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PCV na Zywo" kryje się pełnowymiaro-
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Povliązane w węzły technologiczne sekcje u[worzą linię produkcyjną
vłraz z jej oloczeniern, odzwierciedlając syLuację w prawdziwym
zakładzie prod ukcyjnyrł, gdzie islnieje polrzeba dynamicznej rea kcji
na zaislniałe zdarzenia, Nad całym procesem czuwać będzie koordynaŁor oraz obecni na miejscu technicy,

Caritas
Archidiecezji
Krakowskiej

Par|nerem meryLorycznym przedsięwzięcia jesL [irnra AdamS

H.

Pędzich, producerrt sLolarki PCV i ALU od 1993r. Ciągłe usprawnianie

procesów produkcyjnych, rozbudowa zakładu oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego pozwalają na produkclę s|olarki PCV oraz
ALU na najwyzszym poziomie.

Firma Adarn5 H.Pędzich z siedzibą w Mrągowie rozpoczęła produk-

W*,**"ł;T*

cję stolarki budowlanej z PCV w 1993 roku. Firma wciąż inwestuje

w rozwój, czego dowodem jest nowa inwes|ycja - planowana jest
budowa nowego zakładu produkcyjnego z nowyrn biurowcern
w Mrągowie na działee o powierzchni prawie 6 ha. |nwesŁowanie
w rozwój luclzki poprzez szkolenia. dor:adzanie oraz inspirowanie naszych parŁnerów handlowych oraz
umiejęLnośćdzie|enia sie wiedzą i doświadczeniem przywiodły Nas juz po raz kolejny do wzięcia udziału,
jako partner merytoryczny, w Lak unikatowynn przeCsięwzięciu jak FABRYKA 0Kl[N I]A ZYVIO. ldea IABRY-

0KltN NA

moźna obelrzeć cały cyk| produkcji okna, a|e Lakze
2011 roku, na cele charytatywne.
JesŁeśmy naprawdę dumni ze mozerny brać udział w tak szczytnym przedsięwzięciu.
Kl

ZY\,Ą/0 ma nie Łylko

wyrniar edukacyjny,

bcl

społeczny- wyprodukowane okna zostana przekazane, podobnie jak w

naszym klimacie ochrona przed utratą ciepła odgrywa
wielka rolę przez około B rniesięcy w roku. Szyba zespo|ona o współczynniku Ugł,1 \Ń/mŁK zosLaje wypierana
przez zawansowane technologicznie szyby dwukOmorowe z ciepłą ramką dysŁansowa, k|órych współczynnik
\,/

przenikania ciepła Ug wynosi od 0,8 do 0,4 \łt/m?K

które pozwalają na osiągnięcie kompromisu pomiędzy
maksymalnie niskim współczynnikiem przenikalności
cieplnej Ug, najwyższą przejrzystością,neutralnością
i

m
21

26ffi §

,,#

-

LJr " L..l
ls:==
lp1
r]
,

\C-

F

ffiffi**=-'n!,
ffi

ffi
5

l

kolorów oraz optymainą przepvlzczalnością energii,
Rolę szczelnej izolacji termicznej można obecnie powie-

rzyć przeszkleniu, bowiem współczynnik Ug moze być
taki sam jak zaizolowanego muru U -0,3 \ł/m2K. Taką
właściwośćma szyba PST 0atŁro Thermo,
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1.

Piła do cięcia stali Special 2B5 MS

2. V/ózek na profile stalowe

\,VaZ9a28 - szL,2

3. CenLrum cięcia profili PCV ZSA 263 * 3.]

Doirra szyba zespolona może zmienić bi|ans energetyczny budynku nie iylko poprzez swoją

Funkcję termoizolacyjną, aie również paprzez skuteczną ochronę pomieszczeń przed
przegrzewanienn, co zwiększa komforŁ pracy w pomieszczeniu oraz obniza kcszLy klimatyzaPST przeciwsłoneczne szkła seieklywne nadając
cji. Nowoczesne, produkowane

w

przeszkleniu ządany kolor, charakieryzują się równieź wysoką transmisja świaŁła.

