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POCZUJ SIE DOBRZE W SWOIM DOMU
Wykreuj swoją nową przestrzeń życiową

Twoja rodzina się powiększa, potrzebujesz więcej miejsca na swoje hobby, chciałbyś otwo-
rzyć swój salon na taras lub po prostu stworzyć nową, wypełnioną światłem przestrzeń - 
istnieje wiele powodów, żeby zechcieć zmienić istniejącą sytuację mieszkaniową. Przeszkle-
nia harmonijkowe, ogrody zimowe, szklarnie i zadaszenia tarasowe zapewniają potrzebną 
Ci swobodę w projektowaniu. Mając szklarnię, można cieszyć się swoim domowym tarasem 
całkowicie niezależnie od pogody. Wybierając izolowany termicznie ogród zimowy można, za-
chowując energetyczną efektywność, poszerzyć istniejącą przestrzeń mieszkalną. Maksymal-
ną swobodę w projektowaniu oferuje przeszklenie harmonijkowe: jako wielkopowierzchniowe 
otwarcie na ogród, jako przegroda wewnątrz pomieszczeń, czy też jako przeszklenie balkonu.

Cała oferta produktów Solarlux przekonuje nie tylko pod względem funkcjonalnym i gamą za-
stosowań. Również pod względem wzornictwa, koloru i materiału zadaszenia tarasowe, ogrody 
zimowe i przeszklenia harmonijkowe nie pozostawiają nic do życzenia. Z palety kolorystycz-
nej firmy Solarlux można wybrać pożądany kolor spośród ponad 30 odcieni bez dodatkowych 
opłat. Różnorodne warianty systemowe zapewniają nieograniczoną swobodę projektowania. 
Samemu można także decydować przy wyborze materiału: prawie wszystkie produkty dostęp-
ne są w wykonaniach z trwałego aluminium, certyfikowanego drewna lub kombinacji obu tych 
materiałów. Zgodnie z Twoimi życzeniami i wymaganiami. Odkryj wielorakie możliwości, jakie 
oferują wykonywane na zamówienie produkty firmy Solarlux – daj się zainspirować.

SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, HOLANDIA
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Od ponad 35 lat przeszklenia harmonijkowe zajmują centralną rolę 
w asortymencie produktów Solarlux. Inaczej, niż w przypadku kla-
sycznych drzwi przesuwnych, po których otwarciu w polu widzenia 
pozostaje nadal duża powierzchnia ze szkła, poszczególne elementy 
przeszklenia harmonijkowego można złożyć na bok, uzyskując wąski 
pakiet złożonych skrzydeł. Rezultat: pokaźne połacie szklane, które da 
się otworzyć prawie w 100%.
Doskonała funkcjonalność, swoboda projektowania dzięki wysokiej 
jakości materiałom, a także nieograniczona możliwość łączenia, spra-
wiają, że przeszklenie harmonijkowe można optymalnie stosować przy 
realizacji wielu pomysłów na przestrzeń mieszkalną. Jako wielkopo-
wierzchniowe otwarcie salonu na ogród lub jako elastyczne rozwiąza-
nie do ogrodu zimowego – możliwości zastosowań są nieograniczone.

WIĘCEJ NIŻ TYLKO OKNO
Przeszklenie harmonijkowe Solarlux

SL 45 / SAN DIEGO, USA

SL 81 / OBERAUDORF, NIEMCY
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SZCZELNOŚĆ
Zamknięte przeszklenie harmonijkowe po-
zostawia chłód, wiatr i deszcz na zewnątrz. 
Wyposażone w najlepszą izolację termiczną, 
gdy jest zamknięte zapewnia, także w zimne 
dni przyjemnne ciepło we wnętrzu. Stale 
przeprowadzane testy na ulewne deszcze i 
szczelność na wiatr jak i ciągłe techniczne 
innowacje sprawiają, że przeszklenie harmo-
nijkowe firmy Solarlux jest nowoczesną alter-
natywą dla klasycznych drzwi tarasowych. 

WARIANTY OTWIERANIA
Otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, 
składane na prawo i/lub na lewo, przeszkle-
nia harmonijkowe Solarlux
oferują różnorodne warianty otwierania.
Poszczególne szklane elementy dają się za-
ledwie kilkoma ruchami otworzyć i zamknąć 
prawie na całkowitej powierzchni otworu. 
Dzięki perfekcyjnej technice, nawet wielkie 
elementy szklane przesuwać można z dzie-
cinną łatwością i prawie bezgłośnie.

IZOLACJA CIEPLNA
Dopiero inteligentne połączenie profili o 
maksymalnej izolacji termicznej z indywidu-
alnie zastosowanym przeszkleniem, za-
pewnia zachowanie przyjemnego klimatu w 
pomieszczeniu - niezależnie od pory roku. 
Solarlux pracuje stale nad innowacjami swo-
ich rozwiązań systemowych ze szkła, tak aby 
stale spełniały one wymogi najnowszych roz-
porządzeń z zakresu oszczędzania energii.

NA ZEWNĄTRZ CZY DO WE-

WNĄTRZ, NA LEWO CZY NA 

PRAWO OTWIERANE: SOLARLUX 

OFERUJE OTWIERANIE NA RÓŻ-

NE SPOSOBY 

SL 81 / BÜHL, NIEMCY

Dzięki składanemu przeszkleniu harmonijkowemju wnętrze domu i taras tworzą spójną całość.
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OCHRONA PRZED WŁAMANIEM
Nie dajmy szans włamywaczom! Solarlux – jako jedy-
ny producent – oferuje liczne rozwiązania sposobów 
otwierania swoich przeszkleń harmonijkowych, które 
spełniają wymagania antywłamaniowości zgodnie 
z klasą RC2. Niezależnie od tego, czy otwierane do 
wewnątrz, czy na zewnątrz – w każdym przypadku 
gwarantowana zostaje podwyższona antywłamanio-
wość zgodna z wymaganiami europejskich norm.

RÓŻNORODNOŚĆ WARIANTÓW OTWIERANIA
Przeszklenia harmonijkowe oferują niezliczone wa-
rianty sposobów otwierania. W zależności od życzeń 
inwestora: otwierane do wewnątrz lub za zewnątrz, 
składane na lewo i/lub na prawo. 
Istnieje możliwość integracji drzwi przejściowych, ele-
mentów obrotowych, uchylnych i okiennych: rozwią-
zań zapewniających spełnienie wszelkich wymagań.

WIELKOFORMATOWE OTWORY
Przeszklenia harmonijkowe zapewniają przeźroczy-
stość i otwartość. Ciasne, ciemne pokoje zamieniają w 
jasne, nowoczesne przestrzenie o nieporównywalnej 
przestronności. Pomieszczenia mieszkalne zalewane 
zostają światłem i powietrzem. Przeszklenia har-
monijkowe powiększają pomieszczenia i zwiększają 
komfort mieszkania.

PRZEJŚCIA BEZ BARIER
Przeszklenie harmonijkowe daje się otwierać z łatwo-
ścią według indywidualnych potrzeb.
Płynne przejścia między wnętrzem a zewnątrz stają 
się jednorazowym przeżyciem. Różnorodne warianty 
szyny podłogowej zapewniają przy tym bezprogowe 
przejście bez barier – całkowicie bez uciążliwych 
krawędzi, o które można się potknąć i bez różnic 
wysokości.

