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Tradycja jakosci od 1969 roku.
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Od czego zacząć?

Skontaktuj się z nami. Nasi Klienci otrzymują
kompleksową obsługę w zakresie produktów jak
i usług montażowych i serwisowych. Zadzwoń,
wyślij e-mail, przyjdź... zrozumiesz różnicę.
www.bertrand.pl
Dane teleadresowe znajdują się z tyłu katalogu.
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Dlaczego produkty BERTRAND?
Dlatego, że są to produkty markowe. Firma BERTRAND swoją renomę
buduje od 1969 roku. Od tego czasu spełniliśmy marzenia wielu
Klientów w Polsce, w krajach europejskich, a nawet w USA i Australii.
BERTRAND to ceniony producent okien i drzwi. Cieszymy się
szerokim uznaniem inwestorów w budownictwie indywidualnym,
inwestycyjnym, zabytkowym a także w najbardziej restrykcyjnym
budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

Skąd tak wysoka jakość produktów BERTRAND?
Wysoką

jakość

zawdzięczamy

nowoczesnym

technologiom

wytwarzania oraz nieustannym inwestycjom w badania i rozwój
produktów. Jako nieliczny producent w Polsce z powodzeniem
wprowadziliśmy do sprzedaży nowoczesne produkty osiągając tym
samym miano prekursora wielu innowacyjnych rozwiązań w branży.
O wysokiej jakości, bezpieczeństwie i komforcie użytkowania
naszych produktów świadczą zdobyte prestiżowe nagrody i liczne
certyfikaty.

Dlaczego oferta BERTRAND jest kompleksowa?
Dlatego, żeby nie tracić cennego czasu. Oferujemy szeroki wybór
produktów z różnych materiałów: PVC, drewno różnego rodzaju od
tradycyjnej polskiej sosny aż po egzotyczne gatunki z całego świata,
aluminium a także produkty z materiałów łączonych:
PVC-aluminium oraz drewno-aluminium. Oprócz szerokiej gamy
okien i drzwi proponujemy także niezliczoną ilość dodatków
np.: rolety, konstrukcje całoszklane oraz

nowoczesne systemy

sterowania „domem inteligentnym”.

Niniejszy katalog zawiera przegląd produktów w skróconej formie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub interesuje Cię produkt, którego nie znalazłeś w tym katalogu skontaktuj się z nami.

www.bertrand.pl

3

Nowoczesne technologie
Lakierowanie okien i drzwi z drewna i PVC
Od 50 lat marka BERTRAND kojarzy się z najlepszą jakością okien
i drzwi. Jesteśmy świadomi, że ciągłe polepszanie jakości wymaga
ogromnych inwestycji. Jednym z naszych powodów do dumy jest
najnowszej generacji park maszynowy do lakierowania okien i drzwi
zarówno z drewna jak i z PVC. Dzięki niemu oferujemy naszym Klientom niezliczoną ilość kolorów w tym również metalicznych. Nie
widoczne na pierwszy rzut oka a jednak bardzo istotne jest to, że
powłoki stosowane w naszej lakierni zwiększają wytrzymałość okien
i drzwi na warunki zewnętrzne, m.in. poprzez zmniejszanie nagrzewanie się okien od słońca.

Łączenie narożników PVC bezwypływkowo
Diabeł tkwi w szczegółach! Jednym z istotnych argumentów podczas zakupu naszych
okien jest ich piękno. I nie tylko chodzi
o produkty z drewna. Dzięki kolejnym inwestycjom w ulepszanie procesów produkcji
okien z PVC, oferujemy naszym Klientom
okna plastikowe, które zachwycają swoim
wykonaniem już nie tylko projektantów
i architektów. Niby zwykły plastik, a jednak
zrobiony z pasją i ogromną dbałością estetyczną.
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Nowoczesne technologie
Okleinowanie PVC
Dbałość o szczegóły, bezpieczeństwo, estetyka i trwałość od
zawsze wyróżniały markę BERTRAND. Aby zapewnić najwyższą
trwałość naszych okien z PVC a jednocześnie nadać im nowoczesny wygląd, naszym Klientom oferujemy możliwość zakupu okien w wyjątkowych okleinach pod względem wizualnym
oraz technologicznym. Na życzenie Klienta nasze okna PVC
mogą mieć wygląd metaliczny np. w modnym kolorze DB 703,
lub „Szczotkowany metal”, ale także dostosowując styl okna do
modnych kolorów wnętrza jak „Dąb Słodowy”, „Dąb – Beton Architektoniczny” lub „Złoty Dąb”. Niezwykle istotne jest również
to, że stosowane przez nas okleiny mają najwyższą trwałość na
czynniki zewnętrze, wszystko po to, aby Klienci nasi nie musieli
wybierać pomiędzy estetyką a trwałością.

