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OKNA I DRZWI
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Solens. Starannie wyselekcjonowane drewno sosnowe, dębowe oraz meranti to podstawowy surowiec wykorzystywany do
produkcji stolarki SOLENS. Trójwarstwowy profil drewniany, dzięki specjalnie opracowanej technologii, jest odporny na odkształcenia
i zapewnia dobre parametry użytkowe. Klejonka meranti importowana z Indonezji, sosna z rodzimych upraw leśnych oraz sosna
syberyjska, dzięki doskonałej jakości i właściwościom surowca, zapewniają niepowtarzalność gotowej stolarki.

Solens to drewniane wyroby NEXBAU – solidnego i godnego zaufania partnera, który od niemal 20 lat działa na rynku. Nowoczesny park
maszynowy, zespół doświadczonych technologów oraz sprawdzeni dostawcy to gwarancja doskonałej jakości produktów NEXBAU.

Solens to ekskluzywna marka stolarki drewnianej, adresowana do najbardziej wymagających klientów. Solens to szeroka gama
wzorów, wysoka jakość i w efekcie niepowtarzalna atmosfera wnętrza.

A drzwi żeby były
solidne,
drewniane.
I piękne...

Takie Solens
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INDYWIDUALNE WZORY

Produkty

SOLENS łączą w sobie bogate wzornictwo i nowoczesność,

dzięki czemu doskonale nadają się zarówno do tradycyjnych, jak
i nowoczesnych budynków. Ponadto zdobyte doświadczenia pozwalają nam
na wymianę stolarki w zabytkowych kamienicach, rezydencjach i pałacach,

Na indywidualne zamówienia klienta wykonujemy okna i drzwi podkreślające wyjątkowy charakter domu.

objętych opieką konserwatorską.

Solens świetnie nadaje się do tradycyjnego, jak i nowoczesnego budownictwa. W naszej ofercie znajdują się produkty wykonane
w systemie drewno-aluminium, wychodzące naprzeciw wyzwaniom stawianym przez współczesną architekturę. Poprzez zastosowanie
wewnętrznego drewnianego szkieletu konstrukcyjnego z zewnętrzną lekką konstrukcją aluminiową, produkt ten łączy w sobie zalety
tak wysoko cenione przez klientów – nadaje domowi ciepłą atmosferę, będąc jednocześnie trwałym i łatwym w utrzymaniu.

Stolarka SOLENS standardowo zaopatrzona jest w markowe okucia, zapewniające długotrwałą eksploatację.

Pinia

Dąb

Merbau

Teak

Wenge

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii produkcji stolarka SOLENS jest trwała i łatwa w utrzymaniu. Standardem jest
impregnacja oraz wykończenie wodorozcieńczalnymi lakierami firmy Sikkens. Oferujemy gamę farb kryjących lub lakierów transparentnych

Wszystkie produkty SOLENS wytwarzane są zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości.

uwypuklających naturalny rysunek i strukturę drewna.
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