
SYSTEM OKUĆ T ITAN AF:

bezpieczeństwo i komfort we własnym domu.

Inteligentna koncepcja rodziny TITAN to nowy po-
tencjał produkcyjny i logistyczny:

• konwencjonalna technika okuwania pozwala na 
wykorzystanie istniejącego parku maszynowego 

• liczne ulepszenia produktu zapewniają skrócenie 
czasu okuwania 

• przemyślana logistyka podnosi efektywność 
produkcji 

• wysokiej jakości materiały, racjonalna instalacja 
i wysoka funkcjonalność okuć 

• możliwość zastosowania w oknach o klasie 
odporności antywłamaniowej RC2 

• łatwy montaż okuć i skrzydła okiennego 
• widoczna lub kryta strona zawiasowa 
• liczne korzyści, które są zauważane również 

przez użytkowników okien 
• szeroka paleta produktów daje 

możliwość optymalnego dopasowania 
do indywidualnych wymagań 

P O DN O Ś N I K PALCOWY

• posiada możliwość regulacji, co pozwala na dosto-
sowanie parametrów do wymagań danego okna

• płynnie podnosi skrzydło podczas zamykania 
z pozycji otwartej

G R Z YBE K O BR OTOWY  ZE  ZI N TE G R OWAN Ą 
R EG UL AC JĄ WYS O KO Ś CI

To, że nawet mała rzecz może być niezwykle inno-
wacyjna, doskonale widać na przykładzie grzybka 
obrotowego TITAN. Nowy grzybek, mimo niewielkich 
rozmiarów, łączy w sobie ogrom zalet:
• pozwala na płynne i bezproblemowe otwieranie, 

uchylanie i zamykanie okna
• dopasowuje się automatycznie do zmiany warun-

ków np. temperatury
• gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony i trwały 

system zamykania 
• umożliwia płynną regulację docisku

Z ACZE P  AN TY WŁ AMAN I OWY

Z nową generacją elementów ramowych, które są 
idealnie dopasowane do grzybków obrotowych, ro-
dzina TITAN wytycza nowe standardy w zakresie 
bezpieczeństwa i poziomu tarcia w trakcie pracy.

KL AMKI  S CH ÜCO  AKUSTI C

Klamka Schüco Akustic, posiada mechanizm blokujący, zwiększający za-
bezpieczenie okna przed niepożądanym otwarciem od zewnątrz. 

• klamka z zapadką samozabezpieczająca
• zapadka zabezpieczająca (bezpieczeństwo słyszalne) zapobiega 

przesuwaniu okucia z zewnątrz

KL AMKI  H O P P E S E CUSTI C

Klamki okienne Hoppe Secustic są wyposażone w opatentowany me-
chanizm blokujący, który stanowi zintegrowane zabezpieczenie bazowe 
utrudniające przesunięcie okucia okiennego od zewnątrz. Przy czym ele-
ment sprzęgający pomiędzy klamką a trzpieniem pełni funkcję swojego 
rodzaju „mechanicznej diody”. Umożliwia on wprawdzie zwykłą obsługę 
klamki okiennej od wewnątrz, ale blokuje ją przy próbie manipulowania 
nią za pomocą okucia od zewnątrz.
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ZAUFANIE
na lata
Nasza firma została założona w 1928 roku. Wówczas zakład produkował 
stolarkę otworową z drewna. Z biegiem lat firma została mocno rozbudo-
wana, a park maszynowy uległ znacznej modernizacji. Na początku lat 90 
ciągle wzrastające zainteresowanie naszymi produktami zaowocowało 
uruchomieniem produkcji stolarki PCV. W niedługim czasie z zakładu pro-
dukcji PCV, który miał jedynie uzupełniać naszą ofertę, powstał niezależny 
zakład, w którym produkujemy średnio 7000 okien miesięcznie. Obecnie 
posiadamy jedną z najlepiej zmechanizowanych hal produkcyjnych w dzie-
dzinie produkcji stolarki okiennej PCV w Polsce. Wszystko dla dobra i za-
dowolenia Klienta. Jakość nie jakoś to motto realizowane w naszej dzia-
łalności od wielu lat. To dzięki realizowanej niezłomnie koncepcji dbałości 
o jakość nasza firma osiąga niebagatelne sukcesy, a najlepszą reklamą dla 
nas jest Klient zadowolony z naszych usług. 

Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami: Siegenia - dostawą 
okuć, Pilkington - dostawcą oszkleń. W naszej ofercie znajdą Państwo 
produkty najwyższej jakości: stolarka PVC z komponentami marki Schü-
co, konstrukcje aluminiowe marki Schüco oraz Aluprof, drzwi przesuwa-
ne z systemami HST oraz PSK. 

Firma KAPICA to najwyższej klasy 
producent okien i drzwi w systemie Schüco. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszych 
salonów na terenie polski południowej!

SCHÜCO LIVING 82 MD & AS

System okienno-drzwiowy z tworzywa sztucznego Schüco LivIng jest 
innowacyjnym, 7-komorowym rozwiązaniem typu Twin, które pozwala 
wykonywać okna i drzwi zarówno z uszczelką przylgową, jak i centralną. 

W przypadku zastosowania uszczelki środkowej system spełnia wyma-
gania niemieckiego Instytutu Techniki Okiennej ift Rosenheim w zakresie 
budownictwa pasywnego. Także z uszczelką przylgową można osiągnąć  
doskonałe parametry izolacyjności cieplnej przy niewielkiej widocznej 
szerokości profili.

SCHÜCO CORONA CT 70  

5-komorowy system okienny Schüco Corona CT 70 AS z wysokoudaro-
wego PVC-U z dwoma płaszczyznami uszczelnień. Wąskie w widoku ze-
wnętrznym profile zapewniają bardzo dobrą izolacyjność cieplną i opty-
malne doświetlenie pomieszczeń. 

