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Odpowiednio dopasowane do płytek fugi pozwalają nadać 
wnętrzu spokojny i jednorodny charakter. Delikatnie róż-
niące się odcienie koloru fugi i płytki porządkują oraz oży-
wiają powierzchnię. Mocno kontrastujące mogą natomiast 
podkreślać charakter koloru płytek albo łagodzić go. Często 
też odcień fugi może być inspiracją dla kolorystyki wystroju 
całego pomieszczenia. 

●● FUGA EPOKSYDOWA W SEtKAch KOlOróW
Efektowna i trwała fuga PCI Durapox® Premium Multicolor 
na bazie żywicy epoksydowej wyróżnia się wśród bogatego 
asortymentu marki PCI dużą paletą kolorów obejmującą setki 
odcieni. Pozwala to na maksymalną swobodę podczas pro-
jektowania okładziny i fugowania płytek. Właściwości tego 
produktu umożliwiają łatwą ręczną obróbkę i aplikację bez 
specjalistycznych narzędzi, a gotowa – całkowicie związana 
i utwardzona – fuga daje olśniewający efekt. Łatwo ją utrzy-
mać w czystości dzięki łatwej zmywalności. Fuga dostępna 
jest w wiaderkach o pojemności 2 kg.

Duży wybór spośród setek kolorów zapraw do fugowania  
PCI Durapox® Premium Multicolor daje pełne możliwości  
kształtowania wnętrz oraz pewność doboru odpowiedniego  
koloru: zgodnego z odcieniem płytki, pobudzającego albo 
mocno kontrastującego. Ponieważ zarówno płytki, jak 
i zaprawy spoinujące są dostępne w tak wielu rodzajach 
i odcieniach, zharmonizowanie barw obu elementów okła-
dziny może jednak sprawiać trudność. 

●● WIZUALIZACJA KOLORU JEDNYM KLIKNIĘCIEM
Projektowanie okładziny może być wygodne i szybkie dzięki 
wykorzystaniu cyfrowego urządzenia – skanera o wysokiej  
rozdzielczości PCI Colorcatch Nano, który ułatwi wybór 

odpowiedniego odcienia fugi. Z precyzją rozpoznaje on kolor 
powierzchni gładkich, strukturalnych i wzorzystych, a następ-
nie w ułamku sekundy wizualizuje harmonijne połączenie 
kolorystyczne. 
Stanowi dużą pomoc dla dystrybutorów i sprzedawców mate-
riałów do układania okładzin, a nawet dla wykonawców –  
glazurników, ułatwiając dobór odpowiednich zestawów kolory-
stycznych według potrzeb klienta. 
Skaner PCI Colorcatch Nano działa łatwo i szybko w połą-
czeniu z aplikacją PCI-App MULTICOLOR, kompatybilną z iOS 
i Android. Produkt jest wyposażony w połączenie kablowe do 
tabletu czy smartfona, zapewniające szybki i pewny przesył 
dużej ilości danych, przekazywanych przez skaner o wysokiej 
rozdzielczości. Dostępne kolory fugi PCI Durapox® Premium 
Multicolor znajdują się we wzorniku PCI, który odtwarza je 
wraz z ich numerami i pokazuje efekt połączenia fugi z broka-
tem PCI Premium Glitter. Wzornik PCI i urządzenie PCI Color-
catch Nano można zamówić, poprzez formularz producenta 
fugi, a aplikację PCI-App MULTICOLOR pobrać w Google Play 
Store albo w Apple App Store. 
Wykorzystanie tych rozwiązań ułatwia wybór i proces zama-
wiania. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku do wybrania 
i zapisania odpowiedniego koloru oraz jedno kliknięcie do 
złożenia zamówienia i wysłania zlecenia e-mailem. 

