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18 letnie doświadczenie na rynku 
stolarki PVC, ALU oraz PPOŻ

Przedstawiciel handlowy:



JESTEŚMY RENOMOWANYM PRODUCENTEM
STOLARKI PCV, ALU ORAZ PPOŻ.
OD 2013 ROKU ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ
WYKONYWANIEM ELEWACJI LEKKICH.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu
jesteśmy w stanie zagwarantować pełne zadowolenie
nawet najbardziej wymagającego Klienta.
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ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!

Posiadamy pełną ofertę dotyczącą stolarki PCV, ALU,
PPOŻ oraz wszystko, co z nią związane, tzn.:

» parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne,

» bramy garażowe,

» rolety wewnętrzne oraz zewnętrzne,

» drzwi wejściowe,

» drzwi wewnętrzne.
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SYSTEMY PVC

System o głębokości zabudowy 76mm, będący alternatywnym 
rozwiązaniem pomiędzy systemami 70mm a 82mm. Z dobrymi 
szybami zespolonymi tworzy duet o bardzo dobrych parametrach, 
ze współczynnikiem przenikania ciepła spełniającym najwyższe 
wymagania.

VEKA SOFTLINE 76

System o głębokości zabudowy 82mm, posiadający 6 komór w ramie i 5 
komór w skrzydle oraz potrójny system uszczelek. Okno Artline wyróżnia 
się optyką przeszkleń bezramowych, dzięki czemu rama skrzydła ukryta 
jest za ramą ościeżnicy, a rama ościeżnicy może być niemal całkowicie 
ukryta pod warstwą docieplenia budynku.

VEKA ARTLINE 82

Drzwi wejściowe z 7-komorową ramą i 5-komorowym skrzydłem 
o wysokości 125mm. Produkowane przez nas drzwi wejściowe 
wyposażone są w trzypunktowe zasuwnice z automatycznym 
ryglowaniem. Odpowiednia konstrukcja skrzydła umożliwia zastosowanie 
solidnego wzmocnienia stalowego, co gwarantuje długotrwałe 
użytkowanie drzwi. Atrakcyjne wypełnienia drzwiowe, dostępne 
w szerokiej gamie do wyboru, podkreślają wyjątkowy charakter domu.

VEKA SOFTLINE 82 DRZWI PVC 

Drzwi podnoszono przesuwne o doskonałych parametrach izolacyjnych 
i nowoczesnym wyglądzie. Smukła konstrukcja o niskich profi lach 
zapewnia dużą powierzchnię przeszklenia i daje pożądane światło. 
Dzięki zastosowaniu przegrody duotermicznej i zintegrowanego klina 
izolacyjnego w progu eliminuje powstawanie zimnych obszarów podłogi 
przy drzwiach.

VEKA SLIDE 82

System okienny o łagodnie zarysowanych kształtach i potrójnym 
układzie uszczelek. Profi l posiada 7 komór w ramie i 6 komór w skrzydle. 
Wysokość profi li pozwala na lepsze doświetlenie mieszkania. Dzięki 
swoim znakomitym parametrom izolacji termicznej i akustycznej spełnia 
wszystkie wymagania stawiane dużym systemom obiektowym.

VEKA SOFTLINE 82
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SYSTEMY PVC

Dedykowany do realizacji przesuwnych 
przeszkleń wielkogabarytowych system VEKA 
SLIDE 82 zaspokaja potrzeby w zakresie 
energooszczędności, ergonomii i estetyki. 
Dzięki zastosowaniu szerokich profi li i okuć 
o imponującej nośności do 400 kg, możliwe jest
szklenie drzwi tarasowych energooszczędnymi
pakietami szybowymi o współczynniku Ug = 0,5

VEKA SLIDE 82

25 VEKA

NAJLEPSZY SPOSÓB, BY BŁĘKIT NIEBA ZAGOŚCIŁ W TWOIM DOMU

Dopinany okapnik stanowi oparcie dla 
pancerza opuszczonej rolety i ułatwia 
między innymi późniejsze prace remontowe 
na tarasie i balkonie.

Płaski kształt progu i jego zlicowane 
zakończenie sprawiają, iż konstrukcja 
nie stanowi bariery architektonicznej. 

