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Dzień dobry,
To dla mnie wielka przyjemność móc zaprezentować
Państwu ofertę firmy JEZIERSKI MARKOWE OKNA
(JMO).
Od ponad 30 lat staramy się rozwijać ofertę stolarki
okiennej i drzwiowej z PVC. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu dobraliśmy partnerów biznesowych,
załogę firmy i wszystkie elementy tak, aby nasi klienci
przez długie lata cieszyli się najwyższą jakością okien.
Najważniejsza jest dla nas Państwa satysfakcja
i codzienna przyjemność z użytkowania naszych
okien.
Z pozdrowieniami,
Kamil Dąbrowski
Dyrektor Operacyjny JEZIERSKI MARKOWE OKNA

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami elementów do produkcji okien i drzwi w branży:
SCHÜCO, WINKHAUS, SAINT-GOBAIN GLASS, EFFECT GLASS, SWISSPACER, HOPPE.

Profesjonalistami na rynku stolarki okiennej i drzwiowej jesteśmy dzięki utrzymaniu doświadczonego
i zgranego zespołu, systematycznym rozwoju kadry
i technologii oraz pełnej automatyzacji produkcji. Pracownicy dbają o jakość i bezpieczeństwo prac, a o Państwa satysfakcję serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Schüco Premium Partner to program zrzeszający
wiodących polskich producentów wysokiej jakości
stolarki otworowej Schüco z aluminium i PVC. Mamy
przyjemność należeć do tego grona, zapewniając
naszym klientom najwyższą jakość i funkcjonalność.
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OKNO ULTRA PASSIVE
Innowacja 2016/2017 JEZIERSKI MARKOWE OKNA w branży stolarki okiennej. Ultra Passive to najlepiej
wyposażone okno w segmencie premium. Jest nie tylko najcieplejszym oknem (do 0,64 W/m2k dla okna
referencyjnego) ale także najbezpieczniejszym – antywłamaniowy narożnik wyposażony w rygiel bagnetowy
zapewnia podwyższony poziom zabezpieczenia przed włamaniem. Ultra Passive to okno 7-komorowe
z 3-stopniowym systemem uszczelnień. Okno specjalnie zaprojektowane do domów pasywnych. Pasywność
potwierdza certyfikat wystawiony przez Instytut Techniki Okiennej w Rosenhaim.

ULTRA PASSIVE skrzydło pośrednie

ULTRA PASSIVE

W nowym systemie zastosowana została pierwsza na świecie zgrzewalna uszczelka odporna na odkształcenia
(powraca do pierwotnego kształtu w 85% po 15 latach).

antywłamaniowy narożnik wyposażony
w rygiel bagnetowy oraz 4 zaczepy antywyważeniowe dla okna referencyjnego zapewniają podwyższony poziom zabezpieczenia
przed włamaniem

podwyższony komfort cieplny
– głębsze osadzenie szyby – na
20mm

ULTRA PASSIVE skrzydło pośrednie niski próg, poszerzenie 25 mm

oszczędność energii –
7-komorowy system zarówno
w ramie jak i skrzydle
Głębokość ramy

82 mm

Głębokość skrzydła

82 mm

Budowa
innowacyjna,
zgrzewalna uszczelka
– wysoce odporna na
odkształcenia
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7 komór

Max grubość szklenia

48 mm

Minimalna grubość szklenia

24 mm

Ciepła ramka SwisSpacer

✓

Ilość uszczelnień
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Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy
i grzybki antywyważeniowe
w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym,
stopniowanie uchyłu, blokada błędnego
położenia klamki, zawias dolny z regulacją
docisku, mikrowentylacja, dwupunktowy

✓

Klamka Secustik – zabezpieczająca przed
włamaniem

✓
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OKNO ELITA
ELITA

ELITA skrzydło pośrednie

Wielokrotnie nagradzane okno JEZIERSKI MARKOWE OKNA. Łuk antywyważeniowy zapewnia bezpieczeństwo całego systemu. Wiodące na rynku okucie Winkhaus ActivPilot w kolorze srebrnym. Specjalnie pogrubione ścianki gwarantują dodatkowe oszczędności energii. Okno zgodne z filozofią bezpiecznego domu
– maksymalnie utrudnia włamanie.