Duży wybór kolorów zapraw do spoinowania dostępnych na rynku pozwala na maksymalną swobodę podczas 
projektowania i fugowania płytek. Wśród tych wyrobów jest także efektowna fuga epoksydowa PCI Durapox® Premium 
Multicolor dostępna w setkach odcieni. Precyzyjny dobór jej barwy ułatwia cyfrowe urządzenie rozpoznające kolory.

Fuga żywiczna w dowolnym kolorze

Master Builders Solutions 
Polska sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice 
tel. 12 372 80 35, faks 12 372 80 34 
pci-polska@pci-group.eu
www.pci-polska.pl

Urządzenie PCI Colorcatch Nano z aplikacją PCI-App MULTICOLOR2

Nakładanie fugi PCI Durapox® Premium Multicolor na mozaikę1
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BAU-FORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Za Strumykiem 12, 83-304 Przodkowo

e-mail:biuro@bau-form.pl
www. bau-form.plR
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Najkorzystniejsze rozwiązania.

BAU-FORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - jesteśmy fi rmą z kadrą pracowni-
czą posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie szalunków ściennych i stropowych, żurawi 
budowlanych i rusztowań elewacyjnych. Oferujemy sprzęt, który spełnia najwyższe wymagania. 
Prowadzimy także profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie optymalnego i prawidłowego 
wykorzystania sprzętu.

Naszym klientom proponujemy zawsze najkorzystniejsze rozwiązania.

Główne obszary działalności fi rmy to sprzedaż i dzierżawa:
 szalunków fundamentowych, ściennych i stropowych,
 rusztowań elewacyjnych, modułowych, przejezdnych i choinkowych,
 ogrodzeń tymczasowych,
 kontenerów biurowych, socjalnych oraz magazynowych.

Zapraszamy!

Najkorzystniejsze rozwiązania.Najkorzystniejsze rozwiązania.
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szeroki zakres wymiarów. Przeznaczone do drzwi jednoskrzydło-
wych otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz oraz do otworów  
drzwiowych kończących się na określonej wysokości lub pod 
sufitem (aż do 3 m). System cieszy się popularnością, ponieważ 
spełnia oczekiwania klientów, dając im nieograniczone możliwo-
ści aranżacji wnętrz dzięki efektowi jednolitej powierzchni drzwi 
i ściany czy optycznego powiększenia pomieszczenia.

●● ESTIMA
Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również kasety bez 
ościeżnicy do drzwi przesuwnych, które pozwalają zaoszczędzić 
miejsce w pomieszczeniu i umożliwiają sprawną zmianę aranżacji.  
Rozwiązanie jest eleganckie, a zarazem łatwe w eksploatacji.  
Stabilna i trwała stalowa konstrukcja, możliwość demontażu 
szyny bez konieczności ingerencji w ścianę, całkowite licowanie 
się drzwi z wnęką oraz bardzo cichy przesuw dzięki opatentowa- 
nemu okuciu SLX to gwarancja zadowolenia klienta. Szeroka 
gama wymiarów do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych, elementy 
przygotowane pod malowanie oraz przemyślane akcesoria, jak 
chowająca się klamka Push czy system synchronicznego otwie-
rania dwóch skrzydeł, to tylko niektóre z możliwych wariantów 
tego rozwiązania. Kasety bez ościeżnic do drzwi chowanych 
w ścianę to zawsze dobry wybór – zwłaszcza tam, gdzie inwesto-
rowi zależy na łatwej zmianie charakteru pomieszczenia bez starty 
przestrzeni użytkowej. Wystarczy schować drzwi w ścianie, mak-
symalnie powiększając światło przejścia, by zyskać całkowicie 
nowe wnętrze. 

Nie ma lepszego sposobu na podkreślenie indywidualnego stylu wnętrza niż dobrze dobrane drzwi, które nie  
narzucają swojego charakteru, a uwydatniają ten, na którym zależy inwestorowi. Drzwi to „kropka nad i” każdej 
aranżacji, a także zakup na lata.