Nowo zaprojektowany próg drzwiowy posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne między 
innymi przez zastosowanie przegrody duotermicznej i zintegrowanego klina izolacyjnego. 
To koniec zimnych obszarów podłogi przy drzwiach.
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SYSTEMY ALUMINIOWE

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

Jest doskonałym rozwiązaniem do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej 
wymagających izolacji termicznej i akustycznej. System charakteryzuje się niską 
wartością współczynnika przenikania ciepła „U” dzięki zastosowaniu przekładek 
termicznych i uszczelek. Możliwość wykonania okien łukowych lub otwieranych 
na zewnątrz.

MB - 70 

To system o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia 
różnorodnych potrzeb użytkowników. Posiada 3 warianty wykonania w zależności 
od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB - 86 to pierwszy 
na świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany został aerożel – 
materiał o doskonałej izolacyjności termicznej.

MB - 86 

System okien aluminiowych o głębokości ramy 95mm, głębokości skrzydła 104mm,
szerokość szklenia do 81mm, spełnia wszelkie wymagania stawiane elementom 
stosowanym w budownictwie pasywnym ze względu na największą izolacyjność 
termiczną.

MB - 104 PASSIVE

SYSTEMY PRZESUWNE I HARMONIJKOWE 

Systemy te przeznaczone są do wykonywania drzwi oraz okien przesuwnych 
z izolacją. Drzwi przesuwne, szczególnie o dużych gabarytach, wizualnie „powiększają” 
powierzchnię mieszkalną poprzez łączenie jej z zewnętrznym tarasem lub ogrodem.

MB SLIDE, MB SLIDE ST

System MB - 86 FOLD LINE to rozwiązanie bardzo wygodne w codziennym 
użytkowaniu a jednocześnie posiadające wysokie parametry techniczne. Drzwi 
harmonijkowe mogą być otwierane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz 
budynku, i mogą mieć przy tym dowolny układ konfiguracji skrzydeł. Duże 
dopuszczalne gabaryty konstrukcji, pozwalają na budowę drzwi o wysokości 
skrzydeł do 2700 mm oraz szerokości do 1000 mm.

MB - 86 FOLD LINE

FASADY

System ściany słupowo-ryglowej o podwyższonych parametrach izolacyjności 
termicznej, służący do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych, dużych 
przeszklonych płaszczyzn dachów, świetlików, ogrodów zimowych, wiatrołapów 
i innych konstrukcji.

MB - SR50N

SYSTEM OGNIOODPORNY

Jest zaawansowanym technicznie systemem, charakteryzującym się zarówno 
szczelnością, jak i izolacyjnością ogniową. System ścianek przeciwpożarowych 
MB - 78EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród w klasie 
odporności: EI15, EI30, EI45, EI60.

MB - 78EI

W naszej ofercie posiadamy stolarkę przeciwpożarową wraz z klasą dymoszczelności z certyfikatem 
potwierdzającym przeprowadzenie badania, zakończone pozytywnym wynikiem.
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NOWOŚCI W SYSTEMIE ALUPROF

MB-SKYLINE TYPE-R

Nowoczesny system drzwi przesuwnych wielkogabarytowych, charakteryzujący się lekkością oraz estetyką. 
Bazuje na wąskich profilach, dzięki którym konstrukcje zyskują nowoczesny wygląd, zapewniając jednocześnie
panoramiczny widok otoczenia domu.

Do przesuwania ogromnych elementów nie potrzeba 
dużej siły, a mechanizm działa niemal bezszelestnie. 
Maksymalna wysokość konstrukcji to aż 4 metry, 
a jeśli zastosujemy siłownik nawierzchniowy, 
to skrzydło ruchome może ważyć nawet 700 kg. 
Daje to możliwość projektowania spektakularnych, 
szklanych ścian.

DRZWI PRZESUWNE Z UKRYTĄ RAMĄ

MB-79N
SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

MB-79N to najnowocześniejszy w ofercie Aluprof, ekonomiczny system okienno-drzwiowy. 
Został wprowadzony z myślą o spełnieniu podwyższonych wymagań izolacyjności termicznej. 
Służy on do wykonywania konstrukcji, wśród których znajdują się: okna stałe, rozwierane, uchylne, 
uchylno-rozwierane, uchylno-przesuwne, a także drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe oraz 
rozwiązania witrynowe z drzwiami. 
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BEZPIECZEŃSTWO, SZCZELNOŚĆ, WYGODA 

CZYLI WSZYSTKO, CZEGO MOŻESZ CHCIEĆ OD ZAMKA

element 
uszczelniający

masywny 
rygiel hakowy

NOWOŚĆ!

