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Reynaers Aluminium jest wiodącym europejskim dostawcą wysokiej jakości systemów aluminio-
wych. Firma specjalizuje się w rozwoju i promowaniu aluminiowych konstrukcji dla budownictwa 
(fasady, okna, drzwi, systemy drzwi przesuwnych, ogrody zimowe, osłony przeciwsłoneczne 
 i balustrady).

WE bRing aluminium to liFE – oŻYWiamY aluminium
Nasze motto brzmi „Ożywiamy aluminium”. Dzięki połączeniu twórczego projektu architekta  
i kunsztu wytwórcy, nasze produkty aluminiowe nadają budynkowi duszę. Aluminium jest bez-
pieczne dla środowiska oraz dostępne w zróżnicowanej gamie kolorów.  
Dzięki unikatowym cechom, aluminium sprawia, że budynki ożywają.

obECnoŚĆ na RYnKaCH miĘdZYnaRodoWYCH
Siedziba grupy Reynaers znajduje się w Duffel (Belgia).  
Biura sprzedaży znajdują się w 30 krajach Europy, na Środkowym Wschodzie i w Azji.

Spółka obsługuje klientów w około 60 krajach, m.in. w Arubie, Australii, Egipcie, Islandii, Libii,  
Sri Lance, Tajlandii oraz Afryce Południowej. 

imPonuJĄCY 
WZRost
Jak łatwo można 
zauważyć, aluminium 
na stałe zagościło na 
rynku. Grupa Reynaers 
bardzo rozwinęła się na 
przestrzeni ostatnich 
20 lat. W 2007 r. jej 
obroty osiągnęły poziom 
304 milionów Euro 
przy zatrudnieniu 1150 
pracowników. W 2007 r. 
sprzedano 27 500 ton 
produktów wykonanych  
z aluminium.

WstĘP
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badania i RoZWÓJ
Dążymy do ciągłego ulepszania każdego aspektu naszej działalności, od fazy projektowej do  
dostawy systemów, poprzez nieustające inwestowanie w badania i rozwój. Jako część procesu 
rozwoju, nasze produkty przechodzą przez wiele testów, które pozwalają im na spełnienie,  
a nawet przewyższenie najbardziej wymagających norm międzynarodowych.

iZolaCJa i obRÓbKa PoWiERZCHni
Izolacja profili aluminiowych wymaga szerokiej, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W celu 
zapewnienia najwyższej jakości, spółka Reynaers stworzyła własną firmę odpowiadającą za  
izolację, ERAP. W przypadku obróbki powierzchni profili, współpracujemy z dokładnie wyse- 
lekcjonowanymi firmami lakierniczymi, które trzymają się ściśle naszych standardów  
i wymogów.

logistYKa
Nasi klienci korzystają z fachowej organizacji logistycznej, która pozwala na szybkie dostarcza-
nie produktów z różnych centrów dystrybucyjnych na całym świecie.

usŁugi ZoRiEntoWanE na KliEnta
Sukces dużych i skomplikowanych projektów architektonicznych w pełni zależy od sprawnej 
współpracy pomiędzy partnerami. Firma Reynaers Aluminium dysponuje specjalistyczną wiedzą 
i środkami, aby sprostać wymaganiom pojedynczych projektów.

Zespół konsultantów Reynaers Consult zapewnia indywidualne doradztwo architektom i specja-
listom. Usługi obejmują wsparcie techniczne od etapu projektu, przez przygotowanie specyfika-
cji do porady dotyczącej propozycji, wyliczeń stabilności, kolorów i kształtów.

Zdajemy sobie także sprawę ze znaczenia, jakie w długim okresie mają wyrób oraz montaż dla 
naszych systemów. Właśnie dlatego utrzymujemy bieżący kontakt z rozwiniętą międzynarodo-
wą siecią wyszkolonych wykonawców i czujemy się zobowiązani do doradztwa i szkolenia mon-
tażystów. Oferujemy przyjazne w użytkowaniu systemy aluminiowe i udostępniamy pakiety 
oprogramowania potrzebne do wyliczeń, projektowania i produkcji. Zapewniamy także szkolenia 
techniczne, pomoc w automatyzacji miejsca pracy oraz wsparcie sprzedaży. Architekci i produ-
cenci mogą w prosty sposób uzyskać dostęp do najbardziej aktualnych informacji handlowych  
i technicznych.

dZiaŁalnoŚĆ REYnaERs

Firma Reynaers pomaga architektom i producentom w projektowaniu i budowaniu wszelkiego 
rodzaju budynków. Od imponujących i przeszklonych biurowców do budownictwa mieszkanio-
wego, od innowacyjnych budynków energooszczędnych z wbudowanymi modułami fotowolta-
icznymi aż po tradycyjne okna budynków mieszkalnych.

REYnaPoint
W ReynaPoint nasi partnerzy mają możliwość dostępu do wybranych informacji technicznych, 
takich jak:

katalogi produktów
katalog dla architektów
pakiety oprogramowań, np.  EOS (System Zamówień Elektronicznych)
inne informacje techniczne

•
•
•
•
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instYtut REYnaERs

Instytut Reynaers w Duffel, w Belgii, to międzynarodowe centrum wiedzy i miejsce stałych 
spotkań naszych klientów, dostawców, architektów, wykonawców i pracowników.

Instytut Reynaers motywuje nas do wspólnego działania mającego na celu rozwijanie nowych 
pomysłów, prowadzenie testów i badań oraz dzielenie się wiedzą związaną z aluminium i branżą 
budowlaną. Działalność Instytutu ma ułatwić ewolucję systemów okiennych i drzwiowych w kie-
runku kompleksowych rozwiązań obejmujących cały projekt.

W Instytucie Reynaers znajdują się centra: badawcze, automatyzacji i szkoleniowe. W centrum 
badawczym wszystkie nasze systemy poddawane są drobiazgowym testom na zgodność z licz- 
nymi normami europejskimi. W centrum automatyzacji prezentujemy najnowszy sprzęt i tech-
nologie służące do automatycznej obróbki naszych systemów. 

Instytut dysponuje niezbędnym zapleczem umożliwiającym organizację kursów szkoleniowych, 
seminariów i prezentacje produktów.

instYtut REYnaERs
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Systemy specjalne Reynaers zapewniają ochronę przed ogniem i dymem, zabezpieczają przed 
włamaniem oraz stanowią ochronę kuloodporną.
Reynaers z uwagą śledzi najnowsze postępy technologiczne w zakresie systemów bezpieczeń-
stwa. Sporządzamy raporty z testów wszystkich naszych systemów, które w wielu przypadkach 
daleko wykraczają poza istniejące normy.

1. ochrona antywłamaniowa
Reynaers oferuje Państwu wybór pięciu poziomów ochrony antywłamaniowej. Klasyfikacja 
opiera się na rodzaju sprawcy, zachowaniu, obszarze zastosowania, ryzyku i zaleceniach 
dotyczących zastosowania. Istnieje wiele sposobów dodatkowego zabezpieczenia aluminiowych 
okien, drzwi oraz drzwi przesuwnych. Może to być na przykład specjalny kształt okuć z kilkoma 
punktami zamknięcia oraz bolcami blokującymi. Poza tym, okna i drzwi montowane są wraz 
z płytką uniemożliwiającą przewiercenie, a także z elementami antywyważeniowymi. Dzięki 
temu, przewiercenie zamka lub otwarcie okna przy pomocy łomu, jest praktycznie niemożliwe. 
Dodatkowo montowane są osłony, gwarantujące możliwość zmiany pozycji okien wyłącznie po 
ich uprzednim zamknięciu.

�. ochrona przed ogniem i dymem
W obecnych czasach rosną wymagania dotyczące ochrony przed ogniem, dlatego jest 
to kluczową kwestią w rozwoju nowych produktów. Od samego początku firma Reynaers 
zdecydowała się zaopatrywać klientów w pełne rozwiązania w zakresie rozwoju ognioodpornych 
okien i drzwi (CS 68-FP, CS 77-FP 60/30) oraz systemów fasadowych (CW 50-FP EI 30,  
EI 60). Testy tych systemów wykonywane są zgodnie z najnowszymi normami europejskimi 
(EN 1363-1 i EN 1363-3, EN 1363-4), co pozwala na ich stosowanie w szerokim zakresie. Obecnie 
pracujemy nad ognioodpornym systemem okienno-drzwiowym w klasie EI 60 oraz nad oknami 
oddymiającymi.

�. systemy kuloodporne
Systemy kuloodporne (CS 77-BP stałe, uchylno-rozwierne, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz) 
są instalowane przede wszystkim w budynkach wojskowych i administracyjnych, a także  
w bankach i na pocztach, jako że tego rodzaju rozwiązania bezpieczeństwa zapewniają jeszcze 
większą ochronę przed zagrożeniami zewnętrznymi (broń palna). Elementy te są testowane  
przy użyciu różnego rodzaju kalibrów, w Laboratorium Badań Balistycznych zgodnie  
z europejską normą EN 1522.

�. odporność na trzęsienia ziemi
W krajach gdzie zagrożenie trzęsieniem ziemi jest realne, materiały budowlane powinny być  
testowane pod kątem odporności na trzęsienia ziemi. Techniczne specyfikacje i wymagania 
zależą w dużym stopniu od kraju i rodzaju projektu. Firma Reynaers zrealizowała już projekty 
odporne na trzęsienia ziemi w wielu krajach.

bEZPiECZEŃstWo

1. �. �. �. �.
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oKna i dRZWi

Eco system

CS 24-SL

CS 38-SL

CS 59

CS 59Pa

CS 68

CS 77

CS 77-BP

CS 86-HI
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Eco system jest systemem aluminiowym wysokiej jakości, który 

łączy estetykę projektową z wysokimi wymaganiami termicznymi 

(współczynnik przenikania ciepła przez profile aluminiowe Uf 

na poziomie 2,25 W/m2K).