Systemy do drzwi Gustavson – aranżacja bez kompromisów

Naturalne materiały, minimalistyczne wykończenie i rozwiąza-
nia wykorzystujące szkło to niesłabnące trendy w nowoczesnych 
aranżacjach wnętrz. Nie może w nich zabraknąć awangardowych 
rozwiązań, jakimi są np. drzwi, których nie widać. Główne nurty 
wnętrzarskie wskazują również na to, że chcemy otaczać się roz-
wiązaniami prostymi pod względem wizualnym, ale jednocześnie 
wielofunkcjonalnymi. I takie właśnie są systemy Visio – do drzwi 
ukrytych, rozwieranych, z niewidocznymi ościeżnicami oraz cho-
wane w ścianę kasety bez ościeżnic Estima. 

●● SWOBODA ARANŻACJI I SWOBODA WYBORU
Drzwi z ukrytą ościeżnicą, licujące się ze ścianą, dają możliwość 
dowolnej aranżacji przestrzeni. Można je pomalować np. na kolor 
ściany albo pokryć taką samą tapetą, wtedy idealnie wtopią się 
w tło i optycznie powiększą pomieszczenie. Aby ocieplić wnętrze, 
warto postawić na drzwi pełne o fakturze naturalnego drewna; 
brak widocznych ościeżnic i zawiasów dodatkowo podkreśli ich 
elegancki charakter. Do systemów Visio i Estima można zasto-
sować drzwi z wypełnieniem szklanym, co pozwoli przenieść się 
w świat pełen światła i przestrzeni. Systemy Gustavson, niezale-
żenie od wypełnienia i stylu aranżacji wnętrza, gwarantują bezpie-
czeństwo użytkowania i wysoki standard wykonania.  
Przedstawione rozwiązania znacząco upraszczają wybór – nie 
wymagają dopasowywania elementów stolarki i wykończenia 
drzwi do podłogi ani okien czy wyboru między kolorem jasnym 
a ciemnym. Inwestor nie musi iść na kompromis i wybierać 
wykończeń z podstawowej oferty wzorów i wymiarów dostępnej 
stolarki. Rozwiązania marki Gustavson gwarantują nieprzemija-
jący design wpisujący się w każdy styl.

●● VISIO
Systemy Visio do drzwi ukrytych rozwieranych, z niewidocznymi  
ościeżnicami cechuje wytrzymała i solidna aluminiowa konstruk-
cja, przygotowanie powierzchni do malowania lub tapetowania,  
niewidoczne zawiasy, możliwość licowania ze ścianą oraz 

Laguna Fabryka Okuć sp. z o.o., sp. k. 
ul. Maszynowa 32A, 80-298 Gdańsk 
tel. 58 770 48 00 
laguna@laguna.pl, www.laguna.pl

Estima Glass, światło i przestrzeń1 Visio, drzwi ukryte2 Estima, prostota i elegancja3
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Firma ANWIS jest wiodącym producentem osłon przeciwsłonecznych, które dostarczane są do Klientów  

z ponad 40 państw na całym świecie. Produkty ANWIS wyróżnia dbałość o funkcjonalność i wzornictwo,  

stosowanie najnowszych materiałów, a także realizacja projektów pod indywidualne zamówienie.  

Ciekawy design w połączeniu ze szczególną dbałością o funkcjonalność, a także wykorzystywanie zaawansowanej 

technologii produkcyjnej składają się na wysoką jakość produktów marki ANWIS.