pełna automatyzacji produkcji
pozwala na idealne spasowanie
okien i utrzymanie najwyższych
norm jakości

łuk antywyważeniowy
znacząco podwyższa
standardy bezpieczeństwa
całego systemu

innowacyjne okucia
zapewniają w pełni
kontrolowaną infiltrację
powietrza, tym samym,
utrzymanie zdrowego
klimatu mieszkania
i realne oszczędności
w wydatkach na
ogrzewanie
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Głębokość ramy

70 mm

Głębokość skrzydła

82 mm

Budowa

ELITA skrzydło pośrednie niski próg, poszerzenie 25 mm

5 komór

Max grubość szklenia

rama 36 mm

Minimalna grubość szklenia

rama 12 mm

Ciepła ramka SwisSpacer

✓

Ilość uszczelnień
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Okucia Winkhaus ActivPilot – 4
zaczepy i grzybki antywyważeniowe w
każdym skrzydle rozwierno-uchylnym,
stopniowanie uchyłu, blokada błędnego
położenia klamki, zawias dolny z
regulacją docisku

✓

Klamka Secustik – zabezpieczająca przed
włamaniem

✓

Cienki zgrzew – przy oknach
okleinowanych

✓
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OKNO RONDO
Wzorowa ergonomia i ciekawy wygląd zewnętrzny w połączeniu z pionierską technologią. Zlicowany profil
pomaga zachować okno w czystości. Ciepła ramka SwisSpacer zapobiega powstawaniu mostka termicznego.

RONDO

RONDO skrzydło pośrednie

od 2004 roku w firmie działa
linia okleinowania, dzięki niej
mamy możliwość oklienować
okno w dowolnej konfiguracji
kolorystycznej

szprosy międzyszybowe są popularną
metodą zdobienia okien przez podział
powierzchni szyby na mniejsze pola.
W ofercie znajdują się profile o różnych
szerokościach, w szerokiej gamie
kolorów z palety RAL, okleinowane
folią drewnopodobną oraz szprosy
"wiedeńskie"

trójkąty, koła, trapezy, łuki
i inne kształty – nie są dla
nas wyzwaniem. Posiadamy
szereg systemów, które
pozwalają na stworzenie
tego, czego nie zrobią inni.
Jako jedyni z nielicznych
stosujemy wzmocnienia
w oknach łukowych

8

JEZIERSKI MARKOWE OKNA

Głębokość ramy

70 mm

Głębokość skrzydła

78 mm

Budowa

RONDO POŚ
niski próg, poszerzenie 25 mm

5 komór

Max grubość szklenia

36 mm

Minimalna grubość szklenia

12 mm

Ciepła ramka SwisSpacer

✓

Ilość uszczelnień
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Okucia Winkhaus ActivPilot – 4
zaczepy i grzybki antywyważeniowe w
każdym skrzydle rozwierno-uchylnym,
stopniowanie uchyłu, blokada błędnego
położenia klamki, zawias dolny z
regulacją docisku, mikrowentylacja

✓

Klamka Secustik – zabezpieczająca przed
włamaniem

✓

Cienki zgrzew – przy oknach
okleinowanych

✓

JEZIERSKI MARKOWE OKNA
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OKNO PREMIUM
PREMIUM

PREMIUM skrzydło pośrednie

Racjonalna cena przy zachowaniu wysokiej jakości, czyli uniwersalne rozwiązanie. Nowoczesny profil 5-komorowy o klasycznym kształcie. Złota linia – uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy. Nasze najbardziej
praktyczne rozwiązanie na każdą kieszeń.

w standardzie proponujemy klamkę
Secustik wyposażoną w mechanizm
blokujący obrót klamki od zewnątrz, co
skutecznie uniemożliwa włamanie

