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BRAMY GARAŻOWE

...o firmie

Okna na WIWAT!
Szanowni Państwo,
Fabryka Stolarki Drewnianej „Wiwatowski” powstała w 1988 roku. W pierwszych latach istnienia zajmowaliśmy się działalnością usługową w zakresie wystroju wnętrz, produkcji mebli, schodów
oraz okien i drzwi. W miarę rozwoju firmy i zdobywania doświadczenia podjęliśmy decyzję o zmianie
profilu produkcji. Od 1995 roku specjalizacją fabryki jest produkcja okien i drzwi w systemie DJ-68
oraz DJ-88 z drewna.
W trakcie dwudziestu lat istnienia na rynku staraliśmy się poznać potrzeby klientów
i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Stworzyliśmy firmę, która na bazie wieloletniego
doświadczenia, wykwalifikowanej załogi obsługującej nowoczesny park maszynowy, gwarantuje
najwyższą jakość towarów i usług, poświadczoną Aprobatą Techniczną nr AT-15-6669/2005.
Zdajemy sobie sprawę, że wybór okien i drzwi do Państwa domu lub mieszkania nie jest
rzeczą łatwą. Dlatego też doradcy techniczni pomogą Państwu zaprojektować stolarkę w taki sposób,
aby była ona funkcjonalna i służyła przez długie lata.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów kreujemy optymalną politykę
cenową przy zachowaniu najwyższej jakości oferowanej stolarki.
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie ofertą.

Z wyrazami szacunku
Waldemar Wiwatowski
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Nasze realizacje

Villa Spokojna, ul. Spokojna, Gdynia
Inwestor: EUROSTYL
Nowoczesny luksusowy budynek apartamentowy ze
stolarką okienną z drewna mahoniowego–meranti.
120 sztuk okien dodatkowo wyposażonych w szyby
antywłamaniowe klasy P4 oraz okucia
antywyważeniowe klasy WK1.

Fort Forest, ul. Kańskiego, Gdynia
Inwestor: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.
Stolarka okienna - ok. 250 szt. okien z drewna
mahoniowego-meranti wraz z roletami
zewnętrznymi do malowniczo położonego
budynku wielorodzinnego w willowej dzielnicy
Gdyni - Chwarzno.
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Nasze realizacje

Kamienica w centrum Sopotu
Inwestor prywatny.
80 szt. okien z drewna mahoniowego-meranti oraz
fasada w systemie drewniano-aluminowym to cechy
wyróżniające ten pełen uroku budynek.

Budynek apartamentowy, wielorodzinny,
Krynica Morska – Piaski
Inwestor prywatny.
Stolarka okienna z drewna mahoniowego-meranti –
ok. 100 szt. okien, w nowoczesnej architekturze
wykorzystano dużą liczbę drzwi balkonowych
przesuwnych-bezprogowych HS.

Budynek wielorodzinny, ul. Toruńska, Gdańsk
Inwestor: Przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI.
Stolarka okienna do malowniczo położonego budynku
mieszkalnego nad Motławą – ok. 250 szt. okien
z drewna mahoniowego–meranti.
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Nasze realizacje

Budynek na Osiedlu Rozstaje, ul. Drzewieckiego,
Gdańsk
Inwestor: Przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI.
450 szt. okien i drzwi balkonowych do budynku
wielorodzinnego zlokalizowanego w sąsiedztwie
morza i terenów rekreacyjnych. Stolarka z drewna
mahoniowego-meranti do obiektu o podwyższonym
standardzie w atrakcyjnej dzielnicy Gdańska.

Budynek wielorodzinny, Gdynia
Inwestor: Baltic Shipbrokers.
70 szt. okien z drewna mahoniowego-meranti do
nowoczesnego budynku w centrum Gdyni.

Budynek wielorodzinny, Osiedle Winnica, Toruń
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Budowlane „Budlex Nova” S.A.
Stolarka drewniana mahoń-meranti – ok. 130 szt. okien
i drzwi balkonowych do budynku wielorodzinnego
w atrakcyjnej lokalizacji z widokiem na zakole Wisły.
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Nasze realizacje

Apartamentowiec „Bryza”, Jurata
Inwestor: ALLCON.
Stolarka okienna i drzwiowa mahoń-meranti – 200 szt.
- do luksusowego apartamentowca w Juracie, leżącego
w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej.

Budynek apartamentowy, Jurata
Inwestor: CPAD
Około 150 szt. okien z drewna mahoniowego-meranti do
budynku apartamentowego w samym sercu Juraty.
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Nasze realizacje

Dworek w Sławkowie,
okolice Torunia
Inwestor prywatny.
Stolarka odtworzeniowa z elementami
ozdobnymi do późno-renesansowego
dworku, malowniczo położonego na
obrzeżach Torunia. 50 szt. okien
z drewna mahoniowego-meranti
w stylu Retro.