www.anwis.pl

WYBRANE SYSTEMY OSŁONOWE
• Żaluzje fasadowe
Są nowoczesnym, ergonomicznym i eleganckim wyrobem, mocowanym  
na zewnątrz fasady budynku. Żaluzje fasadowe ANWIS zachowują 
równowagę pomiędzy światłem słonecznym, stopniem zaciemnie-
nia, izolacją akustyczną oraz minimalnym nagrzewaniem wnętrz 
(bez konieczności stosowania wentylacji). Mocowanie żaluzji  
zewnętrznych – zarówno do ramy okna, konstrukcji fasady lub  
bezpośrednio do ściany.
NOWOŚĆ! Żaluzja fasadowa SOLIDBOX
Główną cechą żaluzji w systemie SOLIDBOX jest możliwość swo-
bodnego zabudowania kasety oraz prowadnic pod zewnętrz-
ną warstwą ocieplenia, np. styropianu. Taki sposób montażu 
pozwala na wykończenie elewacji, tak aby żaden z elementów 
żaluzji – poza dekoracyjnymi lamelami – nie zakłócał spójnego  
wyglądu budynku.

• Rolety zewnętrzne (podtynkowe, naokienne, elewacyjne)
Doskonale chronią wnętrze przed słońcem, zimnem i hałasem. 
Opuszczony pancerz rolety, wyposażony w specjalne blokady oraz 
alarm, skutecznie poprawia bezpieczeństwo domów oraz nisko 
usytuowanych mieszkań. Rolety zewnętrzne mogą być montowane 
w nadprożu, na ramie okna lub na elewacji.

• Rolety zewnętrzne SCREEN
System rolet zewnętrznych ScReeN marki ANWIS wyróżnia się  
innowacyjną budową. Jego charakterystycznym elementem są  
prowadnice boczne, zintegrowane z tkaniną (system ZIP),  
wykonaną z  włókna szklanego i PVc. Dzięki temu jest niezwykle  
wytrzymała i odporna na działanie warunków atmosferycznych, 
takich jak porywisty wiatr, grad czy deszcz. Opuszczona roleta  
blokuje także insekty oraz zanieczyszczenia przed dostaniem się 
do pomieszczeń.Doskonale sprawdzi się nie tylko na oknach – może 
być zamontowana w altanach, werandach lub na balkonie.

• Moskitiery (ramkowe, drzwiowe, rolowane, przesuwne, plisowane)
Zabezpieczają wnętrza przed insektami oraz nieczystościami.  
Pasują do każdego rodzaju okien, również tych o niestandardowych 
kształtach. Zastosowanie moskitier ANWIS w żaden sposób nie  
koliduje z pracą wewnętrznych oraz zewnętrznych osłon okiennych.  
Moskitiery są odporne na działanie warunków atmosferycznych, 
w  tym deszcz i promieniowanie UV, co gwarantuje trwałość na  
wiele lat użytkowania.

Oferta ANWIS obejmuje również szeroką gamę osłon wewnętrznych, tj: żaluzje drewniane 25, 50 i 70 mm, 
żaluzje bambusowe 50 mm, żaluzje aluminiowe 16, 25 i 50 mm, żaluzje pionowe, rolety materiałowe w kasecie 
i wolnowiszące (w tym do okien dachowych), żaluzje plisowane (w tym do okien dachowych), rolety rzymskie, 
zasłony oraz panel tracki (zasłony panelowe).
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CW 50 oferuje m.in. wariant fasady semistrukturalnej z punkto-
wym mocowaniem szkła, co ułatwia montaż przeszkleń dwu-
komorowych. W ostatnim czasie wprowadzono rozwiązania 
umożliwiające wykorzystywanie jeszcze większych i cięższych 
przeszkleń zapewniających wysoką izolację. W systemie jest też 
dostępne w pełni przetestowane okno dachowe. 
EF 7 – nowe rozwiązanie fasady elementowej, opracowane 
z myślą o coraz wyższych budynkach w gęsto zabudowanych 
miastach. System uwzględnia rosnące oczekiwania wobec 
wymiarów konstrukcji, szybkości prefabrykacji w zakładzie pro-
dukcyjnym i bardzo dobrych parametrów technicznych, w tym 
odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelności oraz izola-
cyjności termicznej i akustycznej. Umożliwia prefabrykację wyjąt-
kowo dużych modułów (wysokość do 3,7 m), a także pozwala na 
skrócenie czasu produkcji dzięki innowacyjnemu, prostemu połą-
czeniu narożnikowemu. Przeprojektowana konsola ułatwia insta-
lację modułów i może przejąć większe obciążenia użytkowe. EF 7 
jest dostępny w wariancie z listwą szklącą i ze szkleniem struktu-
ralnym. Może być łatwo modyfikowany na potrzeby konkretnych 
projektów, dzięki dużej gamie dodatkowych elementów wstępnie 
przygotowanych do produkcji.

