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W ofercie firmy róWnież:
 Drewniane drzwi wewnętrzne     Drewniane drzwi zewnętrzne 
 Okna PCV       Konstrukcje aluminiowe i stalowe 
 Akcesoria- parapety, moskitiery, rolety zewnętrzne

Zunifikowana wysokość
profilu okiennego

Wszystkie dziewięć nowych linii ma ujednoliconą
wysokość profilu okna. pozwala to zainstalować
okna o wyższej izolacyjności termicznej w części 
budynku narażonej na większe straty ciepła (np.
strona północna). Różne typy okien będą więc nie do
rozróżnienia nawet w obrębie jednego pomieszczenia.

Uszczelka “suche szklenie”
To rozwiązanie ułatwia mycie oraz poprawia
estetykę okna.

Głębsze osadzanie
pakietu szybowego
Kolejnym krokiem do poprawy parametrów
termoizolacyjnych okna jest zwiększenie głębokości
osadzania pakietu szybowego w drewnianej ramie
okna z 18 do 20 mm.

Nowy system uszczelnień
W oknach linii STYLE uszczelka wrębowa o powierzchni 
styku 18 mm (standard rynkowy 8 mm) oraz uszczelka 
krawędziowa. W oknach linii THERMO oraz ELITE 
dwie uszczelki wrębowe oraz uszczelka krawędziowa.

Nowoczesny design
Delikatnie zaokrąglony profil okienny
podkreśla naturalny charakter drewna.

Nowy zaokrąglony kształt
listwy przyszybowej
Dzięki zaokrąglonym powierzchniom
ułatwiliśmy mycie ramy okiennej. Pochylona
płaszczyzna listwy przyszybowej
dodatkowo podnosi walory estetyczne okna.

Sokółka Okna i Drzwi S.A. należy do największych 
na polskim rynku producentów stolarki okiennej 
i drzwiowej. Jest firmą o kilkudziesięcioletniej 
tradycji, jednak najlepszym wyznacznikiem pozycji, 
którą zyskała sobie firma wśród odbiorców, jest siła 
marki Sokółka Okna i Drzwi. Stoi za nią nie tylko 
wieloletnie doświadczenie, ale przede wszystkim 
umiejętność jego połączenia z najnowszymi 
rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesnym 
systemem zarządzania. 
Okna drewniane od początku istnienia stanowią 
podstawę działalności firmy.
W roku 2009 Sokółka wprowadziła na rynek 
dziewięć innowacyjnych linii okien drewnianych 
i drewniano- aluminiowych. Dzięki zastosowaniu 
nowatorskich rozwiązań w budowie okien, każde z 
nich różni się od pozostałych niezwykle istotnym 
parametrem- izolacyjnością termiczną.
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Nowe drewniane okna to linie STYLE68 o grubości ramy 68mm, THERMO80 
o grubości ramy 80 mm oraz ELITE92, w których rama drewniana ma aż 92mm 
grubości. Okna te występują ponadto jako linie z nakładką aluminiową od strony 
elewacji (STYLE68-ALU, THERMO80-ALU, ELITE92-ALU), co staje się coraz bardziej 
popularnym rozwiązaniem, gdyż eliminuje konieczność renowacji zewnętrznej 
powłoki malarskiej.
Zupełną nowością na polskim rynku są natomiast okna drewniano aluminiowe 
STYLE68-ALU+, THERMO80-ALU+, ELITE92-ALU+, będące połączeniem ramy 
drewnianej z otwieraną ramą aluminiową posiadającą dodatkową szybę 
o grubości 6mm. To rozwiązanie nie tylko chroni drewno przed czynnikami 
zewnętrznymi, ale również znacznie podnosi parametry izolacyjności termicznej 
i akustycznej okna.

Parametry techniczne okien

Nazwa systemu Zestaw zespolony
Szklenie

Dodatkowa
szyba

Uw okna [W/m2K]

Us Sosna Meranti Dąb

STYLE68

STYLEALU-68

STYLEALU-68+

THERMO80

THERMOALU-80

THERMOALU-80+

THERMO80

THERMOALU-80

THERMOALU-80+

ELITE92

ELITEALU-92

ELITEALU-92+

ELITE92

ELITEALU-92

ELITEALU-92+

4/16Ar/4TP

4/16Ar/4TP

4/16Ar/4TP

4/16Ar/4TP

4TP/12Ar/4/12Ar/4TP

4TP/12Ar/4/12Ar/4TP

4TP/12Ar/4/12Ar/4TP

4TP/12Ar/4/12Ar/4TP

4TP/16Ar/4/16Ar/4TP

4TP/16Ar/4/16Ar/4TP

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

1,0

1,0

1,0

1,0

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6 0,80

0,86

0,85

0,94

0,90

0,97

1,10

1,20

1,31

1,18

0,83 0,87

0,90 0,95

0,88 0,93

0,98 1,03

0,94 0,98

1,01 1,07

1,15 1,19

1,25 1,29

1,23 1,26

1,37 1,42
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