HIGHLINE / OSNABRÜCK, NIEMCY

SYTUACJA „PRZED” W OSNABRÜCK
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WIELKOFORMATOWE OTWORY 
DO KAŻDEGO DOMU 
Przegląd systemów

RÓŻNORODNOŚĆ SYSTEMOWA POD INDYWIDUALNE PROJEKTY
Czy chodzi o antywłamaniowość, szczelność, mieszkanie bez barier czy najlepszą izolację 
termicznaą dla Twojego domu pasywnego: wielorakie systemy przeszkleń harmonijkowych 
spełniają najróżniejsze wymagania i umożliwiają realizację indywidualnych rozwiązań w Twoim 
domu. A także różne materiały, warianty wzornicze, wielkości i opcje wyposażenia oferują Ci 
maksymalną swobodę w projektowaniu i dają gwarancję na znalezienie perfekcyjnego rozwiąza-
nia odpowiedniego do Twoich życzeń.

Więcej informacji o systemach przeszkleń harmonijkowych znajdziesz pod solarlux.com

O tym, że obydwa systemy Ecoline i Highline prze-
konują w kwestii swojego wzornictwa nie tylko pod 
względem technicznym, ale też estetycznym, potwier-
dziły również międzynarodowe grona renomowanych 
ekspertów: nowe przeszklenia harmonijkowe zostały 
czterokrotnie nagrodzone.

COMBILINE Z DREWNA/ALUMINIUM
Naturalny nastrój, idealna ochrona przed warunka-
mi pogodowymi

Przeszklenie harmonijkowe Combiline z jej profilami z 
drewna/aluminium gwarantuje najwyższą odporność 
na zjawiska pogodowe. Również ten system charak-
teryzuje się 86 mm głębokością ram skrzydeł, przy 
czym na drewniany profil nałożona jest kanciasta alu-
miniowa osłona. Wąska szerokość lica stykających się 
skrzydeł również w tym przypadku zapewnia maksy-
malną przezroczystość. Uszczelnienie jest wykonane 
w dwóch okrężnych płaszczyznach uszczelniających, 
gwarantując optymalne odwodnienie systemu.

WOODLINE Z DREWNA
Mieszkać przytulnie

Mieszkać przytulnie, a jednocześnie nowocześnie: 
kto nie chce rezygnować z tych zalet, ten stawia na 
przeszklenie harmonijkowe Woodline. Jego profile 
wykonane są z kilku warstwy wysokiej jakości drewna 
klejonego, dodatkowa stabilność systemu wynika ze 
specjalnego narożnego łączenia skrzydeł. Niewielka 
szerokość profili w miejscach styku skrzydeł – 143 mm 
- zapewnia maksymalną przezroczystość także w sta-
nie zamkniętym. A to istota mieszkania blisko natury. 

ECOLINE I HIGHLINE Z ALUMINIUM
Bardzo wąskie profile, nagradzany design

Obydwa izolowane termicznie systemy przeszkleń 
harmonijkowych oferują, mimo ich różnej głębokości 
ram (67 mm i 84 mm), ciągłą, wąską, widoczną na 
99 mm szerokość lica stykających się ram skrzydeł. 
Sednem tego rozwiązania jest opatentowany centralny 
punkt przeszklenia harmonijkowego bionicTURTLE: 
wielofunkcyjny profil izolacyjny o niepowtarzalnych 
właściwościach technicznych. Jego forma umożliwia 
szczególnie wąskie profile – także przy dużych po-
wierzchniach skrzydeł i ich wysokim ciężarze. Jed-
nocześnie służy on do przejęcia funkcji zamknięcia i 
okuć oraz zapewnia perfekcyjną izolacyjność termiczną.

ECOLINE / ALLGÄU, NIEMCY

WOODLINE / BIELEFELD, NIEMCY
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Dla całej rodziny przeszkleń harmonijkowych dostępne są pakiety wyposażenia, 
które obejmują specjalne zakresy tematyczne, takie jak np. wysokie bezpie-
czeństwo, izolację cieplną czy akustyczną, oświetlenie lub komfort użytkowy. 
Do każdego projektu można dodatkowo dobrać interesujące opcje wyposażenia, 
przez które system jeszcze bardziej odpowiadać będzie Twoim potrzebom.

KOMFORT DLA  
TWOJEGO DOMU
Dodatki do przeszklenia harmonijkowego

LISTA KONTROLNA
W skrócie, co jest ważne

ZACIENIENIE 
Plisy okienne Solarlux zapewniają po pierw-
sze optymalną ochronę przed bezpośred-
nimi promieniami słonecznymi, po drugie 
zapewniają prywatność: plisy okienne można 
płynnie ustawiać w dowolnej pozycji i służą 
one wtedy jako perfekcyjna zasłona przed 
wglądem. Wykonane są one jako elementy 
pojedyncze lub podwójne, dające się przez 
pociąganie i przesuwanie ustawiać we 
właściwej pozycji. Ogromna zaleta: montuje 
się je bez pracochłonnego wiercenia lub kle-
jenia, plisy wkłada się po prostu na zatrzask 
w profile. Tym samym zastosować je można 
także później.

PODŚWIETLANA SZYNA PODŁOGOWA
W różnorych typach szyn podłogowych, 
osłonę szyny profilu 3s-Protection można 
wyposażyć na życzenie w oświetlenie LED z 
ukrytymi przewodami. Szczególnie w godzi-
nach wieczornych takie oświetlenie oferuje 
bardzo przyjemny nastrój. Ponadto ułatwia 
ono orientację, pomagając w spełnieniu normy 
DIN 18040 wymagającej łatwego odnalezienia 
obszarów wejściowych i przejściowych przez 
osoby z wadą wzroku.

Zalety, obszary zastosowań i warianty wzornicze przeszkle-
nia harmonijkowego są niezmiernie różnorodne. Zebraliśmy 
tutaj ich najważniejsze cechy charakterystyczne

 · Niepowtarzalnie minimalna szerokość stykających się ram skrzydeł
 · Chronione patentami przemyślane detale techniczne
 · Dostępne rozwiązania antywłamaniowe, spełniające europejskie standardy bezpieczeństwa
 · Możliwa izolacja termiczna na poziomie wymagań dla domu pasywnego
 ·  Duża różnorodność wariantów szyn podłogowych, bez barier i nadających się do  
pomieszczeń mieszkalnych

ECOLINE / BERLIN, NIEMCY
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NA VIDEO DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ 

O RODZINIE PRZESZKLEŃ HAR-

MONIJKOWYCH I ICH CECHACH 

CHARAKTERYSTYCZNYCH

SL 80 / ST. PETERSBURG,  ROSJA



ZADASZENIA TARASOWE      
I SZKLANE DOMY

SDL ATRIUM PLUS / SL 20E / BAD SEGEBERG, NIEMCY

MIESZKAĆ  
NA ŚWIEŻYM 
powietrzu
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Zadaszenia tarasowe i - przede wszystkim - szklane domy oferują 
możliwość częstszego mniej zależnego od pory roku użytkowania Two-
jego tarasu podczas wiatru i deszczu. Zadaszenie tarasowe stanowi 
dobrą ochronę w deszczowe dni. Uzupełnione o pionowe, przesuwne 
elementy ze szkła (więcej o tym od str. 50) staje się przeźroczystym 
szklanym domem, który chroni z wszystkich stron przed wiatrem i 
deszczem. Prawie każde zadaszenie tarasowe firmy Solarlux daje się 
bez problemu rozbudować – oczywiście także później - do komforto-
wego szklanego domu, poprzez uzupełnienie go o pionowe szklane 
elementy.

OD ZADASZENIA TARASOWEGO 
DO SZKLANEGO DOMU
W domu w ogrodzie – w każdą pogodę

SDL AURA / FILSUM, NIEMCY

SDL AURA / FILSUM, NIEMCY
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PODWYŻSZENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
Udowodniono, że zadaszenie tarasowe czy 
szklany dom podwyższają wartość nierucho-
mości. Dzięki różnorodnym formom dachu, ko-
lorom i materiałom zadaszenie tarasowe firmy 
Solarlux harmonijnie wpisuje się w koncepcję 
ogrodu i współgra z elewacją Twojego domu. 
Funkcjonalność, ale przede wszystkim wysoko-
wartościowe wzornictwo stanowi o podwyższe-
niu wartości – niezależnie, czy chodzi o nowe 
budownictwo czy o renowację.