●● POZOSTAŁA OFERTA 
 
SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE
MasterLine 8 – innowacyjny system, gwarantujący niezmienną 
głębokość zabudowy bez względu na współczynnik Uf. Pozwala 
na dowolną kombinację wariantów estetycznych układu rama-
-skrzydło (Funkcjonalny, Renesans, Deco, Ukryte skrzydło), co daje 
architektom możliwość swobodnego doboru stylu okien i drzwi, 

Reynaers Aluminium to doświadczony międzynarodowy producent innowacyjnych, energooszczędnych i przyjaznych dla 
środowiska systemów aluminiowych przeznaczonych do wytwarzania ścian osłonowych, okien, drzwi, systemów przesuwnych, 
a także osłon przeciwsłonecznych. Firma została założona w 1965 roku, a od 1989 działa w Polsce i uczestniczy w wielu 
ciekawych i wymagających realizacjach. Celem Reynaers Aluminium jest współtworzenie architektury dostosowanej do 
wyzwań współczesnego świata oraz rozwiązań zapewniających komfortowe warunki pracy i życia w nowoczesnych budynkach.

Aluminium w architekturze

●● SYSTEMY FASADOWE – ŚCIANY OSŁONOWE
CW 50 – system przeznaczony do wykonywania ścian osłono-
wych, połaci dachowych i konstrukcji przestrzennych, zapewnia-
jący niemal nieograniczone możliwości połączeń profili. Dzięki 
50-milimetrowym profilom nośnym zapewnia maksymalny 
dostęp światła do wnętrza pomieszczenia. Oferowany w wielu 
wariantach wzorniczych. CW 50 zawiera m.in. rozwiązania o pod-
wyższonej izolacyjności termicznej, z listwą maskującą lub szkle-
niem strukturalnym, a także eliminujące ograniczenia w podzia-
łach pól w ścianie osłonowej (Multilevel) oraz umożliwiające 
wykonywanie fasady z tego samego profilu nośnego – pionowego 
i poziomego (CW 50-TT). Zastosowane materiały izolacyjne pozwa-
lają na uzyskanie przekroju o współczynniku Uf = 0,56 W/(m2K).  

Biura przy Willi, Echo Investment,  
JEMS Architekci1 Fasada elementowa EF 72 Nova Dolna, VG Capital, Visual-Arch3

Varso 1 i Varso 2, HB Reavis, HRA Architekci4

FASADY  Prezentacja firmy
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Hi-Finity – ultracienkie profile, które umożliwiają uzyskanie ele-
ganckich konstrukcji o bardzo dużych przeszkleniach. Ościeżnica  
jest montowana w ścianie, co sprawia, że widoczność profili 
została zniwelowana do minimum. System oferuje wiele konfigu-
racji otwieranych ręcznie lub automatycznie, dostępne jest rów-
nież rozwiązanie ze skrzydłami chowanymi w ścianie. Maksy-
malna masa skrzydła przesuwnego otwieranego automatycznie 
wynosi aż 750 kg. Hi-Finity bardzo dobrze sprawdza się w budow-
nictwie energooszczędnym. W ostatnim czasie w systemie poja-
wiły się dodatkowe rozwiązania, m.in. zintegrowany z podłogą 
próg oraz możliwość konstruowania przeszklonej ściany na bazie 
profili Hi-Finity. Maksymalna wysokość elementu to aż 4 m.  
CF 77 – nowoczesny system drzwi składanych (harmonijkowych), 
który pozwala w pełni połączyć wnętrze z otoczeniem, a po otwar-
ciu zajmuje niewiele miejsca. Dostępny w dwóch stylach wzorni-
czych i wielu konfiguracjach otwierania (maks. 8 skrzydeł).

