
„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz

tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl

amex-baczek.pl
NIP 744 14 85 088 REGON 510815144

Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie 
informacyjny i poglądowy. Przed zakupem produktu należy 
podaną specyfikację zweryfikować z producentem lub Przedstawi-
cielem Handlowym.

MOC MOŻLIWOŚCI

SYSTEM DOSTARCZA OKUCIA DOSTARCZA

6004 - 60556004 - 60796004 - 6003

DRZWI BALKONOWE / PSK 6004 - 6017DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZDRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
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6002 - 6003 + STV®

WYBRANE ZŁOŻENIA
więcej szukaj na amex-baczek.pl
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6004 - 6033PRÓG - 6033



Rzeczywiste kolory mogą się różnić od tych wydrukowanych. Profile okienne mogą być oklejane folią, lakierowane lub barwione w masie. O paletę kolorów niestandardowych pytaj swojego opiekuna handlowego lub sprawdź na amex-baczek.pl.

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

1 punkt
Zabezpieczenie
podstawowe

2 punkty
Zabezpieczenie
podstawowe

RC1 RC2

 W naszych oknach stosujemy okucia z rodziny 
Siegenia TITAN AF. Już w wersji standardowej gwarantują 
wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkową ochronę przed 
włamaniem zapewnia - w kombinacji z grzybkiem obroto-
wym - specjalny zaczep przeciwwyważeniowy, który umożli-
wia podniesienie klasy bezpieczeństwa okna do odpowied-
niego poziomu.

Grzybek obrotowy
ze zintegrowaną

regulacją wysokości

Mimo niewielkich rozmiarów, łączy w sobie 

ogrom zalet: zapewnia prostszy, a przy tym 

absolutnie dokładny montaż; samodzielnie 

wyrównuje tolerancje luzu okuciowego 

i ogranicza znacznie konieczność regulacji 

w trakcie produkcji, montażu i użytkowania; 

dopasowuje się automatycznie do zmiany 

warunków funkcjonowania np. temperatury; 

gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony 

system zamykania; zapobiega czasochłonnym 

i kosztownym reklamacjom.

Rozwórka

Umożliwia zamykanie i uchylanie okien i drzwi 

balkonowych w jeszcze prostszy i bardziej 

komfortowy sposób: duży zakres wspomagania 

zamknięcia na rozwórce pozwala lekko, 

bez wysiłku zamykać również bardzo szerokie 

skrzydła delikatne; wprowadzenie w pozycję 

uchyłu dzięki tulei hamującej; zintegrowane 

zabezpieczenie przed zatrzaskiwaniem 

w pozycji uchyłu; blokada w pozycji uchyłu 

zapobiegająca nieprawidłowej obsłudze okna.

Zaczep
przeciwwyważeniowy

Doskonałe połączenie materiałów z tworzywa 

i stali, zapewniające nieosiągalny do tej pory 

niski poziom tarcia; racjonalna rozbudowa 

do RC2 dzięki bardzo prostym szablonom / 

programowaniu i takim samym pozycjom 

zaczepów również w przypadku ruchomych 

słupków i wyższych stopni bezpieczeństwa; 

atrakcyjny wygląd zaczepów standardowych 

i przeciwwyważeniowych.

Zatrzask balkonowy

W trakcie zamykania drzwi, skrzydło dociągane 

jest za pomocą zatrzasku i dzięki temu 

utrzymywane jest w pozycji zatrzaśniętej: 

w standardzie posiada regulację siły klinowania 

i cechuje się niskim poziomem tarcia; w wersji 

komfort posiada opcję odblokowywania 

w pozycji uchyłu; elementem ramowym, 

który współpracuje z zatrzaskiem jest zaczep 

obwodowy, dzięki czemu nie musimy stosować 

żadnych dodatkowych elementów.

Kryta strona
zawiasowa

(rozwiązanie niestandardowe)

Ukryte zawiasy zapewniają subtelny wygląd 

okna, a ciągłe uszczelnianie gwarantuje 

doskonałą izolację cieplną i akustyczną. 

