


OKNA DRZWI
DRZWI 

TARASOWE
ZDOBIENIA

ROLETY
I OKIENNICE

nexbau.com

4 kolekcje 

w odpowiedzi na wyzwanie 
każdego stylu architektury.
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niekwestionowana
jakość surowców

Starannie wyselekcjonowane drewno 
sosnowe, meranti oraz dębowe stanowi 
podstawowy surowiec wykorzystywany 
do produkcji stolarki SOLENS.

Kontrolowana jakość półproduktu zapewnia 
wyrobom niepowtarzalny charakter. 
Klejony warstwowo materiał jest odporny 
na odkształcenia i zapewnia doskonałe 
parametry użytkowe.

RAL
NCS

Stolarka SOLENS dostępna jest 
w szerokiej palecie kolorów kryjących 
oraz lazurujących, uwydatniających 
rysunek drewna.

Na życzenie bavrwimy lub lakierujemy drewno 
w dowolnym odcieniu palety RAL i NCS. 
Istnieje możliwość zróżnicowania wybarwienia 
stolarki od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

naturalna
kolorystyka
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rodzaje profili CLASSICA 68 CLASSICA 78 CLASSICA 92

grubość pakietu szybowego 24-32 mm 34-42 mm 48-56 mm

Klasyczne piękno formy 
w perfekcyjnym wykonaniu.
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Mistrzostwo ręcznego rzemiosła
i niezapomniany styl.

rodzaje profili PALAZZO 68 PALAZZO 78 PALAZZO 92

grubość pakietu szybowego 24-32 mm 34-42 mm 48-56 mm
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Urok
tradycji.

rodzaje profili RUSTICA CLASSICA + RUSTICA

grubość pakietu szybowego 4-6 mm 24-56 + 4-6 mm
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rodzaje profili MODERNA C MODERNA S MODERNA R MODERNA Q

grubość pakietu szybowego 24 lub 28 mm 24 lub 28 mm 24 lub 28 mm 40 lub 44 mm

Minimalistyczna forma
i maksymalny efekt.
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CZTERY TYPY PROFILI MODERNA
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Systemy okienne o różnych grubościach konstrukcji 
pozwalających na stosowanie wypełnień 
o grubościach od 24 do 56 mm oraz szyb 
o współczynnikach od 1,1 do 0,5 W/(m² * K). 
Wszystkie okna wyposażone są w dwie uszczelki 
na całym obwodzie, dzięki czemu są szczelniejsze 
i lepiej tłumią hałas dochodzący z zewnątrz. 
W celu podniesienia parametrów odporności 
na przenikanie wody, ramy posiadają dodatkową 
uszczelkę przy okapniku aluminiowym.

SOLENS PALAZZO 

System oparty o model CLASSICA, wzbogacony
elementami ozdobnymi. Podkreśla wyjątkowy 
charakter architektury oraz spełnia wymogi 
konserwatorskie. W fazie projektowania
przygotowywana jest odpowiednia dokumentacja,
a po dokonaniu uzgodnień powstaje unikalny
produkt, który zaspokoi najwyższe oczekiwania
estetyczne, przy zachowaniu parametrów  
użytkowych nowoczesnej stolarki. Rzeźbione 
detale wykonywane są ręcznie, co czyni je 
niepowtarzalnymi.

TYPY OKIEN
SOLENS

profil osłonowy
skrzydła

dodatkowa 
uszczelka

dolna

okapnik
aluminiowy

podcięcie 
na parapet 

zewnętrzny

energooszczędny 
pakiet szybowy

listwa
przyszybowa

uszczelka 
dodatkowa

uszczelka 
obwiedniowa 
główna

podcięcie 
na parapet 
wewnętrzny

profil osłonowy
skrzydła

okapnik
drewniany

podcięcie 
na parapet 

zewnętrzny

energooszczędny 
pakiet szybowy

listwa
przyszybowa

podcięcie 
na parapet 
wewnętrzny

uszczelka 
dodatkowa

uszczelka 
obwiedniowa 
główna

SOLENS RUSTICA

Kolekcja o tradycyjnym charakterze, wykorzystywana 
przy renowacji obiektów zabytkowych i skansenów 
architektury. Dzięki połączeniu klasycznego okna 
skrzynkowego z ramą współczesnego okna, powstaje 
dodatkowa komora między oknem wewnętrznym 
i zewnętrznym. Wpływa to na poprawę izolacyjności 
akustycznej i termicznej. Stolarka z serii RUSTICA,
łączy najnowsze rozwiązania techniczne z tradycją 
rzemiosła stolarskiego.