●● PROFESJONALNE WSPARCIE 
Firma Reynaers Aluminium oferuje wsparcie na każdym etapie 
działania – od projektu przez kalkulację i wycenę po produkcję 
oraz instalację. Eksperci marki są otwarci do udzielenia niezbęd-
nych informacji i wsparcia technicznego. W razie potrzeby tworzą 
indywidualne rozwiązania systemów profili dostosowane do naj-
bardziej wymagających projektów. Partnerzy firmy mogą korzy-
stać z pokoju rzeczywistości wirtualnej Avalon, który umożliwia 
stworzenie modelu 3D budynku, co ułatwia ocenę różnych rozwią-
zań estetycznych i inżynieryjnych.

również bez wpływu na parametry techniczne wybranego rozwią-
zania. Izolacyjność termiczna okien MasterLine 8 może sięgać 
0,75 W/(m2K). W systemie dostępne są drzwi, m.in. bezprogowe, 
panelowe i piwotowe oraz rozwiązanie MasterLine 8 Swift, które 
dzięki wstępnie prefabrykowanym uszczelkom pozwala znacznie 
skrócić czas produkcji. Nowością jest wysuwane równolegle okno 
dźwiękochłonne SoftTone, chroniące przed hałasem nawet przy 
otwartym skrzydle.  
MasterLine 10 – wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami ter-
micznymi – system zaprojektowano z myślą o budownictwie 
energooszczędnym i pasywnym – w najlepszej kombinacji profili 
z przeszkleniem współczynnik Uw wynosi zaledwie 0,63 W/(m2K). 
Jednocześnie ma wszystkie zalety MasterLine 8, w tym wąskie, 
nieograniczające widoku profile. 
SlimLine 38 – system o eleganckim wzornictwie nawiązującym  
do okien stalowych, zapewniający komfort oraz maksymalne 
wykorzystanie światła dziennego. SL 38 mają smukły kształt pro-
fili o minimalnej wysokości złożenia ramy i skrzydła, wynoszącej 
68 mm. System polecany do renowacji zabytkowych budynków, 
gdzie konieczne jest zachowanie ich unikatowego stylu. 
 
SYSTEMY PRZESUWNE I HARMONIJKOWE
MasterPatio – nowy system drzwi podnoszono-przesuwnych, 
w pełni kompatybilny z profilami MasterLine 8. Ich połączenie  
umożliwia tworzenie spójnej estetycznie jednokondygnacyjnej 
fasady z różnymi elementami: drzwiami przesuwnymi, oknami 
i drzwiami otwieranymi czy oknem wentylacyjnym. Wszystkie pro-
file mają tę samą widoczną szerokość (87 mm), ościeżnica może 
być całkowicie lub częściowo ukryta w ścianie. Zminimalizowano  
widoczność uszczelek i elementów tworzywowych, a zamki 
i zaczepy są ukryte lub zamontowane w profilach. MasterPatio  
daje możliwość wykonania szklanego narożnika i płaskiego progu. 
System ma bardzo dobre parametry, w tym izolacyjność ter-
miczną spełniającą wymogi budownictwa pasywnego.

Reynaers Aluminium Sp. z o.o. 
informacje@reynaers.com  
www.reynaers.pl

MasterPatio – nowość5

MasterPatio – rozwiązanie z płaskim progiem6 Hi-Finity – z wykończeniem jednolitym z podłogą8
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