
SZEROKA GAMA MOŻLIWOŚCI  
SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH PONZIO
Firma Ponzio prezentuje różnorodne rozwiązania oferowane w aluminiowych systemach 
budowlanych. Przybliża w ten sposób młodym architektom i inżynierom ogromny potencjał  
i pełną gamę możliwości, jaką stwarza ten wszechstronny materiał.  Oto wybrane, najbardziej 
zaawansowane rozwiązania z pełnej puli systemów Ponzio.

ENERGOOSZCZĘDNE OKNA I DRZWI Z ALUMINIUM
PONZIO PE96
Efektywność energetyczna to dziś bardzo pożądana cecha, a wręcz 
wymóg stawiany branży budowlanej. Systemy aluminiowe osiągają 
bardzo wysoką izolacyjność termiczną. Stosowane są powszechnie  
w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. System Ponzio 
PE96 został zaprojektowany na potrzeby realizacji obiektów  
o najwyższych wymaganiach w zakresie izolacyjności termicznej. 
Okna oraz drzwi w systemie PE96 zapewniają najwyższy komfort 
cieplny przy niskim zużyciu energii. Masywne, solidne profile  
o specjalnej budowie stanowią skuteczną barierę cieplną, utrzymując 
optymalną temperaturę wewnątrz pomieszczeń. 

PRZESTRONNE LATEM, CIEPŁE ZIMĄ 
DRZWI HARMONIJKOWE PONZIO PE78 FOLD
Wielkogabarytowe, przestronne konstrukcje aluminiowe mają za 
zadanie otwierać maksymalnie przestrzeń, wpuszczać jak najwięcej 
światła dziennego i tworzyć wspólną przestrzeń dla części użytkowej  
i przestrzeni zewnętrznej. Takie funkcje spełnia system drzwi 
harmonijkowych Ponzio PE78 FOLD. Pozwala na wykonanie 
wieloskrzydłowej konstrukcji o bardzo dużych gabarytach (maksymalna 
wysokość skrzydła to 3,5 m). Po otwarciu i złożeniu skrzydeł 
drzwiowych powstaje wolna przestrzeń między wnętrzem 
pomieszczenia, a jego częścią zewnętrzną – zazwyczaj tarasową lub 
basenową – wykorzystywaną sezonowo. Drzwi harmonijkowe 
zapewniają także wysoką izolacyjność termiczną oraz szczelność na 
warunki atmosferyczne o każdej porze roku. 

WSPANIAŁY WIDOK  
DRZWI PRZESUWNE SL2000 GREATVISION
To zaawansowany system pozwalający na wykonywanie konstrukcji 
o bardzo dużych gabarytach i smukłych profilach, w której widoczne 
są jedynie wąskie słupki (pozostałe profile można ukryć w bryle 
budynku). Estetyczny wygląd i wizualną lekkość osiągnięto dzięki 

minimalnej szerokości słupka centralnego (26 mm). Zaletą tego 
rozwiązania jest także bezprogowe przejście z wnętrza domu na 
taras, a także wysoka izolacyjność termiczna (dzięki zastosowaniu  
3 rzędów przekładek termicznych). Zastosowanie automatycznego 
napędu ułatwia otwieranie tak dużych i ciężkich skrzydeł (maks. 
wysokość skrzydła 4000mm).