SOLENS MODERNA 

Okna drewniano-aluminiowe projektowane są 
pod kątem nowoczesnej architektury. Profile okienne 
z naturalnego drewna zapewniają niepowtarzalny 
klimat wewnątrz pomieszczenia, a zewnętrzne 
aluminiowe profile osłonowe doskonale komponują się 
z nowoczesnymi bryłami architektonicznymi. Osłony 
aluminiowe zapewnią solidną ochronę stolarki przed 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi i eliminują 
konieczność okresowej konserwacji od zewnątrz.

21

szyba
pojedyńcza

okapnik
drewniany

rama okna 
zewnętrznego

rama okna 
wewnętrznego

energooszczędny 
pakiet szybowy

listwa
przyszybowa

uszczelka 
obwiedniowa
główna

uszczelka 
dodatkowa

profil osłonowy
skrzydła

uszczelka 
główna ramy

aluminiowy
profil ramy

energooszczędny 
pakiet szybowy

uszczelka 
obwiedniowa
skrzydła

podcięcie 
na parapet 
wewnętrzny
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AKCESORIA
OKIENNE

NIEWIDOCZNE ZAWIASY DESIGNO

Niewidoczne zawiasy dedykowane 
są klientom, którzy przywiązują 

najwyższą wagę do estetyki.

klamki dopasowane 
do kolekcji

niewidoczne zawiasy 
DESIGNO

okucia ROTO

zawiasy dopasowane
kolorystycznie

Odpowiedni dobór okuć okiennych 
pozwala dostosować okno 
do indywidualnych potrzeb klienta. 
Istnieje możliwość zastosowania 
okuć zwiększających bezpieczeństwo 
dzieci czy też zapobiegających 
niepożądanemu wtargnięciu 
do budynku. Bogata oferta okuć 
okiennych pozwala na kształtowanie 
charakteru i funkcjonalności stolarki.

OKUCIA ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM ALARMOWYM MVS

Okna mogą zostać wyposażone w elektroniczne 
czujniki zintegrowane z systemem alarmowym.

GRZYBKI 
ANTYWYWAŻENIOWE

Elementy utrudniające niepożądane 
otwarcie okna z zewnątrz.

DOBÓR OKUĆ OKIENYCH

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo dzieci zostaje zapewnione przez specjalne okucia 
uniemożliwiające niekontrolowane otwarcie okna. Zabezpieczone okno może być 

uchylane, lecz do jego pełnego otwarcia niezbędne jest posiadanie kluczyka. 

MODELE KLAMEK OKIENNYCH

okno
zamknięte

okno uchylone
bez kluczyka

okno otwarte
konieczny kluczyk

biel

srebro

tytan

stare 
złoto

mosiądz

patyna

stal 
szlachetna

nikiel
satyna

mosiądz

patyna

nikiel
satyna

mosiądz

patyna

czerń czerń

TILT
F I R S T 

bielbiel

srebro

tytan

stare 
złoto

O 101k O 302k

 O 201k

O 404k

O 101k

O 401k

O 402k

O 301k

O 203k

KOLORYSTYKA KLAMEK I ZAWIASÓW OKIENNYCH

Szeroka oferta klamek pozwala dobrać odpowiedni model 
do charakteru oraz wystroju wnętrza. Gama modelowa rozciąga się 
od prostych form modeli współczesnych, poprzez bogato zdobione, 

mosiężne modele retro, aż po tradycyjne modele z kutej stali.

Dostosowanie kolorystyki zawiasów 
i widocznych okuć do wybarwienia 

ram okiennych podnosi efekt estetyczny.
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ELEMENTY 
OZDOBNE

Stylowe elementy dzielące powierzchnie szyb dodają 
charakteru stolarce i wpisują się w architekturę budynku. 
W ofercie SOLENS znajdują się cztery typy szprosów 
o zróżnicowanej budowie, charakterze i funkcji.

SZPROSY MIĘDZYSZYBOWE

Szprosy wykonane z profili aluminiowych, zamontowanych 
na stałe wewnątrz pakietu szybowego, pomiędzy dwoma 

taflami szkła. Zewnętrzne powierzchnie szyby nie są 
podzielone, dzięki czemu łatwo je utrzymać w czystości.