AUTOLOCK AV3/BLUEMATIC EAV3
NOWY ZAMEK Z AUTOMATYCZNYM RYGLOWANIEM

»  Bezpieczne ryglowanie w momencie domknięcia drzwi
»  Nowy podwójny rygiel dla większej szczelności i bezpieczeństwa
»  Innowacyjna funkcja przełączania w tryb dzienny
»  Ochrona drzwi przed uszkodzeniem
»  Wariant elektryczny z możliwością otwierania pilotem, smartfonem,

czytnikiem linii papilarnych itp.
Obejrzyj fi lm!

www.winkhaus.pl



BLUEMATIC EAV3

Zamek AV3  występuje nie tylko w wersji 
mechanicznej, a także w wariancie 
blueMatic EAV3 wyposażonym w napęd 
elektryczny. 
Wariant elektryczny zamka to komfor-
towe rozwiązanie, umożliwiające auto-
matyczne zaryglowanie i zdalne od-
ryglowanie drzwi przy pomocy pilota, transpondera, telefonu komórkowego, czytnika linii papilarnych itp. 
Od wewnątrz drzwi otwieramy tradycyjnie klamką.

KOMFORT ZDALNEGO OTWIERANIA

BLUESMART

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI 

Elektroniczny system dostępu blueSmart fi rmy 
Winkhaus to nowa generacja elektronicznej 
kontroli dostępu. Pozwala on w wygodny 
i bezpieczny sposób zarządzać dostępami 
w obiektach o złożonej strukturze organizacyjnej 
w oparciu o dane przekazywane bezprzewodowo 
przez elektroniczny klucz do elektronicznych 
wkładek.

System blueSmart nie tylko steruje kontrolą dostępu, ale także 
rejestruje ruchy użytkowników i zlicza usługi, z których oni korzystają 
- w biurowcach, hotelach, szpitalach, halach sportowych, obiektach
zabytkowych, domach opieki, szkołach a także na lotniskach.
To inteligentne rozwiązanie łączy zalety systemów działających
offl ine i online, czyniąc użytkowanie obiektu wygodnym i bardziej
ekonomicznym.
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NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA FIRMY WINKHAUS

BLUECOMPACT

Jest to system przeznaczony do obiektów do 25 wkładek i 99 kluczy 
i obsługiwany przy pomocy darmowej aplikacji na telefony 
komórkowe. Pozwala on:

»  nadać dostęp do pomieszczeń tylko osobom upoważnionym
do wchodzenia do nich,

»  kontrolować, kto w ciągu dnia (w godzinach pracy lub po
godzinach pracy) do chronionych pomieszczeń wchodził lub
próbował użyć nieuprawnionego klucza,

»  ograniczyć dostęp do danych pomieszczeń w określonych
ramach godzinowych, np. 8.00-16.00, dopasowanych do
godzin pracy poszczególnych użytkowników kluczy,

»  błyskawicznie zablokować zagubiony klucz bez konieczności
wymiany wkładek.

Firma Winkhaus oferuje okucia ActivPilot Comfort z tzw. funkcją 
odstawną. Polega ona na tym, że skrzydło jest odsunięte 
od ramy o około 6 milimetrów na całym obwodzie okna. Powstająca 
w ten sposób szczelina pozwala na efektywną wymianę 
powietrza, wystarczającą do zapewnienia odpowiedniego klimatu 
w pomieszczeniach, bez nadmiernych strat energii. Co istotne, okno 
w tej pozycji zachowuje wysoką odporność na włamanie – spełnia 
klasę RC1 lub RC2 wg normy EN 1627-1630.

ENERGOOSZCZĘDNE WIETRZENIE BEZ OTWIERANIA OKNA

Mechaniczny system 
dostępowy blueCompact

Zabezpieczenie wejścia

Organizacja systemu dostępowego

Bezkosztowe zmiany uprawnień

Protokołowanie zdarzeń dostępowych

Przypisywanie nazw drzwiom i kluczom

Łatwy i bezpośredni dostęp do instrukcji

Swoboda projektowania i przejrzystość

Nowoczesny i innowacyjny design

Zdalne sterowanie uprawnieniami i planowanie uprawnień

Profi le czasowe

Zamknięte Uchylno / Otwarte Wietrzenie na 6-tke



NOWY STANDARD WT 2021

Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązuje nowy standard budowany WT 2021. Jest to zestaw 
wymagań stawianych budynkom, które uzyskały pozwolenie na budowę po dacie jego wprowadzenia. 
Wymagania te określają szeroko rozumianą gospodarkę energetyczną każdego budynku, 
na którą składa się:

» izolacja termiczna ścian zewnętrznych, dachów i podłóg,

» współczynnik przewodzenia ciepła okien i drzwi,

» zapotrzebowanie budynków na energię.