System Schüco Corona CT 70 AS charakteryzuje uniwersalność zasto-
sowań: od budynków nowych po modernizowane. Dzięki bogatej ofercie  
wyposażenia dodatkowego system gwarantuje także wysoki poziom 
bezpieczeństwa.

SCHÜCO ADS 70.HI 
SYSTEM DRZWI ALUMINIOWYCH

Drzwi Schüco ADS 70.HI (High Insulation) łączą znakomitą izolacyjność 
termiczną z zaletami systemu drzwiowego Schüco ADS. Profile o głę-
bokości zabudowy 70 mm gwarantują wysoką stabilność konstrukcji. 
Dzięki elementom wyposażenia opcjonalnego mogą być wykorzysty-
wane jako drzwi wielofunkcyjne oraz zintegrowane z systemem bezpie-
czeństwa i automatyki budynku. Ponadczasowe wzornictwo dostępne 
jest także z zaokrąglonym konturem profili (wersja SL). Drzwi Schüco 
ADS mogą być bez problemu łączone z systemami fasadowymi i okien-
nymi Schüco.

SCHÜCO ADS 75.SI 
SYSTEM DRZWI ALUMINIOWYCH

Drzwi Schüco ADS 75.SI (Super Insulation) o bardzo dobrych parame-
trach izolacyjności cieplnej stanowią idealne rozwiązanie w przypadku 
obiektów, w których wymagania dotyczące rozwiązań architektonicz-
nych i zarządzania energią stoją na najwyższym poziomie. Dzięki ele-
mentom wyposażenia opcjonalnego mogą być wykorzystywane jako 
drzwi wielofunkcyjne oraz zintegrowane z systemem bezpieczeństwa 
i  automatyki budynku. Ponadczasowe wzornictwo, dostępne także 
z  zaokrąglonym konturem profili (wersja SL), idealnie harmonizuje 
z systemami fasadowymi i okiennymi Schüco.

SCHÜCO LIVINGSLIDE

Innowacyjny system podnoszono-przesuwny Schüco LivIngSlide ze 
skrzydłami o głębokości zabudowy 82 mm jest spójny pod względem 
wymiarowym z systemem Schüco LivIng. Ta kompatybilność systemo-
wa zapewnia dostęp do szerokiej gamy profili dodatkowych, m.in. listew 
przyszybowych i akcesoriów szklenia. Ujednolicenie wymiarów systemo-
wych zapewnia proste i elastyczne planowanie i wykonywanie różnych 
połączeń. Znacząca redukcja liczby elementów zmniejsza nakład pracy 
i zaangażowanie kapitałowe związane z magazynowaniem.

Nowy system podnoszono-przesuwny oferuje także szereg korzyści kons-
trukcyjnych, takich jak np. wzmocnienie skrzydła zamkniętym kształtow-
nikiem stalowym o przekroju prostokątnym. Znacznie zwiększa stabilność 
konstrukcji i pozwala na wykonywanie dużych elementów o wadze skrzydła 
do 400 kg.

SCHÜCO TopAlu

Nakładki aluminiowe stanowią atrakcyjny wariant wykończenia po-
wierzchni zewnętrznej systemów okien i drzwi z tworzywa sztucznego.

System Schüco Corona TopAlu łączy zalety dwóch materiałów: dosko-
nałą izolacyjność cieplną, szczelność i łatwość pielęgnacji profili z two-
rzywa sztucznego z nietuzinkowym wyglądem i trwałością aluminium. 
Ponadczasowa elegancja sprawia, że aluminium to idealny materiał do 
realizacji współczesnych projektów architektonicznych.

Schüco Corona TopAlu zapewnia maksymalną trwałość i swobodę 
kształtowania wyglądu stolarki, co pozwala spełnić nieomal wszystkie 
indywidualne oczekiwania klienta w zakresie designu.

ALUPROF MB-79N 
SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

MB-79N to najnowocześniejszy w ofercie Aluprof, ekonomiczny system 
okienno-drzwiowy. Został wprowadzony z myślą o spełnieniu podwyż-
szonych wymagań izolacyjności termicznej. Służy on do wykonywania 
konstrukcji, wśród których znajdują się: okna stałe, rozwierane, uchyl-
ne, uchylno-rozwierane, uchylno-przesuwne, a także drzwi zewnętrz-
ne jedno- i dwuskrzydłowe oraz rozwiązania witrynowe z drzwiami. 
Poza wersją ekonomiczną MB-79N E, z jednokomponentową uszczel-
ką centralną w oknach oraz wersją MB-79N ST z dwukomponentową 
uszczelką centralną, produkt posiada wariant MB-79N SI o najlepszej 
izolacyjności termicznej, z profilami wyposażonymi we wkłady izolują-
ce i dwukomponentową uszczelkę centralną. W drzwiach zewnętrznych 
dostępny jest również wariant MB-79N SI+ z wkładami izolującymi we-
wnątrz profili i uszczelką centralną.

ALUPROF MB 86 SI 
SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY 

System okienno-drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parame-
trach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowni-
ków. Konstrukcja jego kształtowników posiada 3 warianty wykonania w 
zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB-
86 to pierwszy świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym za-
stosowany został aerożel - materiał o doskonałej izolacyjności termicz-
nej. Do zalet systemu MB-86 należy także wysoka wytrzymałość profili, 
umożliwiająca wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze.  

Nowa seria okien i drzwi w systemie MB 86 została wyprodukowana 
zgodnie z wymogami związanymi z energooszczędnym budownictwem. 