SZPROSY NAKLEJANE

Naklejane na szybę szprosy wiedeńskie. Wewnątrz pakietu szybowego mają zamontowaną ramkę imitującą 
podział szyb a na powierzchni szyby zamontowane są drewniane szprosy naklejane. Doskonale nadają się 
do odtworzenia podziałów szyb w obiektach zabytkowych, zwłaszcza przy oknach niewielkich, ponieważ 

zabierają mniej światła niż szprosy konstrukcyjne.

SZPROSY NAKŁADANE

Drewniana ramka szprosowa mocowana na zewnętrznej 
powierzchni skrzydła okiennego. Ramka nie dzieli szyby, 
a system mocowania pozwala na łatwe jej otwarcie 
na czas mycia szyby.

SZPROSY KONSTRUKCYJNE

Szprosy konstrukcyjne są zamontowanymi na stałe słupkami drewnianymi, 
które dzielą szybę na kilka mniejszych powierzchni. Ze względu na ograniczenia 
konstrukcyjne są szersze od pozostałych rodzajów szprosów ale dzięki temu 
można lepiej odwzorować podziały okien, lub zastosować elementy ozdobne.

SZPROSY 

INDYWIDUALNY CHARAKTER

Dla pełnego oddania charakteru okna stylowego w ofercie znajduje 
się szeroka gama elementów ozdobnych, które dekorują okno 

zgodnie z projektem czy też zaleceniami konserwatorskimi.

Oprócz elementów i profili ozdobnych pokazanych w katalogu możemy również 
zrealizować projekty indywidualne lub dostosować się do zaleceń konserwatora. 
W ofercie posiadamy też drewniane prowadnice do rolet monoblokowych, które 

wykonujemy z tego samego drewna i w tym samym kolorze co okno, tak by 
wszystkie dodatki tworzyły jedną całość.

ELEMENTY OZDOBNE
DO OKIEN STYLOWYCH

GŁOWICE 
OZDOBNE

LISTWY
RUCHOMEGO 
SŁUPKA

STOPY
OZDOBNE

LISTWY 
NA ŚLEMIĘ

OKAPNIKI
OZDOBNE

E 501 G 102 G 101 G 103 A

S 306 S 302 S 301 S 307

L 209 L 204 L 222 L 203

L 201

L 202

L 205

L 212

D 401

D 402

D 404

D 405
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DRZWI 
TARASOWE

SZKLANE ŚCIANY

Duże powierzchnie przeszklone rozjaśniają pomieszczenia. Likwidują jednocześnie barierę między domem 
i ogrodem. Można cieszyć się zadbanym otoczeniem domu nie opuszczając salonu. Energooszczędne 
pakiety szybowe zapewniają odpowiednią ochronę termiczną i minimalizują straty ciepła zimą.

27



ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE DRZWI PRZESUWNYCH

Drzwi tarasowe mogą być wyposażone w szprosy oraz wykończenia 
podobne do okiennych. Nowoczesna technika ukryta jest pod tradycyjnym 

wzornictwem dostosowanym do stylu architektury.  

KLAMKI SPECJALNE DO DRZWI PRZESUWNYCH

Drzwi przesuwne wymagają zastosowania 
specjalych klamek, umożliwiających ich obsługę. 

Klamka 
do drzwi

PSK

Klamki
do drzwi
HS

Uchwyty ułatwiające 
zasuwanie drzwi 

od zewnątrz w kolorze 
klamek.

B 103k

B 104k

B 101k B 102k
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DRZWI 
TARASOWE

Drzwi tarasowe uchylno-rozwierne (UR) są otwierane tak jak okno. Dodatkowo mogą 
zostać wyposażone w zatrzask balkonowy, umożliwiający łatwe ich przymknięcie od zewnątrz.
W drzwiach tego typu można zastosować także niski próg. Taka konstrukcja gwarantuje swobodę 
przechodzenia oraz przejeżdżania wózkami, likwidując bariery architektoniczne.

DRZWI UCHYLNO - ROZWIERNE UR

pojedyńcze
skrzydło

Przykładowe układy drzwi uchylno-rozwiernych.

dwa skrzydła 
otwierane

skrzydło otwierane 
i przeszklenia stałe

Przykładowe układy drzwi uchylno-rozwiernych 
z obniżonym progiem.

pojedyńcze
skrzydło

dwa skrzydła 
otwierane

skrzydło otwierane 
i przeszklenia stałe

DRZWI PODNOŚNO - PRZESUWNE HSDRZWI UCHYLNO - PRZESUWNE PSK

Drzwi tarasowe podnośno-przesuwne otwierane poprzez lekkie podniesienie, a następnie 
przesunięcie skrzydła. Maksymalna szerokość skrzydła może wynosić 3,3 m, a szerokość ramy 
13,4m. Solidna konstrukcja umożliwia montaż skrzydła ruchomego o wadze do 300 kg. Drzwi 
o dużej powierzchni zapewnieją doskonale doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym. 
Duże powierzchnie przeszklone dają poczucie przestrzeni i umożliwiają kontakt z otoczeniem 
budynku. Dodatkową ich zaletą jest niski próg likwidujący bariery architektoniczne oraz 
skutecznie ograniczający straty ciepła.