Eco system oferuje rozwiązania praktycznie dla każdego typu 

konstrukcji okiennych i drzwi balkonowych.

Ponadto, Eco system pozwala na wyprodukowanie i łatwy montaż 

okien i drzwi balkonowych w czasie krótszym niż standardowe 

systemy.

Możliwe są różne kolory wewnętrzne i zewnętrzne.

 

ECo sYstEm

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. okiennej otwieranej do wewn. Profil ościeżnicy 48 mm

Profil skrzydła 30 mm

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. drzwiowej otwieranej na zewn. Profil ościeżnicy 67 mm

Profil skrzydła 74 mm

Głębokość konstrukcyjna okna Profil ościeżnicy 50 mm

Profil skrzydła 59 mm

Wysokość listwy przyszybowej 22 mm

Grubość szyby do 32 mm

CHaRaKtERYstYKa tECHniCZna

Eco system
Okna i Drzwi

 

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) ≤ 39 (-1; -3) dB, w zależności od rodzaju szklenia

Infiltracja powietrza do 600 Pa (klasa 4)

Antywłamaniowość WK 2 (Norma Europejska ENV 1627 – 1630)

Izolacyjność termiczna Uf-od ≥ 2.25 W/m²K, w zależności od kombinacji profil ościeżnica-skrzydło

Wodoszczelność do 750 Pa (klasa E750)

Odporność na obciążenie wiatrem do 1200 Pa (klasa 3) 

�

PaRamEtRY tECHniCZnE
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slim linE

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. okiennej otwieranej na zewn. Profil ościeżnicy 19 mm

Profil skrzydła 31 mm

Głębokość konstrukcyjna okna Profil ościeżnicy 85 mm

Profil skrzydła 85 mm

Wysokość listwy przyszybowej 14 mm

Grubość szyby 21 mm do 30 mm

Cs ��-sl
Okna i Drzwi

CS 24-SL jest dobrze izolowanym termicznie trójkomorowym sys-

temem okiennym, który łączy elegancję, wytrzymałość i prostotę 

montażu. Wysmukły zewnętrzny kontur i ukształtowanie listew 

przybocznych mocowanych na zewnątrz, nadaje systemowi wygląd 

odtwarzający konstrukcje stalowe.

Smukłe ramy zewnętrzne tego systemu są doskonałym 

rozwiązaniem do nowopowstających budynków, mogą również 

zastąpić okna i drzwi stalowe, przy zachowaniu ich pierwotnego 

wyglądu. 

Wszystkie typy rozwieranych na zewnątrz okien i okien uchylnych 

na zewnątrz z górną osią obrotu, są dostępne w wersji na zawia-

sach oraz z zastosowaniem nożyc.

CHaRaKtERYstYKa tECHniCZna

 

Antywłamaniowość WK 2 (Norma Europejska NEN 5096, ENV 1627 – 1630)

Izolacyjność termiczna Uf-od ≥ 3.32 W/m²K, w zależności od kombinacji profil ościeżnica-skrzydło

Prosimy o kontakt z autoryzowanym producentem firmy Reynaers.

PaRamEtRY tECHniCZnE

10
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Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) ≤ 45 (0; -3) dB, w zależności od rodzaju szklenia

Infiltracja powietrza do 600 Pa (klasa 4) 

Antywłamaniowość WK 2 (okna) (Norma Europejska ENV 1627 – 1630) 

Izolacyjność termiczna Uf-od ≥ 2.40 W/m²K, w zależności od kombinacji profil ościeżnica-skrzydło

Wodoszczelność do 600 Pa (klasa 9A)

Odporność na obciążenie wiatrem do 1600 Pa (klasa 4)

Cs ��-sl
Okna i Drzwi

Nowy system CS 38-SL jest dobrze izolowanym termicznie trójko-

morowym systemem okienno-drzwiowym, który łączy elegancję, 

wytrzymałość (współczynnik przenikania ciepła przez profile  

Uf na poziomie 2.4 W/m²K) i prostotę montażu.

Smukłe ramy zewnętrzne tego systemu są doskonałym 

rozwiązaniem do nowopowstających budynków, mogą również 

zastąpić okna i drzwi stalowe, przy zachowaniu ich pierwotnego 

wyglądu. 

Możliwe są różne kolory wewnętrzne i zewnętrzne.

 

slim linE

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. okiennej otwieranej do wewn. Profil ościeżnicy 33 mm

Profil skrzydła 23 mm

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. okiennej / drzwiowej otwieranej do wewn. Profil ościeżnicy 33 mm

Profil skrzydła 53 mm

Głębokość konstrukcyjna okna Profil ościeżnicy 90 mm

Profil skrzydła 76 mm

Wysokość listwy przyszybowej 14 mm

Grubość szyby do 44 mm

CHaRaKtERYstYKa tECHniCZna

PaRamEtRY tECHniCZnE

11
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Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) ≤ 38 (-2; -5) dB, w zależności od rodzaju szklenia

Infiltracja powietrza do 600 Pa (klasa 4)

Antywłamaniowość WK 2 i WK 3 (drzwi) (Norma Europejska ENV 1627 – 1630)

Izolacyjność termiczna Uf-od ≥ 3.0 W/m²K, w zależności od kombinacji profil ościeżnica-skrzydło 

Wodoszczelność do 750 Pa (klasa E750)

Odporność na obciążenie wiatrem do 2000 Pa (klasa 5)

 

Warianty stylistyczne
FunKCJo-

nalnY REnEsans soFtlinE uKRYtE 
sKRZYdŁo

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. 
okiennej otwieranej do wewn.

Profil ościeżnicy 51 mm 51 mm 51 mm 76 mm

Profil skrzydła 33 mm 33 mm 33 mm niewidoczny

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. 
drzwiowej otwieranej na zewn.

Profil ościeżnicy 67 mm - - -

Profil skrzydła 77 mm - - -

Głębokość konstrukcyjna okna Profil ościeżnicy 50 mm 59 mm 59 mm 50 mm

Profil skrzydła 59 mm 68 mm 68 mm 54.5 mm

Wysokość listwy przyszybowej 25 mm 25 mm 25 mm 18.5 mm

Grubość szyby do 35 mm do 35 mm do 35 mm do 31 mm

Cs ��
Okna i Drzwi

CS 59 to trójkomorowy system okienno-drzwiowy z paskami 

termoizolacyjnymi. System jest dostępny w kilku wariantach 

estetycznych odzwierciedlających najnowsze style architekto-

niczne. CS 59 oferuje różne sposoby otwierania okien i drzwi 

- zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Zwartość konstrukcji systemu CS 59 pozwala na ograniczenie 

widocznych szerokości profili aluminium do minimum.

Możliwe są różne kolory wewnętrzne i zewnętrzne.

CHaRaKtERYstYKa tECHniCZna

1�

PaRamEtRY tECHniCZnE
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Warianty stylistyczne PaRallEl REnEsans

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. 
okiennej otwieranej do wewn.

Profil ościeżnicy 49 mm 55 mm

Profil skrzydła 31 mm 42 mm

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. 
drzwiowej otwieranej na zewn.

Profil ościeżnicy 61.5 mm -

Profil skrzydła 72.5 mm -

Głębokość konstrukcyjna okna Profil ościeżnicy 50 mm 59 mm

Profil skrzydła 59 mm 68 mm

Wysokość listwy przyszybowej 25 mm 25 mm

Grubość szyby do 35 mm do 35 mm

 

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) ≤ 44 (-2; -4) dB, w zależności od rodzaju szklenia

Infiltracja powietrza do 600 Pa (klasa 4)

Antywłamaniowość WK 2 (Norma Europejska ENV 1627 – 1630) 

Wodoszczelność do 600 Pa (klasa 9A)

Odporność na obciążenie wiatrem do 2000 Pa (klasa 5)

CS 59Pa to szeroki wybór profili do budowy eleganckich, 

nieizolowanych konstrukcji aluminiowych w stylu funkcjonalnym, 

w przystępnej cenie. System ten dedykowany jest krajom o ciepłym 

klimacie, ale doskonale sprawdza się jako system ścian działowych 

wewnątrz powierzchni biurowych.

System oferuje różne typy okien otwieranych do wewnątrz oraz 

drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz.

Cs ��Pa
Okna i Drzwi

CHaRaKtERYstYKa tECHniCZna

PaRamEtRY tECHniCZnE

1�
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Warianty stylistyczne FunKCJo-
nalnY REnEsans soFtlinE uKRYtE 

sKRZYdŁo

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. 
okiennej otwieranej do wewn.

Profil ościeżnicy 51 mm 51 mm 51 mm 76 mm

Profil skrzydła 33 mm 33 mm 33 mm niewidoczny

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. 
drzwiowej otwieranej na zewn.

Profil ościeżnicy 67 mm - - -

Profil skrzydła 77 mm - - -

Głębokość konstrukcyjna okna
Profil ościeżnicy 59 mm 68 mm 68 mm 59 mm

Profil skrzydła 68 mm 77 mm 77 mm 63.5 mm

Wysokość listwy przyszybowej 25 mm 25 mm 25 mm 18.5 mm

Grubość szyby do 44 mm do 44 mm do 44 mm do 40 mm

CS 68 to nowoczesny, trójkomorowy system przeznaczony 

do produkcji izolowanych termicznie okien, drzwi balkonowych 

i drzwi wejściowych. Zapewnia odpowiedni poziom izolacyjności 

termicznej, a zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują 

wysoki poziom bezpieczeństwa.