TECHNIKA I WZORNICTWO 
Zadaszenia tarasowe firmy Solarlux przeko-
nują nie tylko ze względu na wzornictwo, ale 
także swoją przemyślaną techniką. Tak więc 
każde zadaszenie tarasowe lub szklany dom 
wykonywane są na zamówienie i rozpraco-
wane konstrukcyjnie co do najmniejszych 
szczegółów technicznych. Poza tym wszyst-
kie elementy dokładnie do siebie pasują i 
tworzą idealną kompozycję.

RÓŻNORODNE MOŻLIWOŚCI W DETALU – 
MOŻLIWE FORMY DACHU
Firma Solarlux oferuje przekonujące roz-
wiązanie dla każdego domu – od prostego 
zadaszenia tarasowego, po zamknięty wkoło 
szklany dom. Realizować można prawie 
wszystkie możliwe typy dachów, dopasowując 
je indywidualnie do wymogów architektonicz-
nych.

PRZYKŁADY RÓŻNORODNYCH 

FORM DACHOWYCH I RÓŻNORAKIE 

MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA

OCHRONA PRZED WIATREM I DESZCZEM  
DZIĘKI PRZESZKLENIU
Mając zadaszenie dachowe lub szklany dom 
dużo częściej skorzystasz ze swojego tarasu. 
Zadaszenie skutecznie zabezpiecza przed 
opadami, boczne szklane elementy chro-
nią przed nieprzyjemnym przeciągiem, nie 
zasłaniając jednocześnie widoku na ogród. 
Z zadaszeniem tarasowym firmy Solarlux 
możesz mieć przyjemność ze swojego tarasu 
niezależnie od sezonu i pogody.

Każde zadaszenie tarasowe lub szklany dom wytwarzana w siedzibie firmy w Melle jest prawdziwym uni-
katem. Dlatego także Twoje zadaszenie tarasowe produkcji Solarlux to coś szczególnego.

SDL ACUBIS / SCHWEINFURT, NIEMCY
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ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO 
KAŻDEGO WYMAGANIA
Przegląd systemów

SDL ATRIUM PLUS
Wszechstronny na każde życzenie 

Zadaszenie tarasowe dla wszystkich przypadków: z 
SDL Atrium plus da się realizować nie tylko ekstre-
malnie duże przeszklone powierzchnie i rozpiętości 
wsporników, lecz także kompleksowe formy dachowe. 
Eleganckie wzornictwo i filigranowe, łagodne linie pro-
fili nadają dachowi tarasowemu szczególnie przewiew-
nego charakteru. Stała wentylacja dachowa zapewnia 
przyjemy mikroklimat. Uzupełnione o pionowe ele-
menty przesuwne, przeszklenie stałe lub nieocieplone 
przeszklenie harmonijkowe, zadaszenie tarasowe staje 
się chroniącym wkoło szklanym domem.

SDL AURA
Blisko przyrody

Ten system dachu tarasowego pozwala na bliskie 
obcowanie z przyrodą w podwójnym tego słowa 
znaczeniu: drewno od strony wewnętrtznej kreuje 
niepowtarzalny charakter, osłony aluminiowe po 
stronie zewnętrznej chronią przed wpływami warun-
ków atmosferycznych. Osłony dostąpne są w każ-
dym dowolnym kolorze RAL, dzięki czemu SDL Aura 
daje się idealnie dopasować do istniejącego designu 
domu. SDL Aura w wersji podstawowej jest dostępna 
z klejonego warstwowo świerku, inne gatunki drewna 
dostępne są na zamówienie.

SDL ANOVA
Spoglądając na istotę rzeczy

Jeżeli zależy Tobie na szybkości wykonania trwałej i 
pełnowartościowej ochrony tarasu, właściwym wybo-
rem jest zadaszenie tarasowe  SDL Anova. Przemyśla-
ne wzornictwo, łatwy montaż, typowa jakość Solarlux: 
SDL Anova łączy nowoczesny wygląd z dużą efek-
tywnością. Dzięki dwunastu ustalonym wielkościom 
i dwum oferowanym kolorom z palety RAL, odpada 
kosztowne projektowanie. Idealną cyrkulację powie-
trza zapewniają opcjonalne dachowe szklane elementy 
przesuwne.

SDL ACUBIS
Wzornictwo i dojrzała technika

Nowe zadaszenie dachowe – dach płaski SDL Acubis – 
przekonuje pod względem wzornictwa i funkcji. Może ono 
być budowane jako wolnostojące lub też jako dobudowa 
do domu. Umieszczona wewnątrz konstrukcja z nie-
ocieplonych profili nadaje dachowi dyskretnej elegancji. 
Zaledwie 2º spadek dachowy jest dla oka prawie niewi-
doczny, gwarantuje jednakże prawdłowe odwodnienie 
powierzchni dachu. Płaskie, jednoczęściowe przyłączenie 
do ściany nadaje konstrukcji lekkości i umożliwia przy 
tym łatwy montaż na miejscu budowy.

RHEINBACH, NIEMCY RHEDEN, HOLANDIAMELLE, NIEMCY FILSUM, NIEMCY
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SDL ATRIUM PLUS / TÜBINGEN, NIEMCY

MARKIZA FIRMY SOLARLUX MADE BY WAREMA
Maksymalny komfort zacienienia dla dachów tarasowych 
firmy Solarlux: specjalnie dostosowane do dachów tarasowych 
Solarlux markizy made by Warema gwarantują liczne zalety 
techniczne i funkcjonalne. Dzięki temu  także duże powierzch-
nie dachowe można wyposażyć w markizę. Różne materiały 
i kolory gwarantują maksymalną swobodę w projektowaniu. 
Szklane elementy przesuwne dają się z łatwością łączyć z 
pionową markizą. Markiza made by Warema firmy Solarlux 
oferowana jest w czterech wykonaniach: nadachowa, pod 
przeszklenie, jako wersja pionowa i jako rozwiązanie narożne.

WIĘCEJ KOMFORTU 
NA TWOIM TARASIE
Dostępny obszerny asortyment 
dodatków

Cała gama różnorodnych możliwości zacienienia, wentylacji, 
oświetlenia lub ogrzewania zamienia szklany dom w miej-
sce, w którym poczujesz się dobrze. Z pełnym komfortem i 
praktyczne – wszystko oferowane jest z jednej ręki, bezpo-
średnio z firmy Solarlux. Wszystkie dodatki możesz dobrać 
indywidualnie i zamówić bezpośrednio, oczywiście również w 
późniejszym terminie.
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LISTWA REFLEKTOROWA LED 
Delektuj się wieczorami na swoim tarasie. 
Zintegrowane reflektory LED tworzą o 
zmroku przyjemną atmosferę i zapewniają 
przytulne oświetlenie pod Twoim zadasze-
niem tarasowym.

STEROWANIE DO ZADASZENIA TARASO-
WEGO FIRMY SOLARLUX
Innowacyjne sterowanie firmy Solarlux po-
zwala nie tylko na zdalne sterowanie najwyż-
szej jakości markizy, ale też na włączanie 
i wyłączanie czy regulację jasności oświe-
tlenia. Poszczególne komponenty tworzą 
zintegrowany system.

IDEALNA WENTYLACJA 
Opcjonalnie oferowane są różne okna dacho-
we, które w razie potrzeby można otwierać i 
zamykać elektrycznie.