11

Nowy standard zakłada między innymi, 
że współczynnik przenikania ciepła dla 
okien i drzwi balkonowych nie może 
przekroczyć wartości 0,9 W/m2K. 
Podwyższenie wymagań to kolejny krok 
w kierunku domów o wysokiej 
energooszczędności.

Profile o niskim współczynniku 
przewodzenia ciepła,

Potrójne szklenie z ciepłą ramką międzyszybową 
oraz wypełnione argonem

Prawidłowy montaż okien 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo energooszczędne okna VEKA, 
które przyczynią się do termoizolacyjności budynku.



*O większą gamę oferowanych wypełnień drzwiowych zapytaj
Sprzedawcę firmy RYBAK

WYPEŁNIENIA DRZWIOWE

DRZWI WEJŚCIOWE STANOWIĄ WIZYTÓWKĘ NASZEGO DOMU, DLATEGO ICH 
ODPOWIEDNI DOBÓR W ZALEŻNOŚCI OD PREFERENCJI KLIENTA JEST BARDZO ISTOTNY.

Oferujemy szeroki wybór wypełnień drzwiowych, zarówno do drzwi PVC, jak i aluminiowych. Występują 
one w formie klasycznej i nowoczesnej, dzięki czemu oferta pozwala zaspokoić gust nawet najbardziej 
wymagających klientów. Wysoka estetyka paneli podkreślana jest przez wykorzystywanie 
różnorodnych materiałów składowych i ozdobnych (szkło, aluminium, stal nierdzewna, PVC, HPL).
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Ramka dystansowa oddziela od siebie szyby oraz uszczelnia krawędzie 
szyb zespolonych. W standardzie wykonana jest z aluminium. 
Charakteryzuje się wysoką przewodnością cieplną oraz stanowi tzw. 
„mostek termiczny”, co sprawia, że ciepło wydostaje się przez okno.

Rozwiązaniem tego kłopotu jest zastosowanie ciepłej ramki dystansowej, 
wykonanej z izolacyjnego kompozytu tworzyw sztucznych. 
W przeciwieństwie do ramki aluminiowej, ciepła ramka dystansowa stanowi 
barierę dla strat ciepła.

SZKLENIE

CIEPŁA RAMKA MIĘDZYSZYBOWA

Dlaczego warto zastosować ciepłą ramkę dystansową w swoich oknach 
i fasadach?

» Większa efektywność energetyczna okna oraz komfort termiczny
w jego pobliżu

» Dzięki zwiększeniu temperatury na krawędzi przeszklenia zmniejsza 
ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni szyby
i powstawanie niebezpiecznej dla naszego zdrowia pleśni i bakterii

» Ogranicza ryzyko utraty szczelności w zespoleniu oraz prze-
dostawania się wilgoci do przestrzeni międzyszybowej – dzięki
temu wydłuża okres użytkowania zespolenia

» Oszczędzamy na kosztach ogrzewania – mniej ciepła ucieka
z pomieszczeń przez okna

» Doskonały efekt wizualny dla okien - możliwość wyboru koloru
ciepłej ramki z szerokiej gamy kolorystycznej, skomponowanej
jednocześnie z kolorem profili okiennych

SZYBY ZE SZKŁEM ORNAMENTOWYM

Szkło ornamentowe doskonale podkreśla oraz tworzy wystrój 
pomieszczeń, jak i całego budynku. Pozwala na przedostanie się światła 
do wnętrza pomieszczenia, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności 
mieszkańców. Duży wybór wzorów szkła ornamentowego daje możliwość 
doboru odpowiedniego szkła w zależności od wymaganego poziomu 
naświetlenia oraz preferowanej struktury ornamentu*.

ABSTRACTO

*o większą gamę oferowanych wzorów ornamentowych zapytaj Sprzedawcę fi rmy „RYBAK”

NIAGARAKATHEDRAL
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ROLETY 

Okna to inwestycja na długie lata, dlatego już na etapie budowy warto zastanowić się nad zastosowaniem 
rolet w swoim budynku. Jest to nie tylko świetny pomysł na odstraszenie złodziei, lecz także skuteczny sposób 
na zatrzymanie ciepła w domu podczas zimy. Dzięki dostępnej bogatej kolorystyce rolety idealnie współgrają 
z kolorem okien oraz dodają im estetyki i elegancji.