5-komorowy klasyczny profil dla
wymagających użytkowników,
kładących nacisk na oszczędność
energii i estetykę

znacznie bardziej rygorystyczne
normy obowiązujące w Niemczech
gwarantują najwyższą jakość
i kontrolę końcową produktu.
SCHÜCO produkuje swoje profile
wyłącznie w Niemczech

Głębokość ramy

70 mm

Głębokość skrzydła

70 mm

Budowa
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PREMIUM
niski próg, poszerzenie 25 mm

5 komór

Max grubość szklenia

36 mm

Minimalna grubość szklenia

12 mm

Ciepła ramka SwisSpacer

✓

Ilość uszczelnień

2

Okucia Winkhaus ActivPilot – 4
zaczepy i grzybki antywyważeniowe w
każdym skrzydle rozwierno-uchylnym,
stopniowanie uchyłu, blokada błędnego
położenia klamki, zawias dolny z
regulacją docisku, mikrowentylacja

✓

Klamka Secustik – zabezpieczająca przed
włamaniem

✓

Cienki zgrzew – przy oknach
okleinowanych

✓

JEZIERSKI MARKOWE OKNA
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WZORNIK OKLEIN

PARAMETRY TECHNICZNE
✓

Typowe:

Antracyt

Antracyt
gładki

Brąz

Canadian

Dąb
bagienny

Dąb naturalny jasny

Orzech

Orzech czekoladowy

Siena

Srebrno-szary

Standard

▪

opcja

—

niedostępne
Ultra
Passive

Elita

Rondo

Premium

✓
✓
✓
✓
✓

—
✓
✓
✓
✓

—
✓
✓
✓
✓

—
✓
✓
✓
✓

Złota linia – uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy

✓

✓

✓

✓

Standardowa liczba grzybków oraz
zaczepów antywyważeniowych**

8

8

8

8

✓

✓

✓

✓

Klamka Hoppe Secustik z blokadą obrotu od zewnętrznej
strony

✓

✓

✓

✓

Okucie uchylno-rozwierne

✓

✓

✓

✓

Dwie klamki w oknach z ruchomym
słupkiem

—

✓

✓

✓

Skrzydła bierne w oknach z ruchomym słupkiem okute
obwiedniowo

✓

✓

✓

✓

■
■
■
■
✓
■

■
■
■
■
✓
■

■
■
■
■
✓
■

■
■
■
■
✓
■

Dopuszczalny ciężar skrzydła

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

Grubość wzmocnienia stalowego (mm)

1,5 – 2,5

1,5 – 3,0

1,5 – 3,0

1,5 – 3,0

Do 7 lat

Do 7 lat

Do 7 lat

Do 7 lat

Głębokość skrzydła (mm)

82

82

78

70

Głębokość ramy (mm)

Podwójnie ryglowany dolny narożnik
Ciepła ramka SwisSpacer
Listwa podokienna z podwójną uszczelką
Blokada błędnego położenia klamki*
Wielostopniowy uchył okien UR

Wenge
perlato

Winchester

Wiśnia
antyczna

Złoty dąb

Nietypowe:

Zaczepy antywyważeniowe montowane do wzmocnień

Basaltgrau

Kremowy

Basaltgrau
gładki

Moosgrun

Biały strukturalny

Oregon

Crown
Platinum

Platyna

Czarno-brąz

Quarzgrau

Daglezja

Quarzgrau
gładki

Dąb rustykalny

Sheffield
oak

Dunkelgrun

Signalblau

Dunkelrot

Smaragdgrun

Hellrot

Sosna
górska

Niski próg balkonowy
Zatrzask balkonowy z pochwytem
Okucia ukryte
Ogranicznik rozwarcia DB11

Stahlblau

Tytan

Weinrot

Cienki zgrzew 0,2 mm***
Hamulec sterowany klamką FBP

Posiadamy w swojej ofercie najwyższej jakości klamki
okienne. Wyposażone są w opatentowany mechanizm blokujący, który stanowi zintegrowane zabezpieczenie bazowe. Do naszych okien dobrać możecie Państwo zarówno
klamki Hoppe Secustik jak i firmy Schuco. Pełna gama
kolorystyczna pozwala na indywidualną stylistykę okna
i dopasowanie jej do pomieszczenia.