LISTA KONTROLNA
W skrócie, co jest ważne

Wybór właściwego producenta nie jest wcale taki łatwy. Na 
rynku roi się od sprzedawców i producentów. Porównaj więc 
w spokoju – tylko w ten sposób znajdziesz właściwe rozwią-
zanie dla Twojego domu.

·  Bezpłatna oferta z wizualizacją pomocna w 
znalezieniu właściwego rozwiązania

·  W dużej mierze niewidoczne połączenie 
śrubowe by uzyskać efekt maksymalnej 
przejrzystości i pięknego designu

·  Najwyższej jakości materiały – śruby ze 
stali nierdzewnej, rury spustowe i kolanka 
rur spustowych z aluminium - tworzące 
długotrwałe i odporne na warunki pogodo-
we systemy

·    Szczególne formy zapewniające maksymal-
ną swobodę w projektowaniu

·   Wszystkie systemy zaopatrzone są w ozna-
kowanie CE, które potwiedza nienaganne 
wartości techniczne produktu

·  DIN EN 1090 dla spełnienia obowiązujących 
norm i ustaw

·  Daleko posunięty stopień prefabrykacji 
(bez konieczności przycinania na miejscu 
budowy) zapewnia szybki i sprawny montaż

·  Wzmocnienia stalowe zapewniają bezpie-
czeństwo także w przypadku podwyższo-
nych wymagań konstrukcyjnych

·   Grube ścianki profilu poprawiają wartości 
statyczne
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SZUKASZ NATCHNIENIA? ZESKA-

NUJ TEN KOD QR I POZWÓL SIĘ 

ZAINSPIROWAĆ

SDL ATRIUM PLUS / SL 25 / RHEINE, NIEMCY



OGRODY ZIMOWE

POMIESZCZENIA 
MIESZKALNE 
Z DUŻĄ ILOŚCIĄ  
NATULARNEGO 
światła

SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, HOLANDIA
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Dobudowa ogrodu zimowego to idealna możliwość rozbudowy prze-
strzeni mieszkalnej – inwencji twórczej nie trzeba tu stawiać granic. 
Czy to zintegrowany w istniejącą architekturę czy też jako klasyczna 
rozbudowa: ogród zimowy dostarczy więcej przestrzeni życiowej. 
Ogrody zimowe firmy Solarlux tworzą nowe pomieszczenie mieszkalne 
ze szkła, przepełnione światłem, otwarte i o najlepszych wymaganiach 
pod względem izolacji termicznej. 
Ale ogród zimowy to więcej niż tylko rozbudowa pomieszczenia – to także 
podwyższenie komfortu mieszkania, samopoczucia i radości życia.

WIĘCEJ MIEJSCA NA  
TWOJE POMYSŁY 
Powiększenie pomieszczeń przez ogród zimowy 

SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, HOLANDIA

SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, HOLANDIA
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PRZYKŁADY RÓŻNYCH FORM 

DACHOWYCH I RÓŻNORODNE 

MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, NIEMCY

DO PRZYSTOSOWANIA W KAŻDYM DETALU 
– MOŻLIWE FORMY DACHOWE
Przemyślane rozwiązania dla każdego domu 
w każdym stylu: firma Solarlux oferuje prze-
konujące rozwiązanie – od klasycznego ogro-
du zimowego – dobudówki, po zintegrowaną 
architekturę ze szkła, jednopiętrową lub na 
całej wysokości domu, pokrywającą całą ele-
wację. Przedstawione przykłady przestawiają 
tylko wybór różnorodnych form dachowych i 
możliwości projektowych. Oczywiście zreali-
zować można dowolne typy dachów, tak aby 
wpisywały się one w architektuę obiektu.

PODWYŻSZENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Udowodniono, że ogród zimowy podwyższa wartość 
nieruchomości. Dzięki różnorodnym formom dachu, 
kolorom i materiałom ogród zimowy harmonicznie 
wpisuje się w architekturę i koncepcję ogrodu Two-
jego domu. Funkcjonalność, ale przede wszystkim 
także wysokiej jakości wzornictwo podwyższa wartość 
obiektu – niezależnie od tego, czy chodzi o nowy bu-
dynek, czy o renowację obiektu.
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SERCE DOMU
Ogród zimowy tworzy idealną przestrzenną 
oprawę rodzinnego życia i zapraszającą prze-
strzeń do spędzania czasu w towarzystwie 
przyjaciół.

PRZEŻYWAĆ CZTERY PORY ROKU
Odkrywać pierwsze pierwiosnki, odczuwać 
ciepło promieni słonecznych, spoglądać na 
spadające na szklany dach ogrodu zimowego 
jesienne liście lub pierwszy śnieg: w ogrodzie 
zimowym przeżyjesz namacalnie różne pory 
roku – bedąc przy tym stale dobrze chronio-
nym przed wiatrem i deszczem. 

OGRÓD ZIMOWY JAKO BUFOR 
KLIMATYCZNY
Twój wysoce wydajny, izolowany cieplnie 
ogród zimowy jest idealnym łącznikiem mię-
dzy wnętrzem domu i naturalnym otoczeniem. 
Szczególnie w okresie przejściowym reguluje 
temperaturę i przyczynia się do energo-
oszczędnych zysków solarnych. 

DLA CIEBIE - SKROJONY NA MIARĘ
Każdy ogród zimowy własnej produkcji z Melle 
jest jednorazowy. Dzięki temu Twój produkt 
firmy Solarlux jest czymś niepowtarzalnym.

SDL AKZENT VISION / BRAMSCHE, NIEMCY

SDL AKZENT VISION / BRAMSCHE, NIEMCY
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DO KAŻDEJ ARCHITEKTURY  
PASUJĄCA FORMA DACHU
Przegląd systemów

SDL AKZENT VISION 
Niezwykły wygląd dla wielbicieli designu

Niecodzienne, ekstrawaganckie wzornictwo jest wy-
jątkową cechą ocieplanego systemu dachowego SDL 
Akzent Vision. Świadomie wyeksponowane linie sił, 
dzięki zintegrowanym stalowym cięgnom i elemen-
tom ze stali nierdzewnej, nadają SDL Akzent Vision 
szczególny charakter. Perforowane profile nośne 
podkreślają wizualną lekkość konstrukcji i zapewniają 
maksymalny napływ światła do wnętrza.  

SDL AVANTGARDE
Naturalna atmosfera, idealna ochrona 
 przed niepogodą
 
Ogród zimowy SDL Avantgarde umożliwia bycie blisko 
natury w podwójnym tego słowa znaczeniu: drewno 
na dachu od strony wewnętrzej czyni go naturalnym 
unikatem i nadaje pomieszczeniu mieszkalnego charak-
teru. Konstrukcja z wysokiej jakości drewien umożliwia 
wykonanie każdego porządanego kształtu dachowe-
go. Obróbka jakości meblowej i nieograniczony wybór 
kształtów, kolorów i funkcji zapewniają maksymalną 
swobodę w projektowaniu. Aluminiowe osłony po stronie 
zewnętrznej chronią przed warunkami atmosferycz-
nymi. Osłony oferowane są oczywiście w dowolnym 
kolorze RAL, tak że system dachowy można idealnie 
dopasować wizualnie do wzornictwa budynku. 

SDL NOBILES
Optymalne rozwiązanie do dachów płaskich

SDL Nobiles nadaje Twojemu domowi szczególnie lekkie-
go i filigranowego wzornictwa. Minimalna budowa krokwi 
tworzy od zewnątrz płaską powierzchnię dachową, która 
wpisuje się pięknym kształtem w architekturę budynku. 
Smukłe profile krokwii ze specjalną pokrywą z aluminium 
nadają całemu systemowi dachowemu wyglądu unosze-
nia się do góry.