Przykładowe układy drzwi uchylno-przesuwnych.

pojedyńcze skrzydło dwa skrzydła rozsuwane bez słupka centralnego 

Przykładowe układy drzwi podnośno-przesuwnych.

pojedyńcze skrzydło dwa skrzydła rozsuwane bez słupka centralnego

Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne (PSK) można uchylić, a następnie 
przesunąć skrzydło na część nieruchomą, nie zajmując miejsca wewnątrz 
pomieszczenia. Zastosowany mechanizm jest prosty w obsłudze 
i umożliwia otwarcie skrzydła ważącego nawet do 200 kg. 
W drzwiach tarasowych SOLENS stosujemy standardowo 
cztery zaczepy antywyważeniowe, utrudniające włamanie.

SZEROKOŚĆ 
RAMY

do 13,4 m

31 32

energooszczędny 
pakiet szybowy

listwa
przyszybowa

uszczelka
dodatkowa

uszczelka 
obwiedniowa
górna

profil osłonowy
skrzydła

dodatkowa
uszczelka 
dolna

zewnętrzne
podcięcie ramy

okapnik
aluminiowy

ramy

energooszczędny 
pakiet szybowy

listwa
przyszybowa

uszczelka
dodatkowa

uszczelka 
obwiedniowa
górna

dodatkowa
uszczelka 
dolna

profil osłonowy
skrzydła

niski próg
balkonowy

okapnik
aluminiowy
na skrzydle

energooszczędny 
pakiet szybowy

listwa
przyszybowa

uszczelka
dodatkowa

osłona 
wózków
jezdnych

uszczelka 
obwiedniowa

główna

profil osłonowy
skrzydła

zewnętrzne 
podcięcie ramy

okapnik
aluminiowy

ramy

szyna mechanizmu
przesuwnego

dodatkowa
uszczelka 

dolna

energooszczędny 
pakiet szybowy

listwa
przyszybowa

szyna bieżna

skrzydło
podnośno-
przesuwne

doszczelnienie
progu

zewnętrzne
skrzydło stałe

profil bazowy
THERMOSTEP
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ROLETY
I OKIENNICE

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Rolety zewnętrzne pozwalają indywidualnie regulować 
nasłonecznienie pomieszczeń latem, ograniczając ich nadmierne 
nagrzewanie. W okresie zimowym, powstająca miedzy oknem 
a pancerzem rolety przestrzeń powietrzna tworzy dodatkową 
warstwę izolacyjną i pomaga oszczędzać energię cieplną.

DOBÓR I DOPASOWANIE ROLET

Odpowiednio dobrany system 
sterowania rolet podnosi komfort 
mieszkania zapewniając zdalną kontrolę 
nad domem.

Opcjonalne zastosowanie drewnianych 
osłon prowadnic rolet podnosi estetykę 
okna i całego budynku. Rodzaj drewna  
i jego wybarwienie jest dopasowane 
do ramy okna.

STYLOWE OKIENNICE

Okiennice zewnętrzne to tradycyjny sposób 
osłony przed słońcem, ale także hałasem. Często 

stosowane są przy rekonstrukcji obiektów 
zabytkowych. Doskonale sprawdzają się 

w domkach letniskowych i altanach, 
stanowiąc niekwestionowaną ozdobę.
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DRZWI
WEJŚCIOWE

DRZWI RAMOWE

SOLIDNA KONSTRUKCJA 

Drzwi o solidnej, tradycyjnej konstrukcji ramowej 
mogą stać się ważnym elementem architektury.