Dom jednorodzinny, okolice Torunia
Inwestor prywatny.
Stylizowana stolarka z licznymi elementami ozdobnymi
– okna z drewna mahoniowego-meranti.
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Nasze realizacje

Domy jednorodzinne, Toruń
Inwestorzy prywatni.
Stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne z drewna
mahoniowego-meranti
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Nasza oferta
Okna otwierane do wewnątrz DJ68 i DJ 88

Przekrój okna w systemie DJ68

Przekrój okna w systemie DJ88

Ościeżnica
Szyba
zespolona
Skrzydło

Termookapnik

Najlepszej jakości drewno sosnowe i mahoń meranti to
trwałość konstrukcji w zmieniających się warunkach
klimatycznych.
Wszystkie okna firmy "WIWATOWSKI" wyposażone są
w wysokiej jakości okucia obwiedniowe, gwarantujące
łatwą obsługę oraz niezawodność działania. Ciepło w
Państwa mieszkaniu zapewnią termoizolacyjne pakiety
szybowe o współczynniku przenikania U=1,1 lub U=0,7
(w oknach typu DJ 88), oraz zastosowanie termookapnika.
Szeroka paleta kolorów kryjących i transparentnych
pozwoli dopasować okna do kżdego wnętrza. Jakośc
wykorzystywanych farb to także bezpieczeństwo dla
drewna w zakresie ochrony przed szkodnikami oraz
czynnikami atmosferycznymi.

Przekrój okna w systemie DJ68
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Nasza oferta
Okna “Gemini”
Estetyka i trwałość.
Okna GEMINI to system okien o konstrukcji drewnianoaluminiowej. Okna GEMINI to innowacyjna konstrukcja
okienna opierająca się na pomyśle połączenia dwóch
niezależnych ram - drewnianej i aluminiowej pomiędzy którymi umieszczona jest energooszczędna
szyba zespolona.
Gemini posiada pozytywne cechy okien drewnianych
(ciepło i estetyka) oraz aluminiowych (trwałość
zewnętrznej ramy aluminiowej).
ALUMINIUM
Powlekając powierzchnię lakierami proszkowymi
możemy zaoferować kilkaset kolorów z palety RAL
i NCS w wielu odcieniach i strukturach. Istnieje również
mozliwość okleinowania profili systemu foliami drewnopodobnymi.
DREWNO
Wykonana z drewna klejonego wewnętrzna rama
drewniana moze być malowana w szerokiej palecie
farb z widoczną strukturą drewna jak i kolorami
kryjącymi z palety RAL i NCS.

Okucia

Izolacja
termiczna

Rama
aluminiowa
Rama
drewniana

Przekrój okna w systemie “GEMINI”
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Nasza oferta
Okna skandynawskie “Miljo”
Stolarka okienna otwierana na zewnątrz. Okna w tych
systemach są standardem na rynku duńskim, szwedzkim, norweskim a także brytyjskim i irlandzkim. Do
wykonania okien skandynawskich stosujemy drewno
sosnowe klejone, dębowe, meranti oraz sapeli.
W ofercie posiadamy szereg systemów otwierania tego
typu okien, dzięki zastosowaniu różnego rodzaju zasuwnic, nożyc, zawiasów oraz haczyków. Systemy otwierania proponowane przez naszą firmę pozwalają
rozwiązać problem dostępności do umycia zewnętrznej strony okna.
Okna skandynawskie to ciepło (szklone pakietami -dwu
bądź -trzy szybowymi), estetyka i wysoka funkcjonalność. Malowane farbami kryjącymi z palety RAL lub
NCS dają możliwość dopasowania się do kolorystyki
dowolnej elewacji czy też wystroju wnętrza.

okno odchylane
(top hund type I)
Okno otwierane na zawiasach umieszczonych na
górnym ramiaku skrzydła.
Zamknięcie skrzydła
poprzez zasuwnicę
z klamką lub haczyki.

Okno rozwierne
(Side hung type I)
Okno otwierane na zawiasach umieszczonych na
lewym lub prawym ramiaku skrzydła. Zamknięcie
skrzydła poprzez zasuwnicę z klamką lub haczyki.
Możliwość zastosowania
zasuwnicy z hamulcem.

okno odchylane
45 stopni
(top hung type II 45)
Okno otwierane do
góry na nożycach
z funkcją easy clean.

Okno rozwierne
45 stopni
(Side hung type II 45)
Okno otwierane na bok,
na nożycach z funkcją
easy clean.

Okno obrotowe
(top swing)

60

44

Proponowane systemy okien:
- okna stałe, odchylane, uchylne, ze słupkiem stałym,
obrotowe (w pionie i poziomie).

Okno obrotowe w osi
poziomej. Bardzo
funkcjonalny system,
pozwalający swobodnie
wyczyścić skrzydło.

Okno obrotowe
(side swing)
Okno obrotowe w osi
pionowej. Bardzo
funkcjonalny system,
pozwalający swobodnie wyczyścić
skrzydło.
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Przekrój pionowy okna o profilu “MILJO”.
Okno otwierane na zewnątrz.

Nasza oferta
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wejściowe wizytówką
domu i naszej firmy.
Drzwi wejściowe firmy WIWATOWSKI zapewnią najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo domu.
Standard wykonania naszych drzwi to: 3-punktowy
zamek listwowy z 1 wkładką sterowany klamką firmy
KVF, zawiasy antywyważeniowe SIMONSWERK Baka
Protect 3D, ocieplenie płyciną STADUR, drewno
mahoniowe lub sosnowe, szeroka paleta kolorów
transparentnych.
Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie wykonać drzwi
według indywidualnych projektów.

Element wymienny
* Zawiasy
antywyważeniowe

Skrzydło
drzwi

Izolacja
termiczna
Ościeżnica

* Serwisowanie
każdego
elementu

Próg
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* Ocieplenie
drzwi
20mm

WIWATOWSKI Fabryka Stolarki Drewnianej

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z DREWNA

Biuro Handlowe - Obsługa Sieci
ul. Lelewela 28b, 87-100 Toruń
tel./fax 56 655 97 67, e-mail: biuro@wiwatowski.pl
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