SDL AKZENT PLUS
Smukłe, przekonujące wzornictwo

Wypełniona światłem elegancja przy najlepszej izolacji 
termicznej: SDL Akzent plus w idealny sposób spełnia 
te wymagania. Szczególnie filigranowe krokwie nadają 
dachowi smukły wygląd i dbają o maksymalne oświe-
tlenie wnętrza ogrodu zimowego naturalnym światłem. 
Ułożone na zewnątrz elementy konstrukcyjne tworzą 
równą powierzchnię dachową od wewnątrz ogrodu zimo-
wego i nadają konstrukcji przyjemnej lekkości. Poza tym 
pomieszczenie można wykorzystać na całej wysokości. 
Dojrzałe, przemyślane rozwiązania techniczne pozwalają 
na realizację wielkoformatowych konstrukcji dachowych.

MINDEN, NIEMCY BÜHL, NIEMCYWOERDEN, NIEDERLANDE WALLENHORST, NIEMCY
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DZIĘKI RÓŻNORODNYM KOLO-

ROM I MATERIAŁOM TAKŻE W 

PRZYPADKU MARKIZY OTRZY-

MUJESZ DUŻY WYBÓR

Także w przypadku projektowania ogrodu zimowego obowiązuje 
zasada: serwis z jednej ręki niezwykle ułatwia realizację. Dlatego 
bezpośrednio od firmy Solarlux otrzymasz rozległy asortyment 
dodatków do Twojego ogrodu zimowego – oczywiście również do 
zamontowania w późniejszym terminie. 

ZACIENIENIE 
Nawet najbardziej optymalnie ocieplone ogrody zimowe mogą się 
nadmiernie nagrzewać w silnych promieniach słońca. Z pomocą 
przychodzą wysokiej jakości systemy zacieniające: efektywne 
zacienienie od zewnątrz i błogi chłód dostaczają markizy, które 
przechwytują promienie słoneczne zanim dotrą one do szklanej po-
wierzchni. Rolety czy plisy zacieniające od wewnątrz chronią przed 
przegrzewaniem ogrodu zimowego latem. Plisy, żaluzje i rolety 
foliowe można montować również pomiędzy szybami.
Przyjemnym efektem dodatkowym jest regulowana ochrona przed 
wglądem do wewnątrz. Aby na stałe zapewnić przyjemny klimat w 
ogrodzie zimowym czujniki temperaturowe i wiatrowe, w połączeniu 
z systemem sterującym ogrodu zimowego, automatycznie sterują 
zacienieniem - niezależnie od obecności użytkowników.

KLIMATYZACJA
Efektywna izolacja termiczna jak również inteligentna koncepcja 
wentylacji i wysokiej jakości systemy zacieniające zapewniają, że 
także w gorące letnie dni w ogrodzie zimowym panuje przyjemny 
mikroklimat w pomieszczeniu. Podczas ekstremalnych upałów lub 
w przypadku szczególnie eksponowanego położenia, zalecić moż-
na jednak zastosowanie dodatkowego urządzenia klimatyzującego. 
Nastawione na odpowiednią temperaturę, urządzenie włącza się 
automatycznie i reguluje mikroklimat pomieszczenia w zależności 
od potrzeb.

MAKSYMALNY 
KOMFORT DLA CIEBIE
Optymalny asortyment dodatków

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, NIEMCY

Markiza chroni wnętrze przed nadmiernymi promieniami słonecznymi i podnosi komfort przebywania 
w ogrodzie zimowym. 
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 ·  Ekspozycja na północ 
Światlo północne wypełnia ogród zimowy przez cały 
dzień równomiernym, nieoślepiającym światłem – ide-
alne dla pomieszczeń biurowych i atelier. Ze względu 
na pośrednie światło słoneczne, klimat wewnątrz jest 
optymalny także dla wielu gatunków roślin. 

 ·  Ekspozycja na wschód 
W ogrodzie zimowym umieszczonym od strony 
wschodniej przeżyjesz przede wszystkim w porze 
śniadaniowej przepełnione światłem pomieszcze-
nie. Cień domu chroni Cię optymalnie przed popołu-
dniowym słońcem, a rośliny, które nie znoszą bez-
pośredniego promieniowania słonecznego, czują się 
tutaj szczególnie dobrze.

 ·  Ekspozycja na południe 
Przedłuż sezon na świeżym powietrzu poprzez ogród 
zimowy od strony południowej, bo tutaj cieszysz się 
największą ilością godzin słonecznych. Ogród od tej 
strony pozyskuje jesienią i wiosną przyjemnne ciepło 
słoneczne, w lecie trzeba jednak zwracać uwagę na 
efektywną wentylację i zacienienie.

 ·  Ekspozycja na zachód 
Ogród zimowy w położeniu na zachód wynagrodzi 
Twój dzień ciepłymi promieniami popołudniowego i 
wieczornego słońca. Widok na wspaniałe zachody 
słońca przysporzy Ci wielu nastrojowych godzin.

LISTA KONTROLNA
Właściwa ekspozycja

WENTYLACJA 
Ogrody zimowe firmy Solarlux wyposażone 
są w dające się dowolnie dopasować do siebie 
warianty wentylacji, które zapewniają cały czas 
optymalny mikroklimat mieszkalny. Szczególnie 
korzystne jest zastosowanie przeszklenia har-
monijkowego. Przeszklone, dobieralne na różne 
sposoby elementy, zapewniają nie tylko dopływ 
świeżego powietrza, ale dzięki przestronnym 
możliwościom otwarcia wspierają naturalne 
przewietrzanie wnętrza. Ponadto umieszczo-
ne w dolnej części okien lub przeszkleń har-
monijkowych regulowane klapy wentylacyjne 
zapewniają w każdą pogodę napływ świeżego 
powietrza. W przeciwieństwie do otwartych 
okien chronią przy tym przed włamaniem i 
zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. W 
obszarze dachowym można oprócz klasycznych 
okien dachowych zintegrować okna przesuwne 
lub uchylne. System wentylacji wspomagany 
jest niezależnymi od warunków atmosferycz-
nych wywietrznikami cylindrycznymi. Wszystkie 
otwierane elektrycznie elementy otwierane 
sterowane są automatycznie w zależności od 
temperatury, wilgotności powietrza, siły wiatru, 
nasłonecznienia i opadów.

OGRZEWANIE
Nieprzyjemna deszczowa pogoda uwypukli 
dopiero ochronną, przytulną atmosferę Twojego 
ogrodu zimowego – przyjemny czas we własnym 
domu jest gwarantowany. Szczególnie istotne: 
potrzeba zadziwiająco niewiele energii, żeby 
także w sezonie grzewczym uzyskać we wnę-
trzu przyjemną temperaturę. Przede wszystkim 
sprawdziły się kominki lub piece kaflowe, jak i 
ogrzewanie podłogowe. Lecz także grzejniki i 
konwektory podłogowe bez problemu zabudo-
wać można w ogrodzie zimowym. 

OŚWIETLENIE
Przepełniony światłem w ciągu dnia, nastro-
jowy nocą: gdy tylko słońce przestaje oświe-
tlać Twój ogród zimowy, zręcznie rozmiesz-
czone źródła światła zapewniają przyjemny 
nastrój we wnętrzu. Subtelnym i skutecznym 
rozwiązaniem są listwy reflektorów ze zin-
tergowanymi żarówkami niskonapięciowymi, 
które umieszcza się pod poszczególnymi 
krokwiami. Do wyboru oferowane są  stałe 
lub ruchome reflektory LED.