Ze względu na szeroki wybór różnorodnych typów okien i drzwi 

systemu, CS 68 z łatwością daje się zastosować w obiektach 

nowych oraz podlegających renowacji. Dzięki podwójnym paskom 

izolacyjnym oraz lokalizacji otworów drenażowych, system 

zapewnia dobrą wiatro- i wodoszczelność.

Możliwe są różne kolory wewnętrzne i zewnętrzne.

Cs ��
Okna i Drzwi

CHaRaKtERYstYKa tECHniCZna

 

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) ≤ 44 (-2; -5) dB, w zależności od rodzaju szklenia

Infiltracja powietrza do 600 Pa (klasa 4)

Antywłamaniowość WK 2 i WK 3 (drzwi) (Norma Europejska ENV 1627 – 1630)

Izolacyjność termiczna Uf-od ≥ 2.4 W/m²K, w zależności od kombinacji profil ościeżnica-skrzydło 

Wodoszczelność do 1200 Pa (klasa E1200)

Odporność na obciążenie wiatrem do 2000 Pa (klasa 5)

PaRamEtRY tECHniCZnE
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Warianty stylistyczne FunKCJonalnY uKRYtE sKRZYdŁo

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. 
okiennej otwieranej do wewn.

Profil ościeżnicy 51 mm 76 mm

Profil skrzydła 33 mm niewidoczny

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. 
drzwiowej otwieranej na zewn.

Profil ościeżnicy 67 mm -

Profil skrzydła 77 mm -

Głębokość konstrukcyjna okna
Profil ościeżnicy 68 mm 68 mm

Profil skrzydła 77 mm 72.5 mm

Wysokość listwy przyszybowej 25 mm 18.5 mm

Grubość szyby do 53 mm do 49 mm

Cs ��
Okna i Drzwi

CS 77 to trójkomorowy system okienno-drzwiowy z termoizolacją, 

stanowiący połączenie wygody z optymalnym poziomem 

bezpieczeństwa. Dzięki podwójnym paskom izolacyjnym, zapewnia 

wysoką izolację termiczną.

System jest dostępny w kształtach odzwierciedlających najnowsze 

style architektoniczne, a jednocześnie we wszelkich rodzajach 

okien i drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz.  

Dzięki podwójnym paskom izolacyjnym oraz lokalizacji otworów 

drenażowych, system zapewnia dobrą wiatro- i wodoszczelność.

Możliwe są różne kolory wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) ≤ 42 (-2; -4) dB,  w zależności od rodzaju szklenia

Infiltracja powietrza do 600 Pa (klasa 4)

Antywłamaniowość WK 2 – WK 3 (Norma Europejska ENV 1627 – 1630)

Izolacyjność termiczna Uf-od ≥ 1.90 W/m²K, w zależności od kombinacji profil ościeżnica-skrzydło 

Wodoszczelność do 900 Pa (klasa E900)

Odporność na obciążenie wiatrem do 2000 Pa (klasa 5)

PaRamEtRY tECHniCZnE

CHaRaKtERYstYKa tECHniCZna
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Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) ≤ 42 (-2; -4) dB, w zależności od rodzaju szklenia

Infiltracja powietrza do 600 Pa (klasa 4)

Antywłamaniowość WK 2 – WK 3 (Norma Europejska ENV 1627 – 1630)

Izolacyjność termiczna Uf-od ≥ 1.94 W/m²K, w zależności od kombinacji profil ościeżnica-skrzydło  

Wodoszczelność do 900 Pa (klasa E900)

Odporność na obciążenie wiatrem do 2000 Pa (klasa 5)

 

KuloodPoRnY

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. okiennej 
otwieranej do wewn.

Profil ościeżnicy 128 mm

Profil skrzydła 0 mm

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. drzwiowej 
otwieranej na zewn.

Profil ościeżnicy 77 mm

Profil skrzydła 77 mm

Głębokość konstrukcyjna okna
Profil ościeżnicy 97 mm

Profil skrzydła 77 mm

Wysokość listwy przyszybowej 25 mm

Grubość szyby do 63 mm

Cs ��-bP
Okna i Drzwi

CS 77-BP jest specjalnym wariantem systemu CS 77 - systemem do 

konstrukcji kuloodpornych okien i drzwi, spełniających najwyższe 

standardy europejskie.

CHaRaKtERYstYKa tECHniCZna

PaRamEtRY tECHniCZnE
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Warianty stylistyczne FunKCJonalnY uKRYtE sKRZYdŁo

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. 
okiennej otwieranej do wewn.

Profil ościeżnicy 51 mm 70 mm

Profil skrzydła 35 mm niewidoczny

Min. widoczna na zewn. szer. konstr. 
drzwiowej otwieranej na zewn.

Profil ościeżnicy 68 mm -

Profil skrzydła 76 mm -

Głębokość konstrukcyjna okna
Profil ościeżnicy 77 mm 77 mm

Profil skrzydła 86 mm 79 mm

Wysokość listwy przyszybowej 25 mm 17 mm

Grubość szyby do 63 mm do 44 mm

Cs ��-Hi
Okna i Drzwi

CS 86-HI to trójkomorowy system okienno-drzwiowy z profilami z prze-

kładkami termicznymi, stanowiący połączenie atrakcyjnego wyglądu, 

optymalnej sztywności i wysokiego poziomu izolacyjności termicznej. 

Przekładki termiczne o „żebrowanej” strukturze pozwalają na uzyskanie 

Uf dla profilu nawet na poziomie 1,5 W/m²K, co oznacza, że jest najbardziej 

energooszczędnym systemem w swojej klasie. 

W systemie dostępne są okna otwierane do wewnątrz, z różnymi typami 

okuć oraz drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz. Ponadto, w przy- 

padku konstrukcji drzwi CS 86-HI dostępnych jest kilka rozwiązań progo-

wych, spełniających oczekiwania poszczególnych klientów. 

Możliwe są różne kolory wewnętrzne i zewnętrzne.

CHaRaKtERYstYKa tECHniCZna

 

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) ≤ 44 (-0; -2) dB, w zależności od rodzaju szklenia

Infiltracja powietrza do 600 Pa (klasa 4)

Antywłamaniowość WK 2 (Norma Europejska ENV 1627 – 1630)

Izolacyjność termiczna Uf-od ≥ 1.47 W/m²K, w zależności od kombinacji profil ościeżnica-skrzydło 

Wodoszczelność do 900 Pa (klasa E900)

Odporność na obciążenie wiatrem do 2000 Pa (klasa E2000)

PaRamEtRY tECHniCZnE
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ŚCianY osŁonoWE

CW 50

CW 60

CW 86
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CW �0
Ściany Osłonowe

CW 50 to system do wykonywania ścian osłonowych, połaci dachowych 

i konstrukcji przestrzennych, dający nie tylko nieograniczoną swobodę 

tworzenia, ale również dzięki smukłym 50 mm profilom nośnym, 

wpuszczający do budynku maksymalną ilość światła. System dostępny 

jest w 11 indywidualnych rozwiązaniach, pozwalających na uzyskanie 

różnorodnych efektów estetycznych. 

Szeroki asortyment oznacza możliwość łączenia ścian pionowych i połaci 

dachowych, dając również możliwość wpinania w nie elementów otwiera- 

nych. Ten szeroki asortyment zawiera również rozwiązania techniczne, 

dostosowane do różnych wymogów dotyczących parametrów elewacji.

 

Warianty stylistyczne CW �0 CW �0-FP CW �0-Hi

Wewn. widoczna szerokość 50 mm 50 mm 50 mm

Zewn. widoczna szerokość 50 mm 50 mm 50 mm

Szklenie
mocowanie listwami

dociskowymi
mocowanie listwami

dociskowymi
mocowanie listwami

dociskowymi

Grubość szyby od 6 mm do 44 mm 33 mm od 30 mm do 46 mm

Elementy otwierane

wszystkie systemy Reynaers 
okna wychylne na zewn. 

(grubość szyby 22-32 mm) 
okna równolegle wysuwane 

na zewn. (grubość szyby 
22-28 mm)

CS 68-FP drzwi
wszystkie systemy Reynaers 

preferowane systemy 
CS 77 i CS 86-HI

CHaRaKtERYstYKa tECHniCZna

 

Warianty stylistyczne CW �0-sl CW �0 alu on stEEl CW �0-Hl CW �0-sg

Wewn. widoczna szerokość 15/50 mm 50 mm 50 mm 50/88 mm

Zewn. widoczna szerokość 50 mm 50 mm
pionowy - szerokość 

połączenia 30 mm, pionowy 
- 50 mm listwy dociskowe

uszczelki EPDM, szerokość 
27 mm

Szklenie mocowanie listwami
dociskowymi

mocowanie listwami
dociskowymi

mocowanie w poziomach 
listwami dociskowymi

szklenie strukturalne klejone 
ram aluminiowych

Grubość szyby do 44 mm do 44 mm od 22 mm do 44 mm od 24 do 36 mm

Elementy otwierane

wszystkie systemy Reynaers wszystkie systemy Reynaers 
okna wychylne na zewn.  

z górną osią obrotu z 
szybą klejoną strukturalnie 
(grubość szyby 23-32 mm)

okna wychylne na zewn.  
z górną osią obrotu z szybą 

klejoną strukturalnie  
(grubość szyby 24-36 mm)

CHaRaKtERYstYKa tECHniCZna
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Warianty	stylistyczne CW 50-SC CW 50-RA CW 50  
(UKRYTE SKRZYDŁO/AKCESORIA)

Wewn.	widoczna	szerokość 50	mm 50	mm 50/80	mm

Zewn.	widoczna	szerokość połączenie:	20	mm 50	mm 50	mm

Szklenie mocowanie	mechaniczne mocowanie	listwami	dociskowymi mocowanie	listwami	dociskowymi

