
T-CLASSIC

KLASYCZNE OKNA 
DO KAŻDEGO DOMU

T-Classic - kolor: biały



BRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE

T-Classic to okna o opływowej formie, stworzone dla osób ceniących ponadczasową estetykę.  
Dzięki dobremu stosunkowi jakości do ceny, okna świetnie sprawdzą się w małych domach mieszkalnych  
i budynkach wielorodzinnych.

T-Classic

Okna T-Classic – klasyka w najlepszym 
wydaniu

Ekologia
Okna T-Classic posiadają certyfikaty potwierdzające, iż nie zawierają w swoim składzie domieszek ołowiu, kadmu ani związków 
innych metali ciężkich. Wybierając nasze okna, możesz mieć pewność, że przyczyniasz się do tego, by otaczający nas świat nie 
był zatruwany przez te szkodliwe substancje.

Titanium Technology – okna trwalsze niż inne
Profile okien T-Classic produkowane są w nowoczesnej technologii Titanium Technology. Dzięki połączeniu – na etapie obróbki 
tworzywa – pełnowartościowego PVC z domieszką tlenku tytanu, otrzymujemy profil okienny charakteryzujący się dużą sztywno-
ścią, wysoką odpornością na odbarwienia i szkodliwe działanie promieni słonecznych. 

Klasyczny, owalny kształt  
ramy okiennej nadaje  
wnętrzu elegancji.

Idealne równe, niewidoczne 
zgrzewy gwarantujące dosko-
nałą estetykę i przedłużoną 
żywotność okna.
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7 komór 
głębokość ramy 70 mm

T-Classic w kolorze: orzech,  z ruchomym słupkiem; klamka HOPPE Toulon Secustik® w kolorze: złoty F4; ukryte zawiasy
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5 podstawowych kolorów do wyboru

klasyczna budowa

profil barwiony w masie

klasyczna biel, złoty dąb, orzech, antracyt gładki, antracyt struktura 
Istnieje możliwość wyboru kolorów spoza oferty, na indywidualne zapytanie.

ponadczasowy, owalny kształt krawędzi profili

kolor wnętrza okna w obustronnym kolorze, widoczny po jego otwarciu dopasowany jest do koloru okleiny:
biały, karmelowy, brązowy, antracytowy

Autorski design 

Drzwi balkonowe T-Classic

Drzwi balkonowe T-Classic Forte

Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne HKS

Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne T-Slide

z wygodnym, niskim progiem aluminiowym

z wygodnym, niskim progiem aluminiowym i dwustronną klamką

nowoczesna alternatywa dla klasycznych drzwi balkonowych oparta 
o system „uchyl lub przesuń”

drzwi z segmentu premium, dzięki którym zaciera się granica między 
wnętrzem domu, a wyjściem na taras

Dopasowane rozwiązania tarasowe
Zadbaj o spójny wygląd stolarki w całym domu, wybierając dedykowane rozwiązania tarasowe. 



Zaprojektuj swoje okno

Zadbaj o odpowiednią termikę1
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0,71,1 0,7 W/m2K  W/m2K  W/m2K 

*Wartość Uw (współczynnika przenikania ciepła dla okna) uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego,  
  jednoskrzydłowego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm.

LICZBA SZYB

LICZBA USZCZELEK

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA SZYB (Ug)

4/12Ar/4/12Ar/44/16Ar/4 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką międzyszybową

Standard +

0,97
Uw

W/m2K

Superciepła

0,87
Uw

W/m2K

Standard

1,3 
Uw

W/m2K
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Zdecyduj o stopniu bezpieczeństwa3

Wybierz ramę

renowacyjna
30 mm / 52 mm

2

monoblok
105 mm / 125 mm / 145 mm / 165 mm

standardowa

Znajdź swój kolor4

Istnieje możliwość wyboru kolorów spoza oferty, na indywidualne zapytanie.

biały 
złoty dąb
UK101-Z8 KDB74-Z8

antracyt 
struktura

KDB74-F7

antracyt 
gładkiorzech

UK103-Z8

KOLORY STANDARDOWE

Okucia standardowe Okucia w typie RC1 Okucia Security Okucia w typie RC2

1 zaczep antywyważeniowy
4 zaczepy antywyważeniowe 

mocowane do wzmocnień 
stalowych

wszystkie zaczepy 
antywyważeniowe – ilość 
zależna od wielkości okna

wszystkie zaczepy 
antywyważeniowe mocowane 

do wzmocnień stalowych

- zabezpieczenie  
przed rozwierceniem klamki - zabezpieczenie  

przed rozwierceniem klamki

klamka standardowa klamka z kluczykiem klamka standardowa klamka z kluczykiem

standardowa szyba 
niskoemisyjna szyba antywłamaniowa standardowa szyba 

niskoemisyjna szyba antywłamaniowa



niskoemisyjna przeciwsłoneczna laminowana,
antywłamaniowa

z ornamentemdźwiękochłonna

rolety parapetynawiewniki

ze szprosem

Wybierz klamkę5

Dopasuj odpowiednią szybę6

Dobierz dodatkowe akcesoria 7

klamka Standard klamka HOPPE Hamburg SecuForte ® klamka HOPPE Toulon Secustik ®

stalowy f9stalowy f9

srebrny f1srebrny f1srebrny f1

stalowy f9

czarny matowyczarny matowy

złoty f4złoty f4złoty f4

czarny

biały biały biały

srebrny f1

złoty f4

czarny m
atow

y
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Drogi Kliencie, jeśli chcesz aby nasze okna służyły Ci przez długie lata zachowując swoje parametry 
techniczne i zapewniając Ci bezpieczeństwo, zadbaj o ich prawidłowy montaż. Rozwiązaniem, które zapewni  
Ci najwyższe parametry izolacyjne jest tzw. ciepły montaż.

Pamiętaj o prawidłowym montażu8

Poznaj nasze pozostałe produkty9

Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie przejmujemy  
odpowiedzialności za błędy w druku ani pomyłki. W stosunku do niniejszego materiału zastrzegamy sobie prawa autorskie. Kopiowanie zarówno całości jak i części zabronione bez pisemnej zgody.

T-Passive Plus
8 komór 

głębokość ramy 70 mm

T-Comfort
6 komór 

głębokość ramy 70 mm

T-Passive Perfekt
6 komór 

głębokość ramy 82 mm

T-Passive Energy
6 komór 

głębokość ramy 88 mm

T-Slim
7 komór 

głębokość ramy 70 mm

T-Classic w kolorze: złoty dąb, z ruchomym słupkiem;  klamka HOPPE Toulon Secustik® w kolorze: srebrny F1; ukryte zawiasy



BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa 
adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola 

tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: okna@budvar.pl

Zajrzyj do naszego poradnika na 
www.budvar.pl/porady

oraz na nasze kanały social media.
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