AUTOMATYZACJA
Mądrze dobrane wyposażenie techniczne 
Twojego ogrodu zimowego jest podstawą 
komfortu mieszkalnego przez cały rok. 
Oczywiście możesz stosownie do potrzeb 
obsługiwać wszystkie elementy własnoręcz-
nie, sterowanie automatyczne zapewnia 
jednakże najwyższy komfort. Niezawodny, 
bardzo czuły automatyczny moduł samo-
czynnie reguluje zarówno wentylację, jak i 
zacienienie i oświetlenie.
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ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ 

SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT JEDYNE-

GO W SWOIM RODZAJU 

MIESZKALNEGO ODCZUCIA 

SDL NOBILES / SL 80 / LIPPETAL, NIEMCY



SYSTEMY PRZESUWNE 
I PRZESUWNO-OBROTOWE

WIDOK NA 
PRZYRODĘ – 
otwarty 
W SEKUNDĘ 

SL 25 XXL / SAO PAULO, BRAZYLIA
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Systemy przesuwne są prawdziwą alternatywą w stosunku do ocieplo-
nego przeszklenia harmonijkowego. Jako nieocieplona wersja, systemy 
te znajdują zastosowanie w postaci przezroczystych bocznych elemen-
tów pod zadaszeniami tarasowymi. Ale także pod Twoim wiatrołapem 
czy okapem dachowym możesz bezproblemowo zastosować stałe 
przeszklone elementy jako ochronę przed wiatrem.

PRZEJRZYSTA OCHRONA I 
BARIERA KLIMATYCZNA 
Systemy przesuwne, systemy przesuwno-obrotowe i 
przeszklenia harmonijkowe 

SL 25 XXL / SDL ATRIUM PLUS / MELLE, NIEMCY

SL 25 XXL / SDL ATRIUM PLUS / MELLE, NIEMCY
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WYKONANE DLA CIEBIE NA MIARĘ
Duża różnorodność wariantów naszych 
pionowych przeszkleń oferuje rozwiąza-
nia dla wszelkich przypadków. Pełna gama 
możliwości otwiera nieograniczone możli-
wości projektowe. Otwieranie w prawo lub w 
lewo, przezroczyste systemy przesuwne lub 
przeszklenie harmonijkowe z aluminium lub 
z drewna – decyzja należy do Ciebie. Wszyst-
kie systemy całoszybowe można stosować 
również jako przezroczyste ścianki działowe 
w pomieszczeniach. 

SL 20E / BERGEN OP ZOOM, HOLANDIA

SL 20E / BERGEN OP ZOOM, HOLANDIA
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NA KAŻDE ŻYCZENIE    
ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE
Przegląd systemów

NIEOCIEPLONY SYSTEM PRZESUWNY   
PRZESZKLEŃ STAŁYCH SL 23 
Wąskie profile, maksymalna przezroczystość

System przesuwny SL 23 - dzięki możliwości moco-
wania szyb o grubości do 17 mm – posiada szczególne 
zalety w obszarach zastosowań o podwyższonych 
wymaganiach. Nadaje się idealnie do rozwiązań balko-
nowych i kształtowania fasad na całej wysokość kon-
dygnacji. System ten nadaje się również jako chrona 
przeciwwietrzna i przeciwdeszczowa pod zadaszeniem 
tarasowym lub jako ścianka działowa w pomieszcze-
niu. Przesuwne skrzydła systemu prowadzone są po 
wielotorowej, płaskiej szynie podłogowej. W ten sposób 
zapewnione jest przejście na zewnątrz bez barier. 

NIEOCIEPLONY SYSTEM PRZESUWNO-OBROTOWY 
PRZESZKLEŃ CAŁOSZYBOWYCH  SL 25/SL 25 XXL 
Maksymalna przyjemność przebywania na zewnątrz

Systemy przesuwno-obrotowe SL 25 i SL25 XXL 
wspaniale nadają się do stosowania jako ochrona 
przed wiatrem i niekorzystną pogodą oraz wykorzy-
stywane na różne sposoby jako przeszklenia balko-
nowe. W zależności od potrzeb, elementy dają się 
przesuwać na lewo lub na prawo i obracać na zewnątrz 
lub do wewnątrz. Wózki jezdne prowadzić można pod 
każdym kątem pomiędzy 90° do 180°, dzięki czemu 
system nadaje się do różnych rozwiązań projekto-
wych na tarasach i balkonach. Inteligentne rozwią-
zanie techniczne wózka jezdnego pozwala na prawie 
całkowite otwarcie elementów – widoczny pozostaje 
zaledwie wąski pasek zachodzących na siebie skrzydeł 
szklanych. Pozwala to na niezakłócone korzystanie 
z otwartej przestrzeni tarasu lub balkonu podczas 
pięknej pogody.

NIEOCIEPLANE PRZESZKLENIE HARMONIJKOWE  
SL 35/SL 45 Z ALUMINIUM 
BEZGARNICZNE OTWARCIE

Przeszklenia harmonijkowe SL 35 i SL 45 zapewniają 
bardzo dobrą ochronę przeciwwietrzną i chronią przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ponie-
waż są zaizolowane w dwóch płaszczyznach. Dają się 
składać w harmonijkę, oferując duży otwór z bezpro-
gowym przejściem na zewnątrz. Poza tym system ten 
nadaje się idealnie do stosowania jako ścianka dzia-
łowa lub jako przeszklenie balkonowe. Wąski pakiet 
nachodzących na siebie skrzydeł daje się w zależności 
od systemu przesuwać na prawo lub na lewo i składać 
na zewnątrz lub do wewnątrz. W ten sposób na przy-
kład przy otworze o szerokości pięciu metrów pakiet 
skrzydeł ma zaledwie 50 cm.

NIEOCIEPLONY CAŁOSZYBOWY SYSTEM   
PRZESUWNY SL 20E/SL 20RE
Indywidualne rozwiązania do mieszkań

System przesuwny SL 20e stosuje się jako ochronę 
przed wiatrem i niepogodą pod zadaszeniem tara-
sowym lub jako ściankę działowę. Jest on przeko-
nującym rozwiązaniem szczególnie pod względem 
obsługi: dzięki inteligentnej opcji „zabierania” obsługa 
szklanych elementów staje się dziecinnie łatwa. 
Poszczególne skrzydła da się prowadzić w dwu- do 
pięciotorowych, płaskich szynach jezdnych. Zapewnia 
to przejście na zewnątrz bez barier. Poza tym system 
przesuwny SL 20e umożliwia wykonanie całkowicie 
przezroczystego narożnika. W zależności od potrzeb, 
elementy można przesuwać w lewo i/lub prawo. 
Opcjonalnie można zamówić ramowy wariant SL 20Re 
i różne rodzaje klamek do zamykania.

BAD SEGEBERG, NIEMCY BISSENDORF, NIEMCYNANTES, FRANCJA BASEL, SZWAJCARIA



58 – 59 SYSTEMY PRZESUWNE I PRZESUWNO-OBROTOWE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT 

RÓŻNYCH MOŻLIWOŚCI OCIEPLANYCH 

I NIEOCIEPLANYCH SYSTEMÓW 

PRZESUWNYCH

SL 25 XXL / SAO PAULO, BRAZYLIA



PRZESZKLENIA BALKONOWE

RADOŚĆ Z 
BALKONU – 
OD ZARAZ 
PRZEZ 
365 dni w roku

SL 25 / LÜBECK, NIEMCY



62 – 63 PRZESZKLENIA BALKONOWE

Szklany system przesuwno – obrotowy czy system przesuwny chroni 
przestrzeń balkonu nie tylko podczas niekorzystnych warunków pogo-
dowych, jak wiatr, deszcz czy zimno, lecz stanowi także barierę przed 
hałasem. W zależności od potrzeb oferowane są systemy całoszybowe 
lub ramowe. Dające się różnorodnie stosować, nieocieplane prze-
szklenia zmienią Twój balkon w przewiewne miejsce do siedzenia na 
zewnątrz lub pomieszczenie zebezpieczone przed warunkami pogo-
dowymi. Różnego rodzaju systemy nadają się również do montażu na 
istniejących balustradach.