Grubość	szyby od	27	mm	do	40	mm do	44	mm element	otwierany	22-26	mm

Elementy	otwierane okno	wychylne	na	zewn.	z	górną	osią	
obrotu	(grubość	szyby	27-40	mm)

okno	dachowe
rozwierane	

rozwierano-uchylne	
uchylne

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	

Izolacyjność	akustyczna Rw	(C;	Ctr)	≤	48	(-2;	-8)	dB,	w	zależności	od	rodzaju	szklenia

Infiltracja	powietrza Klasa	A4

Izolacyjność	termiczna zależna	od	zastosowanej	kombinacji	profili-prosimy	o	kontakt	z	producentem	konstrukcji		
w	systemach	Reynaers

Wodoszczelność do	900	Pa	(klasa	RE	900)

Odporność	na	obciążenie	wiatrem do	1500	Pa

PARAMETRY TECHNICZNE

21
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CW 60
Ściany Osłonowe

CW	60	to	system	ścian	osłonowych,	w	którym	szklenie	za-	

bezpieczone	jest	listwami	dociskowymi	mocowanymi		

do	konstrukcji	nośnej.	Dzięki	zachodzeniu	szkła	za	listwę		

na	głębokość	18	mm	i	większym	wysłonięciu	ramki	dystan-

sowej	szkła	zespolonego,	uzyskiwana	jest	wyższa	izolacyjność	

termiczna	przekroju.	CW	60	obejmuje	szeroki	asortyment	

profili,	dając	możliwość	wpinania	w	nie	różnego	rodzaju	

elementów	otwieranych.	

Profile	nośne	mają	wysokie	momenty	bezwładności,	dzięki	

czemu	system	CW	60	bardzo	dobrze	sprawdza	się	w	wielkoga-

barytowych	konstrukcjach	połaci	dachowych,	ścian	pionowych	

oraz	konstrukcjach	po	łuku.		

Zaktualizowany	w	ostatnim	czasie	system	CW	60	dostępny	

jest	w	pięciu	rozwiązaniach,	pozwalających	na	uzyskanie	

różnorodnych	efektów	estetycznych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
	

Warianty	stylistyczne CW 60 CW 60-HI CW 60-SC CW 60-SG

Wewn.	widoczna	szerokość 60	mm 60	mm 60	mm 60	mm

Zewn.	widoczna	szerokość 60	mm 60	mm 20	mm 27	mm

Szklenie mocowanie	listwami
dociskowymi

mocowanie	listwami
dociskowymi

mocowanie	listwami
dociskowymi

mocowanie	listwami
dociskowymi

Grubość	szyby od	6	mm	do	44	mm do	44	mm 33	mm od	30	mm	do	46	mm

Elementy	otwierane

wszystkie	systemy	Reynaers	
okna	wychylne	na	zewn.	

(grubość	szyby	22-32	mm)	
okna	równolegle	wysuwane	

na	zewn.	(grubość	szyby	
22-28	mm)

wszystkie	systemy	Reynaers	
okna	wychylne	na	zewn.	

(grubość	szyby	22-32	mm)	
okna	równolegle	wysuwane	

na	zewn.	(grubość	szyby	
22-28	mm)

okno	wychylne	na	zewn.	
z	górną	osią	obrotu		

(grubość	szyby	27-40	mm)

okna	wychylne	na	zewn.
z	górną	osią	obrotu	z	szybą

klejoną	strukturalnie		
(grubość	szyby	24-36	mm)

	

Izolacyjność	akustyczna Rw	(C;	Ctr)	≤	48	(-2;	-8)	dB,	w	zależności	od	rodzaju	szklenia

Infiltracja	powietrza Klasa	A4

Izolacyjność	termiczna
zależna	od	zastosowanej	kombinacji	profili-prosimy	o	kontakt	z	producentem	konstrukcji		
w	systemach	Reynaers

Wodoszczelność do	900	Pa	(klasa	RE	900)

Odporność	na	obciążenie	wiatrem do	1500	Pa

PARAMETRY TECHNICZNE

23
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CW 86
Ściany Osłonowe

CW	86	jest	to	system	fasady	słupowo-ryglowej	z	wpinanymi	w	nią	ram-

kami	aluminiowymi	wypełnionymi	szkłem	(CW	86).	System	występuje	

również	w	wariancie	fasady	elementowej	(CW	86-EF),	która	umożliwia	

wykonanie	przeszkleń	w	oparciu	o	gotowe	oszklone	moduły,	mocowane	

w	całości	na	elewacji.

System	CW	86	jest	dostępny	w	wariancie	ze	szkleniem	strukturalnym	

(SG)	oraz	ze	szkleniem	kasetowym	(CG).	W	oknach	istnieje	możliwość	

zastosowania	pełnej	automatyki	z	niewidocznymi	siłownikami	ukry-

tymi	w	konstrukcji	ramy	okiennej.	System	może	być	zintegrowany	z	

różnymi	rodzajami	drzwi	i	okien,	systemami	przesuwnymi	i	osłonami	

przeciwsłonecznymi.

Możliwe	są	różne	kolory	wewnętrzne	i	zewnętrzne.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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Warianty	stylistyczne CW 86-EF-CG CW 86-EF-CG (FIxED 
FAçADE)

CW 86-EF-CG (FIxED 
FAçADE jUNIOR) CW 86-EF-HI

Wewn.	widoczna	szerokość 86	mm	(38.5	–	9	–	38.5) 86	mm	(38.5	–	9	–	38.5) 86	mm	(38.5	–	9	–	38.5) 86	mm	(38.5	-	9	-	38.5)

Zewn.	widoczna	szerokość 68	mm	(26	–	16	–	26)	lub		
86	mm	(35	–	16	–	35) 86	mm	(35	–	16	–	35) 86	mm	(35	–	16	–	35) 86	mm	(38.5	-	9	-	38.5)

Szklenie
listwy	przyszybowe	+	

uszczelki	EPDM
listwy	przyszybowe	+	

uszczelki	EPDM
listwy	przyszybowe	+	

uszczelki	EPDM
listwy	przyszybowe	+	

uszczelki	EPDM

Grubość	szyby od	4	mm	do	38	mm od	6	mm	do	38	mm od	6	mm	do	38	mm od	30	mm	do	50	mm

Elementy	otwierane

zintegrowane	okna	wychylne	
na	zewn.	z	górną	osią	obrotu	

oraz	okna	ewakuacyjne	
otwierane	na	zewn.	wszyst-

kie	typy	okien	i	drzwi	CS

okna	wychylne	na	zewn.	
wszystkie	typy	okien	i	drzwi	

CS

okna	wychylne	na	zewn.	
wszystkie	typy	okien	i	drzwi	

CS

zintegrowane	okna	wychylne	
za	zewn.	z	górną	osią	obrotu	
oraz	okna	POW	(okna	wysu-

wane	równolegle)
wszystkie	typy	okien	i	drzwi	

CS
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Warianty	stylistyczne CW 86-EF-SG CW 86-SG CW 86-CG

Wewn.	widoczna	szerokość 86	mm	(38.5	–	9	–	38.5) 86	mm 86	mm

Zewn.	widoczna	szerokość połączenie	22	mm	pomiędzy	szybami połączenie	22	mm	pomiędzy	szybami 68	mm	(28	–	16	–	28)	lub	
86	mm	(	35	–	16	–	35)

Szklenie szklenie	strukturalne	na	kasetonach szklenie	strukturalne	na	kasetonach listwy	przyszybowe	+	uszczelki	EPDM

Grubość	szyby od	6	mm	do	36	mm od	6	mm	do	36	mm od	4	mm	do	38	mm

Elementy	otwierane
zintegrowane	okna	wychylne	na	zewn.		
z	górną	osią	obrotu	oraz	okna	ewakua-

cyjne	otwierane	na	zewn.

zintegrowane	okna	wychylne	na	zewn.		
z	górną	osią	obrotu	oraz	okna	ewakua-

cyjne	otwierane	na	zewn.

zintegrowane	okna	wychylne	na	zewn.		
z	górną	osią	obrotu	oraz	okna	ewakua-

cyjne	otwierane	na	zewn.	wszystkie	typy	
okien	i	drzwi	CS

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	

Izolacyjność	akustyczna Rw	(C;	Ctr)	≤	41	(-2;	-5)	dB,	w	zależności	od	rodzaju	szklenia

Infiltracja	powietrza Klasa	A4

Izolacyjność	termiczna
zależna	od	zastosowanej	kombinacji	profili-prosimy	o	kontakt	z	producentem	konstrukcji
w	systemach	Reynaers

Wodoszczelność do	900	Pa	(klasa	RE)

Odporność	na	obciążenie	wiatrem do	2000	Pa	

PARAMETRY TECHNICZNE
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OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE

BS 100/30/20
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Warianty	stylistyczne BS 100 ElEMENTY  
PREFABRYKOWANE BS 100 OSŁONY STAŁE BS 100 OSŁONY REGUlOWANE

Kształt	osłon eliptyczny eliptyczny eliptyczny

Wymiary	osłon 140	mm	/	180	mm od	120	do	400	mm od	120	do	400	mm

Kąt	zaklinowania 45° 0°/	15°/	30°/	45°/	60°/	75°/	90° zmienny

Możliwość	wykonania	
pomostów	obsługo-
wych

tak tak tak

System	BS	(Brise	Soleil)	firmy	Reynaers	jest	estetycznym	i	prak-

tycznym	rozwiązaniem	dla	niemal	wszystkich	nowych	i	istniejących	

już	budynków.	Dostępny	jest	w	wersji	standardowej	lub	na	za-

mówienie.	Brise	Soleil	to	ogólny	termin	oznaczający	system	

osłon	przeciwsłonecznych	zamocowany	do	elewacji	zewnętrznej,	

chroniący	przed	ciepłem	i	promieniami	słonecznymi.	Systemy	BS	

stanowią	dla	architektów	oszczędny	sposób	włączenia	większej	

liczby	modułów	konstrukcyjnych	w	ich	projektach	i	nadania		

budynkom	dodatkowej	atrakcyjności.	Systemy	BS	są	dostępne		

w	różnych	wymiarach	oraz	z	profilami	stałymi	lub	ruchomymi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