\ł/ózek na ucięte odpady Red

9005

4. \.dózek na ueięte profile F\tiV 601-90-1C
5. \,Vózek na ucięte

słupki P\"/V

B01

- szt,2

6. [rezarka do rrCwodnień [!rl5 3B1

/ rĘ7a,Ka

do StUpKcW >/\r lbb

8, Stół dc wsuwania sLa|i SGG 1600-]30C
9, \,Vkrętarka dc
10,
11-

wzmccnień A5 ]960

Frezarkc-wiertarka

[B0 224

Zgrzewarka cztercgłowicowa Sl'łH 510

12.Czyszczarka naroźy z sLacją obracania

Głównym zadaniem szyby bezpiecznej jesl ochrona Iudzi przed obraźeniami spowodowanymi

rYAą/3 wl)4//

ostrymi odłamkami szkła w przypadku jego rozbicia , Te |zw. bezpieczeństwo pasywne zapewnia
użycie szkieł hartowanych lub laminowanych. Zastosowanie szkieł ochronnych, budowlanych,
począwszy od klasy P2 do P6, zabezpiecza mienie przed atakarni wandalizmu i włamaniami,
eliminuje konieczność stosowania kraL lub innych mechanicznych zabezpieczeń pogarszających
esŁetykę budynku,

mamy dobry profil
0chrona przed hałasem ma zasadnicze znaczenie dla jakości naszego życia. 5tosując odpowiednie
laminowane szkła dźwiękoizolacyjne moźna uzyskać współczynnik izolacyjności akusŁyczne.j Rw
powyżej 50 dts. Dodatkowo zastosowanie szkieł funkcyjnych pozwala takiej szybie być barierą
nie Łylko dIa hałasu ale również spełniać funkc,ję Lermoizolacyjną, przeciwsłoneczną, bezpieczną
lub ochronna.
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lViodąca firrna na rynkr-l
profi li stalowych zajmująca
się w głównej mierze
produkcją i dystrybucją
wzmocnień okiennych.
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System ideal 4000 to najpopularniejsza i najczęściejwybierana przez
klientów seria profili aluplast. Mocna konstrukcja profili o głębokości

zabudowy

70 mm oraz duże komory na

wzmocnienia sŁalowe

Umożliwiające najpierw uchylenie okna, a otwarcie dopiero po
przekręceniu klamki o 180o, okucie Roto NT ,JiltFirst" do okien

gwarantują opLymalne parametry staLyczne i umożliwiają wykonanie
okien o duzych gabarytach. Wielokomorowa budowa oraz możliwość
zastosowania pakieŁów szybowych o szerokości do 41 mm pozwalają
na uzyskanie okien o podwyższonych parametrach izolacyjności
termicznej. Na przykład okno reterencyjne o wymiarach 1230x1480
mm prży zastosowaniu pakieLu trzyszybowego o współczynniku
Ug=0,7 \ł,l/mZK osiąga współczynnik izolacyjności |ermicznej
wynoszący Uw.1,0 V//m2K. Klasyczne, eleganckie linie w smukłych
profilach o wyrazisLych konturach wersji niezlicowanej to gwarancja
ponadczasowej elegancji. Seria round-line wyróżnia się delikalną
oplyką iłagodnymi zaokrągleniami. Róznego Lypu listwy przyszybowe
pozwalają natomiast na dodatkową stylizację okna.

uchylno-rozwiernych. Skrzydło takiego okna po przekręceniu klamki
o 90o blokowane jest w pozycji uchylenia. Klamka zamykana na klucz
nie pozwala na przejście skrzydła z pozycji uchylenia do otwarcia.
Dopiero przekręcenie k|ucza zwalnia blokadę i umozliwia ustawienie

klamki

w położeniupionowym [do góry) oraz otwarcie

okna.