Ciepła ramka SwisSpacer to serce energooszczędnego
okna. Ciepłe ramki dystansowe uszczelniają krawędzie
szyb zespolonych i zapewniają idealną izolację termiczną.
Musi cechować się najwyższą wydajnością cieplną, ale
też być w stanie utrzymać tę wydajność przez lata poprzez
wyeliminowanie przedostawania się gazów izolacyjnych na
zewnątrz oraz pary wodnej do wewnątrz szyby zespolonej.
Wybór kolorów ciepłej ramki:

ciemnobrązowa

jasnobrązowa

czarna

biała

Gwarancja

82

70

70

70

Liczba komór w skrzydle

7

5

5

5

Liczba komór w ramie

7

5

5

5

Liczba uszczelnień

3

2

2

2

Pakiet 2-szybowy Ug=1,0

▪

✓

✓

✓

Pakiet 3-szybowy Ug=0,5

✓

▪

—

—

9A

9A

9A

9A

C3/B3

C3/B3

C3/B3

C3/B3

4

4

4

4

Do 0,64
W/m 2k

Do 0,83
W/m 2k

Do 0,83
W/m 2k

Do 0,80
W/m 2k

Deklarowane właściwości użytkowe dla okna referencyjnego 1230x1480 mm

Wodoszczelność
Odporność na obciążenie wiatrem
Przepuszczalność powietrza
Przenikalność cieplna Uw

jasnoszara

szara

* – dla okna o minimalnej w ysokości 825mm
** – w oknie 034
*** – przy oknach okleinowanych
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DRZWI TARASOWE PRZESUWNE
DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNE PVC SCHŰCO EASYSLIDE I THERMOSLIDE
Drzwi podnoszono-przesuwne PVC Schuco EasySlide
i Thermoslide o wysokiej izolacyjności cieplnej to przyjemny, stały klimat wnętrza, rekordowo małe zużycie energii
oraz niskie koszty eksploatacji. Smukła konstrukcja drzwi
i maksymalne wielkości skrzydeł zapewniają komfort
i optymalny dostęp światła.

DRZWI TARASOWE ODSTAWNO-PRZESUWNE ORAZ UCHYLNO-PRZESUWNE
duoP ORT S

Drzwi tarasowe Schuco to rozwiązania dostosowane do potrzeb budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Charakteryzuje je brak jakichkolwiek utrudnień przy przechodzeniu przez próg oraz niemal bezszmerowe przesuwanie
skrzydeł i dziecinnie łatwa obsługa.

duoP ORT SK

■

Okucie przesuwne duoPort S to kompaktowy system
przesuwny, charakteryzujący się niezawodnością działania i łatwym montażem.

■

Wysokość skrzydła – w zależności od typu zasuwnicy od 400 mm do 2200 mm

■

Okucie obejmuje zasuwnice z dornmassem 15,5 mm i
7,5mm, każda z nich dostępna jest także w wersji o podwyższonej odporności na włamanie

Odpowiedni dobór kolorystyki oklein oraz okuć pozwala zharmonizować wygląd drzwi przesuwnych z estetyką
wnętrza i elewacji. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne
profili mogą mieć różny kolor, proponujemy szeroki wybór
spośród ponad 40 kolorów oklein drewnopodobnych, gładkich lub strukturalnych, a nawet zbliżonych do metalizowanych lakierów samochodowych.

SC H ÜCO T H ER MOSLIDE

SC H ÜCO EASYSLIDE

■

Komfortowe drzwi uchylno-przesuwne duoPort SK do
dużych przeszkleń, zgodne z najnowszymi trendami

■

Okucie duoPort SK dostępne jest w 2 wersjach:
»

SK-S z obsługą ręczną bez wspomagania

»

SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania.
Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną
klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie,
przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich
skrzydeł.