BS 100/30/20
Osłony Przeciwsłoneczne

28
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Warianty	stylistyczne BS 100 OKUCIA OSŁON BS 30 OSŁONY STAŁE BS 20 OSŁONY STAŁE BS 100 OSŁONY SZKlANE

Kształt	osłon eliptyczny zetowy ceowy szyba	hartowana

Wymiary	osłon
200	mm	/	250	mm	

/	300	mm szer.	90	mm	x	wys.	60	mm cięciwa	80	mm	/	140	mm 300	x	10	do	12	mm

Kąt	zaklinowania 0°/	15°	/	30°/	45° tak 30° 0°/15°/30°/45°/60°/	
75°/90°	i	zmienny

Możliwość	wykona-
nia	pomostów	
obsługowych

nie tak nie tak

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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SYSTEMY PRZESUWNE

CP 45Pa

CP 50

CP 96 / CP 96-LS

CP 155 / CP 155-LS

TP 110

TLS 110
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CP 45Pa
Systemy Przesuwne

CP	45Pa	to	system	przesuwny	z	profilami	bez	izolacji	termicznej,	

stworzony	w	odpowiedzi	na	najnowsze	wymagania	rynku.	

CP	45Pa	łączy	w	sobie	również	nowoczesną	technikę,	zachowując	

jednocześnie	estetykę	wyglądu.	Szerokość	profili	została		

zredukowana	do	minimum	tak,	aby	zapewnić	maksymalny		

dopływ	światła.

	

Warianty	stylistyczne MONOSZYNA 2-SZYNOWA 3-SZYNOWA 4-SZYNOWA

Widoczna	
szerokość	/	wysokość

Profil	ościeżnicy 45	mm 45	mm 45	mm 45	mm

Poziome	skrzydło 56	mm 56	mm 56	mm 56	mm

Pionowe	skrzydło 54.5	mm 54.5	mm 54.5	mm 54.5	mm

Profil	łączący 40	mm 40	mm 40	mm 40	mm

Wysokość	listwy	
	przyszybowej

Profil	ościeżnicy 56	mm 50	mm 86	mm 122	mm

Profil	skrzydła 29	mm 29	mm 29	mm 29	mm

Grubość	szyby od	6	mm	
do	22	mm

od	6	mm	
do	22	mm

od	6	mm	
do	22	mm

od	6	mm	
do	22	mm

Sposób	szklenia uszczelki	EPDM	do	szklenia	kopertowego

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	

Infiltracja	powietrza do	600	Pa	(klasa	4)

Antywłamaniowość WK	1	(Norma	Europejska	ENV	1627	–	1630)

Wodoszczelność do	300	Pa	(klasa	7A)

Odporność	na	obciążenie	wiatrem do	1600	Pa	(klasa	4)	

32
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CP 50
Systemy Przesuwne

CP	50	to	system	przesuwny	stworzony	w	odpowiedzi	na	najnowsze	

wymagania	w	dziedzinie	izolacyjności	termicznej,	estetyki	i	bez-

pieczeństwa.	CP	50	łączy	w	sobie	również	nowoczesną	technikę,	

będąc	bardzo	konkurencyjnym	rozwiązaniem.

Szyna	zewnętrzna	ma	dwie	główne	zalety:	niewidoczny	system	

drenażowy	na	zewnątrz	oraz	kanały	odprowadzające	wewnątrz.	

Rama	i	skrzydło	posiadają	smukły	wygląd.

	

Warianty	stylistyczne 2-SZYNOWA 3-SZYNOWA

Widoczna	
szerokość	/	wysokość

Poziome	skrzydło 67.3	mm 67.3	mm

Pionowe	skrzydło 69.7	mm 69.7	mm

Profil	teowy 64.5	mm 64.5	mm

Profil	łączący 34	mm 34	mm

Wysokość	listwy	
	przyszybowej

Profil	ościeżnicy 50	mm 92.4	mm

Profil	skrzydła 33	mm 33	mm

Grubość	szyby od	24	do	26	mm od	24	do	26	mm

Sposób	szklenia uszczelki	EPDM	do	szklenia	kopertowego

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	

Infiltracja	powietrza do	600	Pa	(klasa	3)

Izolacyjność	termiczna Uf-od	≥	3.4	W/m²K,	w	zależności	od	kombinacji	profil	ościeżnica-skrzydło	

Wodoszczelność do	200	Pa	(klasa	5A)	

Odporność	na	obciążenie	wiatrem do	1200	Pa	(klasa	3)

PARAMETRY TECHNICZNE
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Warianty	stylistyczne CP 96  
MONOSZYNA

CP 96  
2-SZYNOWA

CP 96  
3-SZYNOWA

CP 96-lS  
2-SZYNOWA

Widoczna	
szerokość	/	wysokość

Profil	ościeżnicy 52	mm 52	mm 52	mm 28	mm

Profil	skrzydła 90	mm 90	mm 90	mm 90	mm

Profil	teowy 89-102	mm 89-102	mm 89-102	mm 89-102	mm

Profil	łączący 104	mm 104	mm 104	mm 104	mm

Wysokość	listwy	
	przyszybowej

Profil	ościeżnicy 96	mm 96	mm 149	mm 96	mm

Profil	skrzydła 43	mm 43	mm 43	mm 43	mm

Grubość	szyby od	10	mm	
do	29	mm

od	10	mm	
do	29	mm

od	10	mm	
do	29	mm

od	10	mm	
do	29	mm

Sposób	szklenia uszczelki	EPDM	lub	neutralny	silikon

CP 96 / CP 96-lS
Systemy Przesuwne

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

System	drzwi	przesuwnych	i	podnoszono-przesuwnych	CP	96,	

zaprojektowano	aby	sprostać	oczekiwaniom	bezpieczeństwa	

i	wytrzymałości	przy	zachowaniu	optymalnej	ceny.	W	połączeniu	

z	zaawansowaną	myślą	techniczną,	tworzą	bardzo	innowacyjny	

system.	Dostępne	w	wariantach	jedno,	dwu	i	trzyszynowym.	

Wariant	CP	96-AP	zapewnia	zwiększoną	ochronę	przeciwwłama-

niową.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	

Warianty	stylistyczne CP 96-AP  
MONOSZYNA

CP 96-AP  
2-SZYNOWA

CP 96-AP  
3-SZYNOWA

CP 96-lS/AP  
2-SZYNOWA

Widoczna	
szerokość	/	wysokość

Profil	ościeżnicy 52	mm 52	mm 52	mm 38	mm

Profil	skrzydła 100	mm 100	mm 100	mm 100	mm

Profil	teowy 89-102	mm 89-102	mm 89-102	mm 89-102	mm

Profil	łączący 104	mm 104	mm 104	mm 104	mm

Wysokość	listwy	
	przyszybowej

Profil	ościeżnicy 96	mm 96	mm 149	mm 96	mm

Profil	skrzydła 43	mm 43	mm 43	mm 43	mm

Grubość	szyby od	10	mm	
do	29	mm

od	10	mm	
do	29	mm

od	10	mm	
do	29	mm

od	10	mm	
do	29	mm

Sposób	szklenia uszczelki	EPDM	lub	neutralny	silikon
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Infiltracja	powietrza do	600	Pa	(klasa	4)

Antywłamaniowość WK	2	(Norma	Europejska	ENV	1627	–	1630)

Izolacyjność	termiczna Uf-od	≥	3.5	W/m²K,	w	zależności	od	kombinacji	profil	ościeżnica-skrzydło		

Wodoszczelność do	600	Pa	(klasa	9A)

Odporność	na	obciążenie	wiatrem do	1200	Pa	(klasa	3)

PARAMETRY TECHNICZNE



36

CP 155 / CP 155-lS
Systemy Przesuwne

	

Warianty	stylistyczne CP 155 MONOSZYNA / 2-SZYNOWA / 3-SZYNOWA / 
 lS MONOSZYNA /lS 2-SZYNOWA / lS 3-SZYNOWA

Widoczna	
szerokość	/	wysokość

Profil	ościeżnicy 60	mm

Profil	skrzydła 102	mm

Profil	teowy 76-89-102-115-154	mm

Profil	łączący 128	mm

Wysokość	listwy	
	przyszybowej

Profil	ościeżnicy 155	mm	/	242	(3-szynowa	/	LS	3-szynowa)

Profil	skrzydła 68	mm

Grubość	szyby od	13	do	52	mm

Sposób	szklenia uszczelki	EPDM	lub	neutralny	silikon

	

Izolacyjność	akustyczna Rw	(C;	Ctr)	≤	43	(-1;	-5)	dB,	w	zależności	od	rodzaju	szklenia

Infiltracja	powietrza do	600	Pa	(klasa	4)

Antywłamaniowość WK	2	(Norma	Europejska	ENV	1627	–	1630)

Izolacyjność	termiczna Uf-od	≥	3.0	W/m²K,	w	zależności	od	kombinacji	profil	ościeżnica-skrzydło	

Wodoszczelność do	450	Pa	(klasa	8A)

Odporność	na	obciążenie	wiatrem do	1600	Pa	(klasa	4)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CP	155	to	system	drzwi	przesuwnych	oraz	podnoszono-przesuw-

nych	z	profilami	z	izolacją	termiczną,	z	możliwością	zastosowania	

skrzydła	o	maksymalnym	ciężarze	do	400	kg	i	wysokości	

do	3	metrów.	Skrzydło	porusza	się	na	wysokiej	jakości	wózkach	

ze	stali	nierdzewnej.	Wyrafinowana	koncepcja	spełnia	najwyższe	

oczekiwania	użytkownika:	optymalną	jakość,	wysoką	izolacyjność	

termiczną	oraz	łatwość	obsługi.	Możliwe	jest	zastosowanie	au-

tomatycznych	rozwiązań	otwierających.