Rozwiązanie do pokoju dziecka, do hotelu.

Dzięki nim szerokośćuchyłu okna można
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zwiększyć do 90o, co umożliwia pełny
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trzeba je umyć lub przewietrzyć pomiesz-

ll .

czenie.

llE

schodowych

Rozwiązanie to sprawdza się na klatkach
w wielorodzinnych blokach
mieszkalnych czy w naświetlach w budow-

niciwie jednorodzinnym

ryffit
13,

Automatyczny stół przejezdny KT 6345-3.000-100

14.

Stoły rolkowe SGR 630-2.000-].300 - 4 szt-

-

wszędzie tam,

gdzie dostęp do okna uchylnego jest
uŁrudniony.

SGRA 630- 1.000 - 1.300 - 4 szt.
15.

Regał butoru,jący PS

6111

- 2.500 -

100-14

16.5tół do montażu okucia FBS 64]
17

Stół do przykręcania okucia FMT 640

18,

Regał na okute skrzydła RFR 610-2,300-140- szL.2

3000xl600
635-4000

]9. Stół montażowy rozsuwany

20. Stół przechylny MK

21.\tł6zkl K\,/K 606 - szt.2 - na pakiety szybowe
22. Automatyczna

sortownia pakietów szybowych G5S

23. Linia rolkowa RBR 650/RBRA - 4 segmenty
24. Prasa do szklenia VPPH 660-3.700
25, Piła do cięcia listew GLA 403 z zderzakiem LA 396
26. Wózek na ucięte |istwy PWV 60|-80-54

Okucie Roto Patio Lite do drzwi tarasowych o maksymalnej masie skrzydła 400 kg
i dopuszczalnych gabarytach: szerokości 3,23 m oraz wysokości2,65 m pojedynczego
skrzydła. Pełne drzwi Łarasowe mogą osiągać maksymalną szerokość6 metrów. Skrzydło
przesuwne nie jest podnoszone lecz przesuwa się zawsze na Lej samejwysokoŚci, a klamką
sterowane są uszczelki: przywodzone do skrzydła i odwodzone od niego. System potrojnych uszczelek biegnących bez przerw po 3 stronach skrzydła zapewnia bardzo dobrą
izolację Lermiczną. Niski próg z jednoelementowym rdzeniem, wykonany ze specjalnej
mieszanki Łworzywowej, osiąga współczynnik przenikalności iermicznąUł,24W/m'K.
W konstrukcji progu uwzględniono rowek odprowadzający wodę opadową. Drzwi tarasowe
Patio Lite można wykonać w kIasie zabezpieczeń antywyważeniowych WK2.

27. Podnośnik rolkowy do rozładunku okien HRS 652

28. Wózki na gotowe okna K\iVK 606 - sztuk 10
29. Frezarko-koplarka

KFB 354

Nowoczesny park technologiczny umożliwia wykonywanie profili:
w ponad 500 kształtach do lakich systemów jak: ALUPLAST, VEKA,

REHAU, KOMMERL|NG, KBE, THYSSEN, DECtUNlNCK, SPECTUs,

DECCO, PLUSTEC, ROPLAST0, SCHUC0, FORIS, GEALAN, TROCAL,
PANORAMA, AURA,5ALAMANDER, BRUGMANN, o grubościach od 0,50
do 3,00 mm, z blachy ocynkowanej ogniowo DX 51 w masie powłoki
cynkowej od Z 100 doZ275, na indywidualne zamówienie klientów.

Oprócz wzmocnień okiennych produkujemy również kształtowniki
stalowe przeznaczone do budowy konsŁrukcji z zastosowaniem płyty
gi psowo-kartonowej oraz proFi le specjalne, które znajdują zasLosowanie w: lekkich konsLrukcjach stalowych, ogrodzeniach, podłogach
podniesionych, regałach, przemyśle motoryzacy,j nym.