■

Wariant podstawowy okucia jest wyposażony
w solidne trzpienie ryglujące w kształcie grzybków.
Poprzez zastosowanie zaczepów antywłamaniowych
na ramie możemy uzyskać odporność na włamanie do
klasy RC2/RC2 N.

■

Maksymalna wysokość drzwi to 2,7 m

■

Płynne i bezszelestne przesuwanie i uchylanie drzwi
o maksymalnym ciężarze 200 kg.

■

Umożliwia stosowanie ciężkuch szyb o właściwościach
termoizolacyjnych,
dżwiękochłonnych
lub
antywłamaniowych

duoP ORT PA S
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■

termoizolowana rama i skrzydła o głębokości 70 mm

■

niska wartość współczynnika Uw < 1,3 W/(m2K)

■

trzy płaszczyzny uszczelnień zapewniają skuteczną
ochronę przed chłodem, hałasem i deszczem

■

pełne bezpieczeństwo - możliwość wykonania również
jako antywłamaniowe w klasie RC 2

■

doskonała funkcjonalność i łatwość obsługi, również
w przypadku skrzydeł o masie ponad 300 kg

■

niski próg zwiększa komfort i eliminuje ryzyko
potknięcia

■

specjalna
przekładka
termiczna
zintegrowana
z dodatkowymi izolatorami zapobiega powstawaniu
"mostków cieplnych"
JEZIERSKI MARKOWE OKNA

■

potrójnie termoizolowany próg eliminuje ryzyko
wystąpienia "zimnego obszaru" w strefie przypodłogowej

■

termilozowane ramy i skrzydła o głębokości 82 mm

■

rekordowo niski współczynnik przenikalności cieplnej
Uw = 0,65 W/(m2K) dla okna 3400x2400 mm

■

maksymalna wielkość konstrukcji to 6,5 m x 2,8 m

■

cienki zgrzew 0,2 mm

■

ciepła ramka SwisSpacer

■

smukła konstrukcja drzwi i maksymalne wielkości
skrzydeł zapewniają komfort i optymalny dostęp światła

■

szeroki wybór typów otwarć, kolorystyki i wyposażenia

■

Innowacyjne drzwi przesuwne z funkcją równoległego
odstawienia skrzydła od ramy

■

Min. szerokosć skrzydła we wrębie 750 mm

■

Maks. szerokość skrzydła we wrębie 1650 mm

■

Min. wysokość skrzydła we wrębie 650 mm

■

Maks. wysokość skrzydła we wrębie 2300 mm

■

Naturalna i efektywna wymiana powietrza odbywa
się poprzez ok. 6-milimetrową szczelinę pomiędzy
skrzydłem a ramą, na całym obwodzie drzwi.

■

Funkcja równoległego odstawienia skrzydła od ramy
umożliwia energooszczędne i bezpieczne wietrzenie,
także podczas nieobecności domowników.

■

Kombinacja ośmiokątnego trzpienia grzybkowego
z systemu activPilot i specjalnych zaczepów ramowych
zapewnia
podwyższone
bezpieczeństwo
już
w wersji podstawowej okucia.

■

W pozycji równoległego odstawienia skrzydła okucie
ma taką samą klasę odporności na włamanie jak
w pozycji zamkniętej.

■

Dzięki wbudowanym amortyzatorom i urządzeniom
magazynującym energię można swobodnie przesuwać
skrzydła o ciężarze do 160 kg (200 kg na zamówienie)

■

Fabrycznie skompletowane zestawy prowadnic

JEZIERSKI MARKOWE OKNA
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Wspó ł pracujemy z n ajleps zymi:
JEZIERSKI MARKOWE OKNA
Lekomin 2, Zagnańsk k /Kielc 26-050
biuro@jezierski.com.pl, +48 41 317 46 00
www.jezierski.com.pl