NIEWZRUSZONY  
WIATREM CZY DESZCZEM 
Optymalna ochrona Twojego balkonu 

SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIA

SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIA

SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIA



64 – 65 PRZESZKLENIA BALKONOWE

POWIĘKSZENIE PRZESTRZENI MIESZ-
KALNEJ Z JAKOŚCIĄ PRZEZ ZASTOSO-
WANIE PRZESZKLENIA BALKONOWEGO
Jeżeli chcesz powiększyć swoją przestrzeń 
mieszkalną, bez utraty charakteru balkonu, 
powinieneś zdecydować się na przeszkle-
nie harmonijkowe. Można je zamontować na 
istniejącej balustradzie albo zamówić jako 
modułowe rozwiązanie wraz z balustradą. 
Ale przede wszystkim przeszklenie to da się 
otworzyć w 100%, dzięki czemu podczas cie-
płych dni poszerzoną w ten sposób przestrzeń 
mieszkalną możesz nadal wykorzystywać jako 
balkon. Różnorodne wzory i materiały, jak 
aluminium czy drewno, pozwalają na nieogra-
niczoną swobodę w projektowaniu.

SL 81 / OSNABRÜCK, NIEMCY

SL 81 / OSNABRÜCK, NIEMCY



SL 25 XXL / MÜNCHEN, DEUTSCHLAND 66 – 67 PRZESZKLENIA BALKONOWE

SZUKASZ NATCHNIENIA NA INNE 

POMYSŁY? ZESKANUJ TEN KOD QR I 

POZWÓL SIĘ ZAISPIROWAĆ

SL 25 XXL / MÜNCHEN, NIEMCY



PRZESZKLENIE-
PRZESUWNE 
UZYSKAJ MAK-
SYMALNĄ
przejrzystość 
CERO BY SOLARLUX

CERO II / KÖLN, NIEMCY



70 – 71 CERO BY SOLARLUX

by Solarlux

Wielkoformatowe przeszklenia cero otwierają przestrzeń: pod względem 
konstrukcyjnym jak i projektowym cero spełnia wszelkie oczekiwania 
w przypadku ambitnych obiektów architektonicznych. Smukłe ramy i 
profile oferuje maksymalną przezroczystość elementów. Z minimalnej 
szerokości profili wynoszącej zaledwie 34 mm wynika symetryczny i mi-
nimalistyczny design, podkreślany dodatkowo przez 98 % udział szkła.

CERO – PRZESZKLENIE 
PRZESUWNE  
Przeszklenie na całą wysokość pomieszczeń,  
dyskretne profile, nowe perspektywy

CERO III / BODENSEE, NIEMCY

CERO III / BODENSEE, NIEMCY



72 – 73 CERO BY SOLARLUX

1-torowo

Rozwiązania narożne

2-torowo

NIEZLICZONA GAMA WARIANTÓW 

OTWIERANIA UŁATWIA PROJEKTO-

WANIE I PÓŹNIEJSZĄ OBSŁUGĘ

3-torowo

NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO
Ekstremalnie duże przeszklenia o powierzch-
ni do 15 m2 koncentrują uwagę w szczególno-
ści na aspekty jakości i bezpieczeństwa. cero 
zostało sprawdzone i zweryfikowane zgodnie 
z najwyższymi standardami bezpieczeństwa 
(RC2 i RC3). Istnieje możliwość przyłączenie 
do systemu alarmowego, nadzoru zamykania 
lub systemów kontroli, jak na przykład sen-
sorów pęknięcia szkła lub pozycji elementów.

NAJLEPSZA IZOLACJA TERMICZNA
cero zapewnia optymalne wartości izolacji 
termicznej i osiąga przykładowo – przy zasto-
sowaniu trójszybowego przeszklenia
bezpiecznego – odpowiadający wymaganiom 
domów pasywnych współczynnik przenikania 
ciepła 0,8 W/m2K. cero zostało sprawdzone 
i certyfikowane w zakresie szczelności, od-
porności na obciążenia wiatrem oraz ochrony 
przeciwdeszczowej i tym samym spełnia też 
bardzo wysokie wymagania dotyczące ochrony 
przed wiatrem i czynnikami atmosferycznymi.

CERO III / DEN HAAG, HOLANDIA

Otwarte czy zamknięte? cero łączy w niezwykły sposób Twoją przestrzeń mieszkalną z ogrodem.



74 – 75 CERO BY SOLARLUX

ŁATWE PRZESUWANIE
Wózek jezdny i szyny ze stali nierdzewnej 
gwarantują lekkie i trwałe przesuwanie, zin-
tegrowane rolki jezdne ze stali nierdzewnej 
zapewniają równomierny rozkład obciążeń.

INTELIGENTNE ODWODNIENIE
Odwodnienie kondensatu odbywa się w 
niewidoczny i kontrolowany sposób na naj-
niższym poziomie profilu ramy. Wentylacja 
wrębu przyszybowego zapobiega kondensa-
cji wilgoci w przestrzeni między szybami.

NAGRODZONY DESIGN
cero cechuje się wyjątkowym designem, 
który znalazł już uznanie w gronach mię-
dzynarodowych jurorów i zdobył  nagrody 
w renomowach konkursach designu: Iconic 
Award „Best of Best“ w kategorii „Facades”, 
iF Gold Award w kategorii „Building Techno-
logy“ oraz German Design Award w kategorii 
„Building and Elements“.

CERO III / DEN HAAG, HOLANDIA

CERO III / DEN HAAG, HOLANDIA



76 – 77 CERO BY SOLARLUX

DO KAŻDEGO WYMAGANIA 
ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE
Przegląd systemów

CERO III 
Do wszechstronego zastosowania i odpowiednie  
do domów pasywnych

Wbudowane ukryte ramy zewnętrzne systemu wpisują się bez spoin w 
posadzkę, ścianę i sufit. Dzięki inteligentnej technice, elementy szklane 
o powierzchni nawet do 15m2 i ciężarze do 1000 kg dają się przesuwać 
bezgłośnie i z łatwością.
System cero II o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych 
z przeszkleniem potrójnym i 72 mm głębokością skrzydeł przekonuje 
swoją szczególnie wysoką energooszczędnością: cero III może osiągać 
wartości współczynnika przenikania ciepła Uw do 0,80 W/m2K i w ten 
sposób spełnić standardy domu pasywnego.

CERO II
Idealne w przypadku podwyższonych wymagań statycznych

Wielkoformatowe stałe lub przesuwne elementy cero jednoczą ze sobą w 
szczególny sposób architekturę, design i technikę: z minimalną szero-
kością - wynoszącej zaledwie 34 mm – filigranowe profile aluminiowe 
wszystkich systemów zapewniają maksymalną przejrzystość. Izolowany 
termicznie system cero II z podwójnym przeszkleniem i 52 mm głębo-
kości skrzydeł, zalecany jest do obiektów, które wymagają otworów bez 
barier i zastosowania szyny podłogowej licującej z posadzką.

HAMBURG, NIEMCY ZWOLLE, HOLANDIA



78 – 79 CERO BY SOLARLUX

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYŁĄCZENIA 

CERO DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

ALARMOWEGO

WIĘCEJ KOMFORTU I 
BEZPIECZEŃSTWA
Osprzęt cero

INTEGROWALNA TECHNIKA BEZPIECZŃSTWA
Dająca się dobrze integrować technika bezpieczeństwa cero 
optymalnie współgra z istniejącym, nadrzędnym systemem nad-
zoru. Dostępne są elektroniczne elementy blokujące i ryglujące, 
możliwy jest dodatkowy nadzór zamknięcia.