Drzwi drewniane z widocznymi, solidnymi elementami ramy 
są wytrzymałe i zapewniają bezpieczeństwo. Tradycyjne 
konstrukcje, produkowane według nowoczesnej technologii 
to rozwiązanie estetyczne i zapewniające długotrwałą, 
bezawaryjną eksploatację.
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DRZWI
WEJŚCIOWE

NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIA

Nowoczesna architektura stawia nowe wyzwania estetyczne. 
Minimalistyczne formy wzornicze są odzwierciedleniem 
najnowszych trendów w projektowaniu. Prosta forma powinna 
jednak pozostać niebanalna. Dzięki perfekcyjnemu wykonaniu 
i szlachetnym wykończeniom drzwi panelowe SOLENS spełniają 
wymogi najbardziej wymagających odbiorców. Warstwowa 
technologia zapewnia doskonałe parametry izolacyjności termicznej.

DRZWI PANELOWE

37
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DRZWI
WEJŚCIOWE

Konstrukcja drzwi panelowych opiera się na solidnym 
ramiaku wykonanym z drewna, wzmocnionym stabilizatorem  
i wypełnionym pianką ocieplającą. Zewnętrzne warstwy 
stanowi wodoodporna sklejka. 

Drzwi drewniane produkowane z kantówki drewnianej, 
typu „sandwich”. Sposób klejenia drewna, z zachowaniem 
odpowiedniego układu słoi, zapewnia lepszą wytrzymałość 
i właściwości eksploatacyjne niż lite drewno. 

Zaawansowana technologicznie konstrukcja drzwi 
panelowych, gwarantuje stabilność oraz wysokie 
parametry izolacyjności akustycznej i termicznej.

DRZWI PANELOWEDRZWI RAMOWE

Rozwiązanie technologiczne zapobiega odkształcaniu się 
konstrukcji skrzydła drzwi w wyniku powstających naprężeń 
wilgotnościowych i termicznych w drewnie.

Ramowa konstrukcja drzwi stosowana jest 
w kolekcjach CLASSICA, PALAZZO oraz RUSTICA.

Panelowa konstrukcja drzwi 
stosowana jest w kolekcji MODERNA.

wypełnienie:
panel ocieplany
lub pakiet szybowy

listwa
przyszybowa

okapnik
drewniany

profil
konstrukcyjny 

skrzydła

próg niski
drzwiowy

skrzydło panelowe
wzmocnione i ocieplone

system 
uszczelnienia progu

wewnętrzna 
konstrukcja nośna

próg niski
drzwiowy

system 
uszczelnienia progu

regulowana listwa 
zaczepowa mocowana 

na całej wysokości ościeżnicy

solidne zawiasy
z możliwością regulacji
w trzech płaszczyznach

zamek wielopunktowy 
uruchamiający zasuwę 

i hakobolce

hakobolce

Zdajemy sobie sprawę jak 
ważnym elementem domu 
są drzwi. Otwierane wiele 
razy dziennie, muszą nie tylko 
wyjątkowo wyglądać 
ale zawsze sprawnie działać. 
O to dbamy szczególnie!

CERTYFIKOWANA 
WKŁADKA PATENTOWA 

Drzwi mogą zostać wyposażone
w certyfikowane wkładki 

antywłamaniowe renomowanych 
producentów.

BEZPIECZNY DOM

Drzwi SOLENS wyposażamy standardowo w zamek 
wielopunktowy. Ruch klucza powoduje uruchomienie 
mechanizmu zasuwnicy oraz przesunięcie rygla głównego 
wraz z dwoma lub czterma hakobolcami. Na całej wysokości 
ościeżnicy mocowana jest regulowana listwa zaczepowa 
zapewniając lepsze walory estetyczne oraz zwiększając 
poziom bezpieczeństwa.

Szwajcarskie zawiasy wytrzymują obciążenie nawet 150 
kg, spełniając jednocześnie wysokie wymagania techniczne 
i estetyczne. Zastosowane w nich tuleje samosmarujące 
zapewniają płynne działanie zawiasów a możliwość ich 
trójstronnej regulacji gwarantuje wygodną eksploatację. 
Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zawiasy zostały 
skonstruowane w sposób uniemożliwiający ich rozkręcanie 
i demontaż od zewnątrz.

