 
budynków.

Tę serię charakteryzu-
je wyrazisty wygląd, naw-
iązujący do tradycyjnych 
okien stalowych, typowych 
dla architektury loftów i 
budynków przemysłowych. 
Imitacja stalowych okien 
doskonale sprawdza się w 
nowoczesnej architekturze 
mieszkalnej oraz podczas 
renowacji budynków. 

System drzwiowy zaprojektowany na bazie opaten-
towanej technologii przekładek kompensacyjnych. 
W jego rozwiązaniach znajdziemy m.in.: dwie linie 
wizualne-płaską, wyjątkowo smukłą oraz industri-
alną„Steel”. ościeżnicę z możliwością podświetle-
nia LED i montażu bariery podczerwieni, bogate 
rozwiązania panelowe, piękne wizualnie wnętrze 
profili i smukłe zawiasy.

Przykładowe współczynniki przenikania 
cieplengo
Uw = 0,82 W/m2K* [Ug = 0.6W/m2K]
Uw = 0.68W/m2K* [Ug = 0.4W/m2K]

Sprawdź pełną ofertę produktów na stronie: www.bdhi.eu



Ogrody zimowe z aluminium

Ogrody zimowe zwiększają Państwa możliwości kontaktu z przyrodą, 
można z nich  korzystać przez cały rok – niezależnie od pory roku i 
pogody. 
Ogród zimowy to pomieszczenie wypełnione słońcem i roślinnością 
oraz specyficznym klimatem. Można w nim urządzić pokój umożliwi-
ający doskonały wypoczynek i tym samym powiększyć powierzch-
nię mieszkalną domu. Ogrody zimowe mogą spełniać zróżnicowane 
funkcje, np. oranżerii do uprawy ciepłolubnych gatunków roślin, czy 
salonu wypełnionego światłem i widokiem na ogród.niczy wpływ na 
eksploatację konstrukcji. 

Ogrody zimowe wykonujemy z profili 
izolowanych termicznie. Przekładka z tworzywa 
sztucznego, umieszczona w przekroju profila, 
eliminuje możliwość przemarzania konstrukcji 
aluminiowej. Budowa ogrodu zimowego z profili 
nieizolowanych, bez przekładki termicznej, jest 
częstym błędem popełnianym przez wykonaw-
ców, ma to zasad
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