ELEKTRYCZNY NAPĘD
Możliwa jest kompletna automatyczna obsługa elementów 
przesuwnych, w tym elektromechaniczne zamykanie i otwie-
ranie elementu. Odpowiednie urządzenia sterujące umożliwia-
ją różne kombinacje ustawienia skrzydeł okiennych.

ZACIENIENIE
Aby zapewnić optymalne zacienienie dużych powierzchni 
przeszklonych cero, dostępna jest ochrona przeciwsłoneczna 
z napędem elektrycznym i szynami prowadniczymi dostosowa-
nymi do ram lub też stoswać można zacienienie lamelkowe.

OCHRONA PRZED OWADAMI
Istnieje możliwość zintegrowania ochrony przed owadami bez-
pośrednio w ramie do szerokości 1,30 m. Dla cero II maksymal-
na wysokość wynosi 3 m, a dla cero III ochrona przed owadami 
dostępna jest do wysokości 3,50 m.

CERO II / LONDON, ANGLIA



80 – 81 CERO BY SOLARLUX

FILM PRZEDSTAWIA: PRZESZKLENIA 

Z DYSKRETNYMI PROFILAMI NA CAŁĄ 

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ – CERO 

OTWIERA NOWE PERSPEKTYWY

CERO III / STARNBERGER SEE, NIEMCY



O FIRMIE SOLARLUX

SKĄD POCHO-
DZIMY I DOKĄD 
ZMIERZAMY –
nasza  ścieżka   
życiowa



84 – 85 O FIRMIE SOLARLUX

ZBUDOWANA KULTURA 

PRZEDSIĘBIORSTWA: 

CAMPUS SOLARLUX ZADZIWIA SWOJĄ 

OTWARTĄ ARCHITEKTURĄ

Już od ponad 35 lat firma Solarlux oferuje znakomitą jakość przeszkleń 
harmonijkowych, ogrodów zimowych i rozwiązań fasadowych. Założone 
przez Herberta Holtgreife przedsiębiorstwo z siedzibą w Melle w Dolnej 
Saksonii prowadzone jest dzisiaj w drugiej generacji przez syna Stefana. 
Solarlux stawia jednak przede wszystkim na swoją załogę: prawie 800 
zaangażowanych i pomysłowych pracowników i pracowniczek oferuje 
prywatnym klientom, deweloperem lub spółdzielniom mieszkaniowym 
optymalny serwis i wyśmienite pod względem technicznym produkty.

NIEPOWTARZALNA 
FIRMA RODZINNA 
Rozwiązania rodzime, nowatorskie i zaangażowane

SOLARLUX CAMPUS / MELLE, NIEMCY



86 – 87 O FIRMIE SOLARLUX

WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY SPEŁ-

NIAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA POD 

WZGLĘDEM WZORNICTWA I JAKOŚCI

Przyjazna dla środowiska produkcja,  własna zakładowa kontrola 
produkcji i zachowanie najwyższych standardów jakości potwierdzone 
są również przez certyfikaty zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i 
DIN EN 1090. Wysokie standardy socjalne wewnątrz przedsiębiorstwa 
wyróżniają Solarlux już od momentu założenia firmy.

NIEPOWTARZALNA JAKOŚĆ FIRMY SOLARLUX
Stosowane przez Solarlux materiały: aluminium i drewno oferują 
najwyższą swobodę projektową. Nie zapomina się przy tym o trwałości 
i spełnieniu wymagań zrównoważonego rozwoju. W połączeniu z opa-
tentowanymi rozwiązaniami technicznymi systemy Solarlux optymal-
nie nadają się do wszelkich przedsięwzięć budowlanych i wysokowar-
tościowych projektów.  

SOLARLUX CAMPUS  
W MELLE  
Procesy produkcyjne „Made in Germany”  



88 – 89 O FIRMIE SOLARLUX

DREWNO
Naturalny materiał dla przytulnej  
atmosfery

Drewna przetwarzane przez firmę Solarlux są 
certyfikowane i pochodzą ze zrównoważonego 
leśnictwa. Certyfikaty stawiają wysokie wyma-
gania szczególnie odnośnie zrównoważonego 
działania na przyszłość, nieszkodliwego oddzia-
ływania na środowisko, właściwego sposobu 
prowadzenia gospodarki leśnej, jakości pracy i 
socjalnych aspektów przedsiębiorstw leśnych. 
Stosowanie lakierów na bazie wodnej oraz 
energooszczędna produkcja z ponownym 
wykorzystaniem wody i ciepła odzwierciedlają 
wrażliwość firmy w obchodzeniu się z zasobami 
naturalnymi. Obok drewna standardowego me-
ranti, świerku i sosny wszystkie, systemy mogą 
być wykonane na zamówienie z każdego innego 
gatunku drewna. Zupełnie indywidualnie dobie-
rać można również wykończenie powierzchni: 
czy powierzchnia bajcowana, ręcznie pokrywa-
na olejem lub lakierowana lakierami kryjącymi: 
indywidualny produkt firmy Solarlux otrzymasz 
oczywiście w każdym kolorze.

ALUMINIUM
Materiał na zawsze

Trwały i prawie nie wymagający konserwacji – to 
cecha charakterystyczna aluminium. W przy-
padku produktów z aluminium nie zapomniano 
również o ochronie środowiska – firma Solarlux 
posiada certyfikat A.U.F. obiegu surowców, 
który potwierdza ekologiczną i oszczędzającą 
zasoby obróbkę aluminium. Paleta kolorystycz-
na firmy Solarlux z prawie 30 kolorami RAL 
daje możliwość indywidualnego kreowania swo-
ich przeszkleń harmonijkowych bez dopłaty – na 
życzenie oczywiście także w kolorych specjal-
nych, ELOXAL lub DB.

ŚWIAT KOLORÓW FIRMY SOLARLUX
Maksymalna swoboda w projektowaniu 

Jeżeli ktoś decyduje się na produkt firmy Solar-
lux – stawia na indywidualność. Świat kolorów firmy 
Solarlux, w którym dostępnych jest prawie 30 kolorów 
RAL oferuje wszystkie kolory palety jako matowe i z 
jedwabistym połyskiem bez dodatkowych opłat. W ten 
sposób elementy systemu Solarlux dają się dopasować 
kolorystycznie do wyposażenia i wzornictwa domu. W 
indywidualnych rozwiązaniach stosować można oczy-
wiście specjalne kolory palet kolorystycznych RAL, 
DB i Eloxal lub wybrać uszlachetnienie powierzchni z 
nadaniem jej delikatnej struktury.

WE WŁASNEJ LAKIERNI FIRMA 

SOLARLUX WYKONUJE NIEMALŻE 

KAŻDY KOLOR NA ŻYCZENIE

PEFC/04-31-1592

Promoting Sustainable

Forest Management

www.pefc.org



Projekty, referencje, nowości – świat Solarlux jest bardzo dynamiczny, a 
obrazy mówią czasem więcej niż tysiąc słów: wystarczający powód, żeby 
odwiedzić naszą stronę internetową lub nasz portal mySolarlux albo 
śledzić nas na bieżąco w mediach społecznościowych. 
Ale zawsze cieszymy się też z bezpośredniego kontaktu i możliwości 
udzielenia porad przy okazji osobistej lub telefonicznej rozmowy. Nie 
zwlekaj i zgłoś się do nas. Niezobowiązująca porada, wizualizacja Twoich 
osobistych pomysłów lub tylko odpowiedź na pytanie – wybierz odpo-
wiednie dla Ciebie kanały komunikacji do nawiązania kontaktu z nami.  

OBSERWUJ FIRMĘ SOLARLUX 
RÓWNIEŻ ONLINE 
Bądź na bieżąco

Solarlux GmbH · Industriepark 1 · 49324 Melle · T +49 5422 9271-0
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