Okleiny

Możliwość lakierowania PVC

Nowe okleiny BB stosowane na okleiniarce

Możliwość stosowania nakładek
aluminiowych w oknach PVC

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

www.bertrand.pl
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• Systemy profili: PVC, PVC-Aluminium
• Doskonałe wartości współczynników termicznych i akustycznych
• Różnorodna kolorystyka, imitacja drewna (okleina), acrylcolor, dwukolor,
malowanie kolorami metalicznymi
• Podwyższony standard bezpieczeństwa (w zależności od konstrukcji 3-4 zaczepy
antywyważeniowe w standardzie)
• Różne rozwiązania konstrukcyjne, dowolny układ skrzydeł, klamka środkowa,
ruchomy słupek, podwójna lub potrójna uszczelka
• Szeroki asortyment szklenia: 1, 2 – komory, szkło antywłamaniowe, bezpieczne,
kolorowe, przeciwsłoneczne

Kombisystem / Kombisystem Alu

6-komorowy system okien o głębokości ramy 83 mm.
Wyposażony w 3 uszczelki. Występuje również wersja
zaoblonej ramy skrzydła. Dostępna również z nakładką
aluminiową.

BB-Line 82 / BB-Line 83

0,68
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Okna PVC
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*

W/m 2
K

BB-Line 82 system 6-cio komorowy o głębokości 81 mm.
BB-Line 83 System 7-komorowy o głębokości 81 mm z trzecią
uszczelką - środkową

Trend

5/6-komorowy system okien o głębokości ramy 74 mm.
Występuje również wersja zaoblonej ramy skrzydła.

Quantix... i jeszcze więcej światła.

106 mm

103 mm

• Bardzo wąskie profile wewnątrz domu dają jeszcze więcej światła
• 6-cio komorowy system o głębokości ramy 83 mm
• Wąskie profile, wysokość ramy ze skrzydłem tylko 103 mm
• Wąski słupek ruchomy (106 mm) z centralnie umieszczoną klamką
• Możliwość stosowania pakietów szkła do 54 mm
• 3 linie uszczelnienia
• Duża różnorodność kolorystyczna (acrylcolor, okleina, malowanie)
• Większa sztywność okna dzięki zastosowaniu technologii wklejania
szyby (STV)
UWAGA! Dzisiejszy trend w architekturze minimalizowania szerokości profili PVC
jest dostępny dla Klientów BERTRAND od 2003 roku.

Quantix

Głębokość ramy 83 mm.

Kubus
System o nowoczesnym wzornictwie, zapewnia więcej światła
wewnątrz pomieszczeń, wysokość ramy ze skrzydłem to tylko
100 mm!
Bazą systemu są wąskie konstrukcje, kanciaste kształty oraz
ukryte skrzydło (przy zamkniętym oknie, od zewnątrz nie widać
ramy okiennej).
Całkowity brak uszczelek w ramie umożliwia wygodną
pielęgnację, a perfekcyjnie zaprojektowany uskok w ramie
tworzy ciepłe uszczelnienie środkowe.

Kubus

System o głębokości ramy 83 / 100 mm.
Bardzo dobra izolacyjność termiczna i akustyczna, Uw od 0,68 W/m2K.

* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą Ug = 0,5 W/m2K
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Kolorystyka PVC
Acrylcolor
Acrylcolor: jest czymś innym niż lakierowanie czy też foliowanie • jest o ok. 0,5 mm grubszy niż zwykła warstwa lakieru • jest odporny na
zadrapania • jest nierozerwalnie złączony z profilem • jest niewrażliwy na łuszczenie i odpryskiwanie • jest łatwy w pielęgnacji i prawie nie
wymaga konserwacji. Uwaga! Numer koloru podobny do RAL:

Kolorystyka standardowa dla systemów:

RAL 7016

RAL 9005

DB 703*

RAL 7015

RAL 7040

RAL 8014

RAL 7039

Srebrny

RAL 9016

Poza kolorystyką standardową, dostępna jest również kolorystyka specjalna, szczegóły w punktach sprzedaży.