Karta kodowa potwierdza certyfikat 
wkładki oraz umożliwia dorobienie 

dodatkowego kluczy wyłącznie 
właścicielowi.
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MODELE DRZWI CLASSICA

C 102 C 103 C 104 C 105

C 110 C 111 C 112C 109

DRZWI
CLASSICA C 107 C 108C 106

C 113 C 114 C 115 C 116
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C 120 C 121

C 122 C 123 C 124 C 125 C 126

C 119C 117 C 118

MODELE DRZWI CLASSICA

DRZWI
CLASSICA

D 101k

D 201r

D 201k

D 101p

D102k

D 202r

D 202k

D 101g

D 205r

D 205k

C 127 C 128
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P 204 P 206

P 201 P 203P 202 P 205

P 207

DRZWI
PALAZZO

D206k

D 203r

D 204k

D 207k

D 204r

P 208

P 209 P 210
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R 406 R 407 R 408

R 401 R 403R 402

MODELE DRZWI RUSTICA

R 405

DRZWI
RUSTICA

R 409

R 404

D402k

D 401k

D 404k

D 403g

D 402g
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M  301 M  302 M  303 M  304

M  305 M  306 M  307 M  308 M  309

MODELE DRZWI MODERNA

DRZWI
MODERNA

D 303r

D 303k

D 301r

D 301kD 303p
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INDYWIDUALNE
WYKOŃCZENIE

detale są ważne
Dzięki współpracy z witrażystami, 
snycerzami i kowalami produkty SOLENS 
zyskują niepowtarzalny charakter. 

OZDOBY KUTE

Oryginalna koncepcja w połączeniu 
z dbałością o jakość każdego detalu
oraz precyzja wykonania, dają 
niezwykły efekt dekoracyjny.
Specjaliści w dziedzinie zdobnictwa 
realizują misterne formy według 
indywidualnych projektów. 

ELEMENTY ZE STALI SZLACHETNEJ

Perfekcyjnie wykonane detale ze stali szlachetnej to symbol 
nowoczesnego stylu. Połączone z przeszkleniami dodają 

lekkości i określają jednoznaczny charakter budynku.

WITRAŻE

Misterne połączenie szkła 
fazowego, ornamentowego 
i barwnego to tajemnica 
niepowtarzalnego 
czaru witraży.
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Wydobywamy z drewna 
niepowtarzalne piękno.

INDYWIDUALNE
WYKOŃCZENIE

Indywidualność

ELEMENTY RZEŹBIONE

Ręcznie rzeźbione motywy zdobnicze 
składają się na oryginalny wizerunek 
stolarki i podkreślają jej charakter.

Ozdabiając drzwi według indywidualnie 
wybranego wzoru tworzymy niepowtarzalne 
motywy, które stają się charakterystycznym 
elementem architektury.

artystyczne
wykończenie
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FABRYKA 
SOLIDNYCH 

ROZWIĄZAŃ

Firma NEXBAU istnieje na rynku od 1992 roku, 
oferując szeroką ofertę najwyższej jakości 
produktów i usług.

Wykwalifikowana kadra, nowoczesny park 
maszynowy to niewątpliwie atuty NEXBAU. 
Wieloletnie doświadczenie w produkcji stolarki 
otworowej pozwala proponować najbardziej 
optymalne i indywidualnie rozwiązania techniczne, 
a także nieprzerwanie utrzymywać bardzo wysoki 
poziom jakości naszej produkcji.

ponad 20 lat na rynku
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W centrali firmy NEXBAU, oraz w salonach producenta czekają 
doświadczeni doradcy handlowi, gotowi przeanalizować 
z Klientem jego potrzeby i dostosować do nich stolarkę.

W zakresie usług doradczych znajdują się:
• dobór systemu okien i drzwi,
• wybór optymalnego rodzaju szkła, z uwzględnieniem 
  parametrów akustyki, termiki oraz bezpieczeństwa,
• wybór odpowiednich okuć i akcesoriów,
• dobór sposobu montażu okien i drzwi,
• dostosowanie odpowiednich typów rolet oraz ich sterowania,
• analiza sposobu wentylacji budynku.

Zadanie Klienta ogranicza się do przekazania informacji o rodzaju 
budynku i charakterze jego użytkowania. Na podstawie tych 
danych doradcy techniczni Nexbau dobiorą okna i drzwi w pełni 
odpowiadające oczekiwaniom Klienta i wymogom inwestycji. 

W ofercie Nexbau znajdują się fachowe usługi:
• doradztwo techniczne,
• pomiary,
• montaż.

FACHOWE DORADZTWO

FABRYKA I SALON SPRZEDAŻY:

64-200 WOLSZTYN
Karpicko, ul. Poznańska 9

tel. +48 68 347 02 00

SALONY PRODUCENTA:

65-950 ZIELONA GÓRA
al. Wojska Polskiego 90C 

tel. +48 68 327 27 41 

64-100 LESZNO 
ul. Obrońców Lwowa 18 

tel. +48 65 520 54 89

nexbau.com 