36
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TP 110
Systemy Przesuwne

TP	110	to	system	profili	z	paskami	termoizola-

cyjnymi	do	produkcji	elementów	przesuwnych,		

o	maksymalnym	ciężarze	skrzydła	do	200	kg.

Dostępne	są	wersje	jedno-	i	dwuszynowe.	TP	110	

jest	naturalnie	kompatybilny	z	innymi	systema-

mi	firmy	Reynaers,	w	tym	TS	i	CS.

	

Warianty	stylistyczne MONOSZYNA 2-SZYNOWA RENESANS

Widoczna	szerokość	/	wysokość

Profil	ościeżnicy 50	mm 50	mm 50	mm

Profil	skrzydła 93	mm 93	mm	(TS)	/	96.8	mm	(CS) 105.3	mm

Profil	teowy	(TS) 67-77-87-93	mm 67-77-87-93	mm -

Profil	teowy	(CS) 76-89-102-115	mm 76-89-102-115	mm -

Profil	łączący 97.8	mm 97.8	mm	(TS)	/	101.6	mm	(CS) 76	mm	(CS)

Głębokość	konstrukcyjna

Profil	ościeżnicy 117.8	mm 110	mm 117.8	mm

Profil	skrzydła 50	mm 50	mm 50	mm

Wys.	listwy	przyszybowej 21	mm	(TS) 21	mm	(TS)	/	25	mm	(CS) 25	mm	(CS)

Grubość	szyby 4-37	mm 4-37	mm 4-37	mm

Sposób	szklenia uszczelki	EPDM	lub	neutralny	silikon

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	

Izolacyjność	akustyczna Rw	(C;	Ctr)	=	31	(-1;	-2	)	dB	/	39	(0;	-2	)	dB,	w	zależności	od	rodzaju	szklenia

Infiltracja	powietrza do	600	Pa	(klasa	4)

Antywłamaniowość WK	2	(Norma	Europejska	ENV	1627	–	1630)

Izolacyjność	termiczna Uf-od	3.1	W/m²K	do	6.7	W/m²K,	w	zależności	od	kombinacji	profil	ościeżnica-skrzydło	

Wodoszczelność do	450	Pa	(klasa	8A)

Odporność	na	obciążenie	wiatrem do	1600	Pa	(klasa	4)

PARAMETRY TECHNICZNE
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TlS 110
Systemy Przesuwne

TLS	110	to	system	profili	z	termoizolacją	do	produkcji	

elementów	podnoszono-przesuwnych	o	maksymalnej	

wadze	do	300	kg.	Nylonowe	kółka	przesuwają	się	po	

szynie	ze	stali	nierdzewnej,	zapewniając	optymalną	

trwałość.	Zasada	podnoszenia	i	przesuwania	gwaran-

tuje	wiatroszczelność,	infiltrację	powietrza	

i	wodoszczelność	zgodną	z	najwyższymi	normami.

	

Widoczna	szerokość	/	wysokość

Dolny	profil	ościeżnicy 35	mm

Górny	profil	ościeżnicy 43	mm

Profil	skrzydła 90	mm

Głębokość	konstrukcyjna

Profil	ościeżnicy 110	mm

Profil	skrzydła 43	mm

Profil	teowy 93	mm

Profil	łączący 93	mm

Wysokość	listwy	przyszybowej 21	mm

Grubość	szyby 4	-	30	mm

Sposób	szklenia uszczelki	EPDM	lub	neutralny	silikon

Izolacyjność	termiczna paski	poliamidowe	wzmocnione	włóknem	szklanym	
o	wysokości	18,6	mm	i	25,6	mm

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	

Infiltracja	powietrza do	600	Pa	(klasa	4)

Izolacyjność	termiczna Uf-od	3.6	W/m²K	do	6.7	W/m²K,	w	zależności	od	kombinacji	profil	ościeżnica-skrzydło	

Wodoszczelność do	450	Pa	(klasa	8A)

Odporność	na	obciążenie	wiatrem do	1600	Pa	(klasa	4)

PARAMETRY TECHNICZNE
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OGRODY ZIMOWE

CR 120

TR 200 

PR 100
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Infiltracja	powietrza do	150	Pa	(klasa	1)

Izolacyjność	termiczna
zależna	od	zastosowanej	kombinacji	profili-prosimy	o	kontakt	z	producentem	konstrukcji		
w	systemach	Reynaers

Odporność	na	obciążenie	wiatrem do	800	Pa	(klasa	2)

	

Warianty	stylistyczne FUNKCjONAlNY     /    RENESANS     /     ORANŻERIA

Min.	widoczna	szer.	profili	nośnych 60	mm	

Głębokość	profili	nośnych 70	mm	/	100	mm

Kąt	pochylenia	dachu 5°	-	45°

Kąt	kalenicowy 90°	-	170°

Grubość	szyby od	6	mm	do	40	mm

CR 120
Ogrody Zimowe

CR	120	jest	termoizolowanym	systemem	przeznaczonym	do	wykony-

wania	dachów	ogrodów	zimowych.	Charakterystyczne	elementy	systemu	

to	szeroka,	termoizolowana	rynna	w	kilku	wariantach	oraz	krokwie	

o	różnej	wytrzymałości,	z	elementem	nośnym	skierowanym	do	wewnątrz	

ogrodu	zimowego.	

System	jest	dostosowany	do	wypełnienia	zarówno	szkłem	zespolonym		

jak	i	płytami	poliwęglanowymi.	Zaletą	rozwiązania	jest	pełna	kompaty-

bilność	ze	wszystkimi	systemami	przesuwnymi	i	okienno	drzwiowymi	

firmy	Reynaers	oraz	systemowym	oknem	dachowym.	

CR	120	jest	dostępny	w	6	wariantach	połączeń	przez	co	jest	bardzo	pros-

ty	i	szybki	w	montażu.	Jedno	z	rozwiązań	zawierające	profil	posadczy	

bez	widocznej	rynny,	daje	możliwość	budowania	niewielkich	świetlików.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PARAMETRY TECHNICZNE
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Warianty	stylistyczne FUNKCJONALNY / ReNeSANS / eLIPTYCZNY

Min.	widoczna	szer.	profili	nośnych 70	-	99	-	128	mm

Głębokość	profili	nośnych wewn.:	18	mm
zewn.:	23	-	58	mm

Kąt	pochylenia	dachu 5°	-	45°

Kąt	kalenicowy 126°	-	180°

Grubość	szyby od	6	mm	do	40	mm

TR 200
Ogrody Zimowe

TR	200	jest	termoizolowanym	systemem	przeznaczonym	do	wy-	

konywania	ogrodów	zimowych.	Charakterystyczne	elementy	sys-

temu	to	szeroka,	termoizolowana	rynna	w	kilku	wariantach	oraz	

krokwie	o	różnej	wytrzymałości	z	elementem	nośnym	skierowa-

nym	na	zewnątrz	ogrodu	zimowego.	Takie	rozwiązanie	umożliwia	

mocowanie	rolet	dachowych	zewnętrznych	do	krokwi	dachu.	

System	jest	dostosowany	do	wypełnienia	zarówno	szkłem	zespolo-

nym	jak	i	płytami	poliwęglanowymi.	Zaletą	rozwiązania	jest	pełna	

kompatybilność	ze	wszystkimi	systemami	przesuwnymi	i	okienno	

drzwiowymi	firmy	Reynaers	oraz	systemowym	oknem	dachowym.

CHARAKTeRYSTYKA TeCHNICZNA

	

Infiltracja	powietrza do	600	Pa	(klasa	3)

Wodoszczelność do	900	Pa	(klasa	E900)

Odporność	na	obciążenie	wiatrem do	800	Pa	(klasa	2)

PARAMeTRY TeCHNICZNe
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SOFTLINe

Wysokość	profili	nośnych 100	–	150	mm

Min.	widoczna	szerokość	profili	nośnych 75	–	105	mm

Kąt	pochylenia	dachu 5°	-	45°

Grubość	szyby od	8	mm	do	32	mm

PR 100
Ogrody Zimowe

PR	100	jest	nieizolowanym	systemem	dachowym	przeznaczonym	

do	wykonywania	ogrodów	zimowych	nieizolowanych	termicznie.	

System	może	być	wykorzystywany	do	zadaszenia	tarasów	i	miejsc	

parkingowych.	Zaletą	rozwiązania	jest	pełna	kompatybilność	

ze	wszystkimi	systemami	przesuwnymi	i	okienno	drzwiowymi	

firmy	Reynaers	oraz	systemowym	oknem	dachowym.

CHARAKTeRYSTYKA TeCHNICZNA

43



44

SYSTeMY UZUPeŁNIAJĄCe

GP 51

Cintro

Mosquito

RB 10
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GP 51
Systemy Uzupełniające

System	GP	51	jest	innowacyjnym	całoszklanym	systemem		

przesuwnym.	System	ten	składa	się	z	indywidualnych	paneli.		