Niski próg do budownictwa bez barier według normy DlN 18025, Wysokość
nad gotową podłogą, zgodnie z normą DlN 18030, nie może przekraczać po

z

20 mm. Próg termicznie izolowaną przestrzenią
wewnęLrzną wg normy DlN 4108-4 o współczynniku przenikania ciepła U =
1,2 W/mZK. Wodoszczelność potwierdzona badaniem w instyŁucie ift w
zamontowaniu

Rosenheim. Niskie progi Roto EiFel TB umożliwiają wykonanie drzwi
rozwierno-uchylnych: dzięki blachom montowanym w progu drzwi
otwierają się i uchylają oraz ściślejprzylegają na dole skrzydła. Hamulec w
klamce: hamulec rozwarcia sterowany klamką blokuje skrzydło po ustawie-

niu wybranej szerokości otwarcia i przekręceniu klamki do dołu o

niemu okno nie zatrzaskuje się pod wpływem podmuchu wiatru.

45'. Dzięki
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System wyposażony jest w innowacyjną metodę projektowania oraz szereg rozwiązań
logis|ycznych i kontrolnych. Z oprogramowania wysterowane będą maszyny, na których
bezpośrednio zostanie przeprowadzona produkcja. \,Vysłana zostanie również informacja na
terminale zamontowane przy stanowiskach roboczych. Bezpośrednio w Stolcad Professional będzie można także sprawdzić przebieg kolejnych eŁapów produkcji, Finalnie wydrukowana zos|anie etykieia na wyrób goŁowy.

Centrum cięcia profili typu ZSA 263, op|ymalne
rozwiązanie dla średnich i dużych producentów okien

RoTox

S|acja sońowania szkła GSS, usprawnia proces szklenia okien co jesL szczególnie istolne
w dobie coraz to wagowo cięższych szyb, Stacja polepsza organizację dos|aw i magazynowania szyb. Urządzenie to wymienia dane z systememzarządzania produkc,lą oraz innymi
maszynami znajdującymi się na hali produkcyjnej, np. czlerogłowicową zgrzewarką lub
z regałem buforującym skrzydła.

Mobilne Laboralorium Techniki Budow|anej,
to jedyna notyfikowana mobilna jednostka
w furopie wykonująca badania kontrolne w ramach
nadzoru ZKP oraz badania wstępne typu [lTI okien

idrzwi u klienta.
0programowanie dla producentów
Laboratorium stworzyło autorski program asystent.CI do obliczania przenikalności cieplnej dla wielu
typów okien oraz obliczania izolacyjności akusiycznej i drukowania etykiel C[ potrzebnych do oznakowywania wyrobów.
Pomiary i badania obiek|owe
Pomiary i analizy w zakresie akusŁyki budowlanej
(fasady, ściany zewnętrzne, wewnętrzne oraz

stropy) przy uźyciu sprzę|u firmy Bruel & Kjar
świeŁnie obrazują dynamiczny sposób działania
laboratorium. Wyniki z pomiarów znamy i podajemy
natychmiast.

Nowościąw zakresie badań prowadzonych przez

Zgrzewarka SMK 510, zgrzewaląca w cyklu 60 sekundowym na mniejszym nadda|ku, co eliminuje potrzebę podFrezowania końcówek profili przed zgr7ewaniem oraz oplymalizuje nośnośćnaroży,

Stół przejezdny KT, regał buforujący PS, umożliwiające uzyskanie
powŁarzalności czasowych, cyklów produkcyjnych.

rzeczoznawcę jesŁ specjalistyczny miernik do pomiarów grr-,bości wzmocnień stalowych oraz kształlowników PVC meLodą nieinwazyjną - bez cięcia porfili
okiennych! Pomiar Len jesŁ niezwykle istotny ze
względu na powszechnośćwystępowania błędów
przy doborze sŁalowych wzmocnień okiennych lub
deklarowania klasy grubości profili PVC.