» zimą skutecznie chronią przed chłodem, natomiast latem
przed światłem i nadmiernym nagrzewaniem

» chronią okna przed utratą ciepła oraz pozwalają ograniczyć 
koszty związane z ogrzewaniem mieszkania zimą

» stanowią izolację akustyczną
» są utrudnieniem dla ewentualnego włamywacza
» pozwalają mieszkańcom zachować prywatność

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W ROLETY?

Montaż rolety odbywa się już podczas montażu okna, a skrzynka rolety umiejscowiona jest nad ramą 
okienną. Decyzję o zastosowaniu tego typu rolet należy podjąć jeszcze przed przygotowywaniem 
otworów, tak aby były one powiększone odpowiednio o wysokość skrzynki rolety. Skrzynka może być 
zabudowana w elewacji (od zewnątrz) bądź tynku (od wewnątrz) lub też całkowicie widoczna. Dostęp 
do klapy rewizyjnej jest możliwy od czoła lub od spodu. Obsługa jest możliwa zarówno ręczna przy 
pomocy taśmy jak i elektryczna przy pomocy przełącznika lub pilota.

ROLETY NADSTAWNE

CC1000 MX1200 TL1000 TP1000K

Stosuje się je na elewacji budynku lub na istniejących oknach, dlatego można je montować w każdej chwili. 
  iwonatS .jełgąrkołóp bul jenlawo ,inpots 54 metąk dop jetęicś iknyzrks ainawosotsaz ćśowilżom tseJ

najprostsze rozwiązanie pod względem technicznym i ekonomicznym przy jednoczesnym zachowaniu 
ciekawej stylistyki.

ROLETY ZEWNĘTRZNE

OL2000 OS2000 RL2000 ST2000
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ENERGOOSZCZĘDNY MONTAŻ OKIEN

▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪

Energooszczędny montaż okien to rewolucyjne rozwiązanie dedykowane budownictwu energooszczędnemu. 
Doskonałe właściwości izolacyjne systemu spełniają kryteria szczelnego montażu okien nawet w domach 
pasywnych. Większość elementów wykonana jest z tworzywa PVC wypełnionego twardą pianką poliuretanową, 
komorowo zamkniętą o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych. Specjalne ukształtowanie profi lu, 
zapewnia wykonanie prawidłowego, szczelnego ciepłego połączenia podczas montażu stolarki okiennej.

STANDARD LINE

Dzięki zastosowaniu Termo-PROFILU oraz Termo-
Parapetu spełnia energooszczędne normy europejskie. 
Taśma wewnętrzna (paroszczelna) oraz zewnętrzna 
(paroprzepuszczalna) zabezpiecza pianę montażową 
przed wpływem wilgoci.

PREMIUM LINE

Termo-PANEL spełnia funkcję izolacji termicznej oraz 
uszczelnienia obwodowego okna. Zwiększona sztywność 
ramy okiennej uzyskana przez mechaniczne połączenie z 
Termo-PANELEM w znacznym stopniu poprawia statykę 
całego okna.

EXCLUSIVE LINE

Innowacyjne rozwiązanie polegające na wbudowaniu nadproża roletowego 
KZN w poziomie osi stropu pozwala na uzyskanie większego otworu okiennego. 
Zwiększona powierzchnia przeszklenia to nie tylko trend w nowoczesnym 
budownictwie, ale przede wszystkim więcej światła we wnętrzu, a co za tym idzie 
– większy komfort mieszkańców i dobre samopoczucie na co dzień.

15



16

Wejherowo Reda

Gdynia

Sopot

Gdańsk

Luzino

Gdynia

Szczecin

Józefa W
ilczka

O
fi a

r S
tu

tt
ho

fu

Robakowska

Młyńska

Wschodnia

Brz
ozo

wa
Sło

ne
cz

na
Kwia

to
wa

Podgórn
a

D
ol

na

Krótka

Luzino

Przedsiębiorstwo Budowlane RYBAK
84-242 Luzino, ul. Krótka 1

Telefon +48 58 678 14 30, +48 695 380 383
Fax +48 58 678 14 31

www.rybak.gda.pl
e-mail: info@rybak.gda.pl

www.facebook.com/rybakokna

www.instagram.com/rybak_okna


	Katalog Rybak 1 czesc
	Katalog Rybak 2 czesc