GP	51	jest	systemem	modularnym	dla	zabudowy	balkonów,	

tarasów	oraz	wewnętrznych	przegród.	Został	zaprojektowany	tak,	

aby	spełniać	wymagania	nowoczesnej,	lekkiej	i	transparentnej		

architektury.	Łatwy	i	szybki	montaż	i	instalacja,	oraz	unikalne	

rozwiązanie	szyny	dolnej	pozwalającej	na	uniknięcie	wystającego	

dolnego	progu,	pozwala	na	łatwy	dostęp	na	taras.		

GP	51	jest	idealnym	rozwiązaniem	pozwalającym	cieszyć	się		

otoczeniem	przez	cały	rok.

CHARAKTeRYSTYKA TeCHNICZNA

	

GLASS PATIO

Zakres	połączeń	narożnych	szyn 90°	-	270°

Grubość	szyby 6	-	8	-	10	mm

Max.	wymiary	pojedynczego	panelu
max.	2600	mm	wys.

max.	800	mm	szer.

Typ	szklenia szyba	hartowana
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Cintro
Systemy Uzupełniające

Profile	z	serii	Cintro	zaprojektowano	z	myślą	o	rozwiązaniach	

architektonicznych	z	użyciem	profili	giętych.	

System	przeznaczony	jest	do	stosowania	na	świetliki	dachowe,	

również	z	wypełnieniem	poliwęglanem.	Przeznaczony	jest		

do	stosowania	na	świetliki	walcowe	w	miejscach,	w	których		

konieczna	jest	bardzo	duża	ilość	światła	słonecznego.

CHARAKTeRYSTYKA TeCHNICZNA

	

CINTRO

Widoczna	od	wewn.	szer.	profili 60	mm

Widoczna	na	zewn.	szer.	profili 60	mm

Wys.	listew	dociskowych 8	mm

Wys.	profili	nośnych 8	–	35	mm

Moment	bezwładności	profili	nośnych lx=	0.2	to	9.8	cm4

Grubość	wypełnienia od	2	mm	do	32	mm
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Mosquito
Systemy Uzupełniające

Mosquito	to	system	moskitier	montowanych	na	okna,	drzwi	

lub	drzwi	przesuwne,	w	celu	zablokowania	dostępu	owadom	

do	wnętrza	pomieszczenia.	System	jest	kompatybilny	

ze	wszystkimi	seriami	okien	i	drzwi	firmy	Reynaers,	

oraz	oknami	i	drzwiami	innych	dostawców.	

System	Mosquito	jest	dostępny	w	kilku	wariantach	estetycznych:	

funkcjonalnym,	softline	i	renesansowym.

	

Warianty	stylistyczne MOSKITIeRY OKIeNNe MOSKITIeRY DRZWIOWe MOSKITIeRY DO DRZWI 
PRZeSUWNYCH

Grubość	systemu 15	mm/22	mm 28	mm 28	mm

Narożniki Tworzywowe	narożniki	łączące Zaciskane	narożniki	aluminiowe Zaciskane	narożniki	aluminiowe

48
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RB 10
Systemy Uzupełniające

System	RB	10	został	przetestowany	w	renomowanych	

ośrodkach	badawczych,	zgodnie	z	najbardziej	rygorystycz-	

nymi	normami	europejskimi	i	gwarantuje	najwyższy	poziom	

bezpieczeństwa.	

System	RB	10	jest	dostępny	w	kilku	wariantach	estetycz-

nych:	funkcjonalnym,	eliptycznym	lub	softline.		

System	poza	standardowymi	szczeblinami,	daje	również	

możliwość	wypełnienia	szkłem,	jak	również	arkuszami		

z	pleksiglasu	lub	akrylu,	które	mogą	być	zamontowane	

przed	lub	pomiędzy	profilami	słupków,	albo	bezpośrednio		

w	pochwycie.
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Ziarnista	struktura	Coatex Okno	POW-	(okno	wysuwane	równolegle)

Firma	Reynaers	ma	w	ofercie	ponad	400	najwyższej	jakości	kolorów:	błyszczących	lub	
matowych,	w	odcieniach	pastelowych,	metalicznych	i	anodowanych	oraz	odpornych	na	zaryso-
wania,	łatwą	w	utrzymaniu	strukturę	Coatex	lub	imitację	drewna.

Coatex, lakier	strukturalny	firmy	Reynaers	Aluminium,	ma	wyjątkowo	atrakcyjny	wygląd		
i	jest	odporniejszy	na	zarysowania	w	porównaniu	z	tradycyjnymi	lakierami.	

Oficjalne	testy	wykazują,	że	Coatex	jest	do	65%	bardziej	odporny	na	zarysowania	niż	stan-	
dardowe	lakiery	proszkowe.

Co	więcej,	okna	i	drzwi	pokryte	Coatexem	wymagają	o	połowę	mniej	zabiegów	czyszczących.

Dzięki	pofałdowanej	strukturze,	zredukowano	przyczepność	kurzu	i	innych	zanieczyszczeń,		
które	są	usuwane	przez	deszcze,	dlatego	powłoka	Coatex	lubi	gdy	pada	deszcz.

KOLORYSTYKA

AUTOMATYCZNe STeROWANIe

Zapewnienie	większego	komfortu	w	domu	lub	w	biurze,	staje	się	stopniowo	główną	troską	jego	
użytkowników.	Skuteczna	kontrola	klimatu,	lepsza	ochrona	przed	chłodem,	wiatrem,	słońcem	
oraz	promieniowaniem	i	hałasem,	to	tylko	niektóre	z	wymagań,	jakie	architekci	powinni	wziąć	
pod	uwagę	podczas	projektowania	budynku.	Zastosowanie	automatycznego	sterowania	–	tzn.	
połączenia	urządzeń	mechanicznych	i	elektroniki	–	pozwala	na	sterowanie	komputerowe,	za-	
miast	manualnej	obsługi	takich	elementów	budynku	jak	żaluzje,	okna,	osłony	przeciwsłoneczne.

Okna,	elewacje	oraz	systemy	osłon	przeciwsłonecznych	odgrywają	tu	kluczową	rolę.	Stanowią	
element	integralny	pomiędzy	środowiskiem	zewnętrznym	a	wnętrzem	budynku.	Reynaers		
oferuje	zautomatyzowane	rozwiązania,	które	pozwalają	na	pełną	kontrolę	systemów	wentylacji		
i	bezpieczeństwa.	Okna	mogą	być	automatycznie	otwierane,	zamykane	lub	rozszczelniane		
za	pomocą	przycisku	pilota,	czujników	lub	centralnej	jednostki	kontroli	w	zautomatyzowanym	
systemie	budynku.
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W	celu	ułatwienia	wykonywania	niezbędnych	obliczeń	i	przygotowania	produkcji,	Reynaers		
oferuje	autoryzowanym	producentom	ślusarki	aluminiowej	szeroki	zakres	oprogramowania		
zawierający	całą	gamę	profili	i	akcesoriów	systemów	Reynaers.	Dane	techniczne	i	handlowe		
zawarte	w	bazach	tych	programów	są	regularnie	aktualizowane	i	wspomagane	poprzez		
specjalne	dedykowany	temu	serwis	techniczny.

1. ReynaPro
Standard w przypadku dużego obciążenia kalkulacjami ofertowymi
Oprogramowanie	obliczeniowe	ReynaPro	oferuje	producentowi	możliwość	przedstawienia	wszel-	
kich	potrzebnych	informacji,	w	celu	stworzenia	atrakcyjnych,	jasnych	oraz	dokładnych	ofert		
dotyczących	projektów.	ReynaPro	generuje	zestawienia	cenowe,	listy	zamówień,	schematy	
produkcyjne,	a	co	więcej,	może	być	stosowany	do	zautomatyzowanej	produkcji	z	wykorzysta-
niem	modułów	do	sterowania	obrabiarkami,	oferowanych	przez	Reynaers.	Obliczenia	są	możliwe	
dla	wszystkich	rodzajów	systemów.	Aktualne	dane	i	oprogramowanie	można	pobrać	z	Internetu.	

ReynaPro	to	oprogramowanie	kompletne,	ale	modułowe,	dające	się	przystosować	do	potrzeb	
każdej	firmy.

Główne cechy

Łatwe wprowadzanie elementów w celu otrzymania szybkich rezultatów
Wprowadzenie	konstrukcji	odbywa	się	poprzez	proste	i	szybkie	okna	dialogowe.
Widok	wprowadzanych	konstrukcji	może	być	zmieniany	z	widoku	na	zewnątrz	–	na	od	wewnątrz,	
podczas	definiowania	elementu.

Dokładne i uporządkowane obliczenia, oszczędzające czas i materiał
ReynaPro	pozwala	na	obliczenie	i	optymalizację	kosztów,	cen	sprzedaży,	generowanie	list	
zamówieniowych	oraz	list	cięć	profili,	akcesoriów	i	szklenia.

Pełna integracja z edytorami tekstów w celu przygotowania profesjonalnych wycen  
dla klientów
Na	podstawie	wprowadzonych	konstrukcji,	można	automatycznie	generować	różne	rodzaje		
dokumentów	i	przetwarzać	je	w	zintegrowanych	edytorach	tekstów,	Microsoft	Word,	Excel		
lub	w	innym	dowolnym	edytorze	tekstów.

Zamówienie elektroniczne pozwala na jego szybszą i bezbłędną realizację
Listy	zamówień	są	tworzone	dla	profili,	akcesoriów,	okuć	oraz	szklenia.	Dzięki	modułowi	Sys-
temu	Zamówień	Elektronicznych	(EOS)	można	przesłać	listy	zamówień	drogą	elektroniczną,		
co	gwarantuje	ich	dokładną	i	szybszą	realizację.

