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Nieizolowane Średni poziom
izolacyjności 
termicznej

CS 59Pa

CP 68CP 45Pa

ES 45Pa

CP 50

CI 45 door

CP 96-LS

CS 59

CF 68

ES 50

Slim Patio 68

CS 68
CS 77

CP 130 (-LS)

Slime
Line 38

CF 77

Master
Line 8

Hi-Finity

Master
Line 10

CP 155 (-LS)
Master Patio

Wysoki poziom 
izolacyjności
termicznej

Bardzo wysoki 
poziom izolacyjności
termicznej

Budwnictwo
pasywne

Drzwi standardowe

Drzwi przesuwne

lekki charakter
łatwe otwieranie

naturalne światło
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Nasze produkty:

03. Okna aluminiowe

01 Drzwi standardowe

Master Line 10
Master Line 8
Slime Line 38
CS 77

ES 50
ES 45Pa
CS 68
CS 59
CS 59Pa
CI 45 door

02 Drzwi przesuwne

Master Patio
Slim Patio 68
CP 155 (-LS)
Hi-Finity
CF 77

CF 68
CP 50
CP 130 (-LS)
CP 45Pa
CP 96-LS
CP 68

Pełna szczelność 
przeciwko opadom 
atmosferycznym

Pełna odporność 
na niskie 
temperatury



Drzwi firmy Sobrima są zaprojektowane z myślą o otwarciu przestrze-

ni mieszkalnych na świat zewnętrzny. Proste profile w nowoczesnym 

stylu pozwalają na zwiększenie przeszklonej powierzchni i na posze-

rzenie pola widzianego przez stworzone przez nas produkty. Standar-

dowe lub obrotowe drzwi wyposażane są w najlepsze uszczelnienie 

i funkcje zapewniające efektywność termiczną, z uwzględnieniem sze-

rokiej gamy rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.

Oferowanie niezrównanej gamy kolorów i  typów wykończenia drzwi 

pozwoli na urządzenie mieszkania w stylu, o którym wcześniej marzy-

łeś. Wykorzystaj dowolny kolor z palety 450 różnych odcieni i  typów 

wykończeń powierzchni. Wybranym przez Ciebie profilom możemy 

nadać również realistyczną fakturę drewna. Dla najbardziej wyma-

gających klientów przygotowaliśmy dodatkowe zabezpieczenie profi-

li w postaci odpornej na zarysowania i niewymagającej czasochłonnej 

pielęgnacji powłoki Coatex.

Monster Line 10
Monster Line 8
Slime Line 38
CS 77

drzwi
standardowe

Master Line 10
Master Line 8
Slime Line 38
CS 77

Porównanie 
naszych 
czołowych 
produktów

Maks. wymiary 
skrzydła: (wys., szer.):

2500 X 1125 mm

101,5 mm

1,9 W/m2K

Rw (C;Ctr) = 38 (-1; -4) 
dB/45 (-1; -5) dB

4A (150 Pa)

3 (600 Pa)

C3 (1200 Pa)

3000 X 1400 mm

150 mm

150 mm 2,1 W/m2K

Rw (C;Ctr) = 42 (-1; -4) dB

7A (300 Pa)

4 (600 Pa)

C2 (800 Pa)

SlimLine38CS77

Min. widoczna 
szerokość skrzydłarama

(otwieranie do wew.):

Izolacyjność 
termiczna:

Izolacyjność 
akustyczna:

Wodoszczelność:

Maks. przepuszczalność 
powietrza:

Odporność na 
obciążenie wiatrem:

Maks. przepuszczalność 
powietrza (1-4):

drzwi
standardowe

01



Nasze drzwi przesuwne z  płynnie działającym mechanizmem 

otwierania pozwalają elastycznie połączyć praktyczność z  ele-

gancką i  nowoczesną estetyką. Proponujemy drzwi o  różnym po-

ziom termoizolacyjności, od profili nieizolowanych poprzez produkty 

o niskim współczynniku przenikania ciepła, stosowanym w budow-

nictwie pasywnym. Dla profili drzwi przesuwnych dostępnych jest 

ponad 450 odcieni z palety RAL w wykończeniu metalicznym i ano-

dowanym, matowym i z połyskiem. Dzięki temu zadbasz o dopaso-

wanie wyglądu profili zewnętrznych i wewnętrznych do stylu domi-

nującego w mieszkaniu.

drzwi
przesuwne

Master Patio
Slim Patio 68
CP 155 (-LS)
Hi-Finity
CF 77
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Sobrima oferuje okna aluminiowe zachowujące różny poziom ter-

moizolacyjności, od profili nieizolowanych poprzez produkty o niskim 

współczynniku przenikania ciepła, stosowanym w budownictwie pa-

sywnym. Dla okien aluminiowych dostępnych jest ponad 450 odcieni 

z palety RAL w wykończeniu metalicznym i anodowanym, matowym 

i z połyskiem. Systemy okienne w wariancie nowoczesnym lub z ultra 

wąskimi profilami, o niezrównanych parametrach termoizolacyjnych 

pozwalają na stworzenie doskonałej harmonii pomiędzy trwałością 

materiałów, estetyką projektu i architektonicznymi wyzwaniami. Per-

fekcyjnie zaprojektowane systemy okienne przekształcą wygląd do-

wolnej przestrzeni na cieplejszą, jaśniejszą i bardziej zapraszającą. 

Mocna aluminiowa rama oraz przemyślana konstrukcja umożliwia 

wiele rodzajów otwierania okien i konfiguracji. Surowe kontrole jakości 

profili aluminiowych, pozwalają nam na udzielenie 10-letniej gwarancji 

na aluminium, lakierowanie oraz izolację. 

okna
aluminiowe
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Bocheńskiego 94 
40-816 Katowice

Odwiedź nas!