Liczne możliwości regulacji pozwalają 

zachować lekką obsługę skrzydła przez długi 

czas, zaś zawias dolny zabezpieczony jest 

przed zabrudzeniem przez odpowiednio 

dobraną osłonę.

Narożnik

Narożnik z palcowym podnośnikiem skrzydła 

i blokadą nieprawidłowej obsługi klamki. 

Rolki obrotowe dostępne już przy 

podstawowym poziomie zabezpieczeń 

antywłamaniowych, elegancki wygląd okucia 

dzięki zastosowaniu zaczepów 

o ujednoliconej formie.

RAL 8014 RAL 9005 SILBERRAL 9016DB 703 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7039 RAL 7040

OKLEINY STANDARDOWE + 50 kolorów w palecie niestandardowej

* współczynnik Uw skalkulowany metodą obliczeniową dla okna referencyjnego o parametrach:
wymiar: 1230 x 1480 mm; pakiet szybowy: 4/20/4/18/4 + CRT Ug=0,5 W/m2K w technologii STV®

PAKIET SZYBOWY 
DLA TECHNOLOGII STV®

GŁĘBOKOŚĆ
PROFILU

LICZBA
USZCZELEK

KOMORY
SKRZYDŁO

KOMORY
RAMA

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA UW

48mm dla konstrukcji ze standardowymi uszczelkami

TECHNOLOGIA STV®

System wklejania szyb na sucho to:

   większa stabilność okien

   lżejsze i cieplejsze okna

   zwiększona wytrzymałość całej konstrukcji okna

   większa estetyka niż w przypadku standardowej uszczelki

PODWYŻSZONA
OCHRONA
ANTYWŁAMANIOWA

RODZAJE KLAMEK

Do systemu G-LINE 82 proponujemy klamki 
marki MEDOS Dublin lub HOPPE Atlanta 
z technologią Secustik®. W ofercie dostępne 
są klamki standardowe, z kluczykiem 
oraz z przyciskiem.

›  F1 (p) (sz)
›  F3 (p) (sz)
›  F4 (p) (sz)
›  F9005 (p) (sz)
›  F9 (p) (sz)
›  gold
›  inox (sz)

›  RAL 7016
›  RAL 8019
›  RAL 8077
›  RAL 9001
›  RAL 9005
›  RAL 9016
›  silver

PRZYKŁADOWE KOLORY I RODZAJE KLAMEK

O szczegóły dotyczące kolorystyki klamek pytaj Dział Handlowy PVC Amex-Bączek lub naszych Partnerów Handlowych.

(p) - piaskowane (sz) - szczotkowane

KOLORY KLAMEK

KOLORY KLAMEK

›  biała
›  ciemny brąz
›  srebrna

›  stare złoto
›  tytan

F1
(piaskowane)

F3
(szczotkowane)

F4
(szczotkowane)

F9005
(szczotkowane)

INOX

F9
(piaskowane)

gold RAL 7016 F3
(piaskowane)

F4
(piaskowane)DE LUXE

ciemny brąz
F8707

tytan
F9

biała
F9016

srebrna
F1

stare złoto
F4

ATLANTA

orzech złoty dąb mahoń antracyt strukturalny dąb rustykalny dąb bagienny antracyt gładki 2

winchestersosna górska jasny dąb czekoladowy brąz kremowy szary

+ ponad 70 kolorów w palecie niestandardowejACRYLCOLOR KOLORY STANDARDOWE

TECHNOLOGIA ACRYLCOLOR
Odporny na: nagrzewanie, starzenie, blaknięcie

   wyjątkowa powłoka okienna

   trwałe kolory

   łatwa pielęgnacja

   odporność na nagrzewanie, starzenie, blaknięcie

   odporność na zarysowania

KOLORY RDZENIA

biały

brązowy

karmelowy

szary

IA