Skuteczny montaż dzięki niezwykle nowoczesnemu przygotowaniu prac 
Lista	produkcyjna	obejmuje	streszczenie,	opisujące	jak	należy	montować	poszczególne	elemen-
ty.	Każdemu	profilowi,	każdej	szybie	oraz	okuciom	przypisana	jest	jego	indywidualna	pozycja	
(numer)	montażu.	Możliwość	przeniesienia	listy	cięcia	bezpośrednio	do	piły	zapobiega	błędom	
podczas	cięcia.

OPROGRAMOWANIe



53

1. 2.

Silna integracja z CAD
Istnieje	możliwość	łatwego	importu	rysunków	dxf	i	dwg.	Oprogramowanie	posiada	trwałe	
połączenie	z	programem	AutoCAD.	Generowanie	przekrojów	jest	dokładne	i	atrakcyjne		
wizualnie.	Opcjonalnie	dostępne	jest	także	zintegrowane	oprogramowanie	CAD.

Interfejs systemów 3D do wirtualnych wizualizacji z dokładnymi wymiarami
Przetwarzanie	obiektów	3D	poza	różnymi	systemami	konstrukcji	CAD	i	programami	do	ogrodów	
zimowych	(jak	nasz		program	3D	do	ogrodów	zimowych	Cover).

Sterowanie maszynami
ReynaPro	oferuje	możliwość	sterowania	piłami	i	maszynami	CNC	wielu	producentów.	
Automatyczne	wykrywanie	kolizji	gwarantuje	odpowiednie	rezultaty.	Dzięki	zastosowaniu	kodów	
kreskowych,	oprogramowanie	zapewnia	właściwe	operacje	na	odpowiednim	profilu.

Obliczanie	momentów	bezwładności	i	wartości	współczynnika izolacyjności	termicznej.

2. ReynAL
Program	ten	umożliwia	w	przyjazny	i	prosty	dla	użytkownika	sposób	przygotowania	oferty	
dla	klientów,	listy	materiałów	potrzebnych	do	zrealizowania	zamówienia	oraz	licznych	innych	
wydruków	usprawniających	przygotowanie	produkcji.	W	obecnej	wersji	program	umożliwia	
przygotowanie	najpopularniejszych	na	polskim	rynku	konstrukcji	aluminiowych	i	obejmuje	
zarówno	systemy	okienno-drzwiowe,	jak	i	ściany	osłonowe	oraz	ogrody	zimowe:	kalkulacja	i	
optymalizacja	kosztów,	ceny	sprzedaży,	listy	cięcia	dla	profili,	akcesoriów	i	szklenia,	wizualna	
prezentacja	konstrukcji	z	dokładnymi	wymiarami,	wbudowany	moduł	do	obliczeń	statycznych	
sprawdzający	„na	bieżąco”	wytrzymałość	użytych	w	konstrukcji	profili,	możliwość	eksportu	
wyników	do	Word	i	Exel.	Program	pozwala	na	wyznaczenie	izolacyjności	termicznej	konstruk-
cji.	Wymagania	sprzętowe:	komputer	PC,	Pentium	200	Mhz,	64	MB	RAM,	Win	‘95,	‘98,	ME,	NT,	
2000,	XP,	przyjazny	dla	użytkownika	interfejs.

3. Reynaers Statica
Idealny program do wstępnych obliczeń statycznych
Reynaers	Statica	to	specjalnie	opracowany	dla	firmy	Reynaers	program,	umożliwiający	wykony-
wanie	obliczeń	statycznych	konstrukcji	aluminiowych,	z	uwzględnieniem	ciśnienia	parcia	wiatru,	
wysokości	budynku,	grubości	wypełnienia	szklanego,	maksymalnej	strzałki	ugięcia	profili	oraz	
współczynników	bezpieczeństwa.	Ostatecznym	wynikiem	obliczeń	są	minimalne	wartości	mo-
mentów	bezwładności	Ix	i	Iy,	spełniające	zadane	warunki	początkowe.	Program	uwzględnienia	
wymagania	polskich	norm	i	przepisów.
Reynaers	Statica	daje	możliwość	obliczania	konstrukcji	okiennych,	drzwiowych,	ogrodów	
zimowych	oraz	ścian	osłonowych	z	wykorzystaniem	typowych	modeli.	Obliczenia	prowadzone	
są	zgodnie	z	polskimi	normami.	Dodatkowe	ułatwienie	w	postaci	mapy	Polski	z	zaznaczonymi	
strefami,	obciążenia	wiatrem	i	śniegiem,	generowanie	atrakcyjnego	wydruku	z	niezbędnymi	
informacjami	handlowymi	i	danymi	technicznymi,	wprowadzonymi	do	obliczenia	wartości	mo-
mentów	Ix	oraz	Iy,	przyjazny	dla	użytkownika	interfejs	zgodny	z	Windows.
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4. SKINcad
Oprogramowanie	służące	do	obliczeń	i	produkcji	kompleksowych	dwu-	i	trójwymiarowych	
konstrukcji	w	systemach	ścian	osłonowych	Reynaers.

Generuje	kompletną	listę	zamówieniową	i	plan	produkcji	zawierający:

widoczny	krok	po	kroku	montaż	skomplikowanych	łączników,
prezentację	wszystkich	profili	z	poprawnymi	kątami	oraz	długościami,
listę	cięć	dla	profili	i	szkła	przetworzoną	w	trójwymiarowy	rysunek	na	ekranie	bądź	
na	papierze.

Zawiera	kompletną	bibliotekę	wszystkich	profili,	połączeń	i	dodatków	dla	systemu		
Reynaers	CW	50.
CAD	–	Reynaers	3D,	pozwalający	na	skrócenie	czasu	kalkulacji	w	założonych	konstrukcjach	ścian	
osłonowych.

5. Cover
Cover	to	trójwymiarowe	oprogramowanie	projektowo-obliczeniowe	do	ogrodów	zimowych	
Reynaers.	Jego	celem	jest	wirtualna	wizualizacja,	przedstawiająca	obraz	wymarzonego	przez	
klienta	ogrodu	zimowego,	w	rzeczywistych	warunkach	miejsca	jego	zamieszkania.
Cover	może	generować	wiele	raportów,	takich	jak	zoptymalizowana	lista	zamówień	razem	
z	cenami	lub	rysunkami	konstrukcji.	Istnieje	możliwość	eksportu	zewnętrznych	wymiarów		
ram	ścian	bocznych	do	programów	zewnętrznych.	Wykorzystując	np.	program	ReynaPro		
można	zaimportować	dane	i	wykonać	ich	szczegółową	kalkulację.	Inne	rodzaje	raportów		
i	rysunków	dostępnych	w	Cover:	lista	cięć,	lista	materiałów	i	lista	szklenia	oraz	rysunki	profili,	
szklenia,	przekrojów	i	detali.

6. BS Control
Program	ten	przy	zastosowaniu	osłon	przeciwsłonecznych	posiada	oprogramowanie	
pozwalające	na	obliczanie	następujących	parametrów:

wizualizację	kąta	zacienienia	fasady
wyznaczenie	kątów	zacienienia
wyznaczenie	współczynnika	redukcji	nasłonecznienia,	ich	wpływ	na	bilans	energetyczny	
fasady

•
•
•

•
•
•
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ZARZĄDZANIe JAKOŚCIĄ

Spółka	Reynaers	Aluminium	pragnie	ciągle	być	ceniona	nawet	za	dziesięć	lat.	Zadowolenie	
klienta	i	zapewnienie	jakości	są	ze	sobą	blisko	związane.	Oba	czynniki	znajdują	się	wysoko	na	
liście	naszych	priorytetów.	Wspólnie	z	dostawcami	dokładamy	starań,	aby	niezmiennie	gwaran-
tować	najwyższą	jakość.

Firma Reynaers daje pewność w postaci 10-letniej gwarancji systemowej
Na	każdym	etapie	procesu	produkcji,	dział	kontroli	jakości	przeprowadza	bardzo	surowe	testy,	
które	pozwalają	nam	na	zagwarantowanie,	że	wytwarzane	przez	nas	systemy	sprostają	stan-	
dardom	wyznaczanym	indywidualnie	w	poszczególnych	krajach,	zależnie	od	rodzaju	produktu.	
Dodatkowo	udzielamy	10-letniej	gwarancji	systemowej	na	aluminium,	lakier	lub	powierzchnię	
anodowaną,	a	także	na	izolację	oraz	akcesoria.

Certyfikat ISO 9001:2000: zapewnia stałą kontrolę jakości
W	spółce	Reynaers	Aluminium	dążenie	do	doskonałości	nie	jest	pustym	sloganem.	Zapewniamy	
stałą	i	systematyczną	kontrolę	jakości	zgodną	z	certyfikatem	9001:2000.		
W	celu	otrzymania,	a	następnie	utrzymania	certyfikatu,	działy		
odpowiedzialne	za	projektowanie,	wytwarzanie	i	dostawę	produktów	
oraz	usług,	podlegają	regularnym	kontrolom.	

Znak Qualanod zapewnia optymalny proces  
anodowania
Wszyscy	nasi	dostawcy	posiadają	europejski	znak	jakości	Qualanod,	
co	oznacza,	że	muszą	sprostać	wszystkim	wymaganiom	dotyczącym	
uszczelnień,	czasu	działania,	odporności	na	promienie	UV,	
utraty	kolorów	itp.	Jest	to	najlepsza	gwarancja	jakości	procesu	anodowania.

Znak Qualicoat zapewnia wysoką jakość lakierowania
Wszyscy	nasi	dostawcy	posiadają	europejski	znak	jakości	Qualicoat,	co	oznacza,	że	muszą		
sprostać	wszystkim	wymaganiom	dotyczącym	uszczelnień,	czasu	działania,	odporności		
na	promienie	UV,	utraty	kolorów	itp.	Jest	to	najlepsza	gwarancja	jakości	lakierowania.
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