Malowanie PVC
Malowanie PVC trwałymi kolorami metalicznymi ze specjalną powłoką Anti-Heat, która redukuje absorbcję
energii cieplnej zmniejszając nagrzewanie się okien i drzwi.

Okleiny

BB_01 RAL 7016 Antracyt
Strukturalny

BB_02 RAL 7016
Gladki

BB_03
DB 703

BB_04
Złoty Dąb

BB_05 Orzech

BB_06
Dąb Alpejski

BB_07
Dąb Słodowy

BB_08
Dąb
Beton Architektoniczny

BB_09
Szczotkowany Metal

BB_10
Jodla Zielona

Orzech

Złoty Dąb

Mahoń

Antracyt
DEKO RAL 7016
Strukt.

Dąb
Rustykalny

Dąb
Bagienny

Antracyt
DEKO RAL 7016
Gładki

Sosna Górska

Jasny Dąb

Czekoladowy
Brąz

Kremowy
DEKO RAL 9001

Szary
DEKO RAL 7001

Winchester

Orzech Włoski

Wiśnia

AnTeak

Dąb Ciemny

Ciemno-Brązowy
Strukturalny

Szary Bazaltowy
DEKO RAL 7012
Strukturalny

RealWood®
Szary Antracytowy
pod. do RAL 7016

Dąb Bielony

Czarny DEKO RAL
7021 Gładki

Szary
DEKO RAL 7039

Biały
DEKO RAL 9010

Granatowy
DEKO RAL 5011

Macore
(Meranti)

Zielony
DEKO RAL 6009

Oregon

Orzech Naturalny

Siena Noce

Daglezja
Letnia

Szczotkowany
Mosiądz

Ciemno-Brązowy
Gładki

Brylantowo-Biały
DEKO RAL 9003

Szczotkowany
Srebrny

Czerwony
DEKO RAL 3005

Czerwony
DEKO RAL 3011

Czarno-Niebieski
DEKO RAL 5004

Stalowo-Niebieski
DEKO RAL 5007

Szary Sygnałowy
DEKO RAL 7004
Gładki

Zielony
DEKO RAL 6005

Szary
DEKO RAL 7038

Szary Bazaltowy
DEKO RAL 7012 Gładki

Szary Beton
DEKO RAL 7023

Szary
DEKO RAL 7035

Szary Kwarcowy
DEKO RAL 7039
Gładki

Szary Jedwabny
DEKO RAL 7044

Zielony

Czarny Gładki

RealWood®
Dąb Skandynawski

RealWood®
Dąb Imbirowy

RealWood®
Dąb Miodowy

RealWood®
Dąb Amarantowy

RealWood®
Czysty Biały
9010

RealWood®
Kremowy Biały
pod. do RAL 9001

RealWood®
Zielony
pod. do RAL 6009

RealWood®
Stalowo-Niebieski
pod. do RAL 5011

RealWood® Szary
Kwarcytowy
pod. do RAL 7039

Brąz Platynowy

* kolory metaliczne

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

www.bertrand.pl

7

0,79

w

od

WELACYJN

YU

Okna drewniane

RE

*

W/m 2
K

Systemy o głębokości 78 mm

• Systemy profili drewnianych o różnych głębokościach (68 – 92 mm)
• Bogaty asortyment gatunków drewna, od podstawowych jak sosna, świerk,
meranti, dąb poprzez gatunki egzotyczne np.: zebrano, padouk, iroko,
wenge i wiele innych
• Różnorodność wykończenia drewna np.: drewno szczotkowane,
piaskowane, olejowane
• Wszystkie kolory RAL / NCS, dwukolor, odcienie transparentne
(widoczne usłojenie), wygląd drewna surowego, malowanie kolorami
metalicznymi
• Okapniki aluminiowe lub drewniane
• Szklenie z podwójną lub potrójną szybą
• Ciepła ramka międzyszybowa

Softline Elegant XL

Softline Perfect XL

Softline Retro XL

Zdjęcie z okapnikiem aluminiowym Classic.

Zdjęcie z okapnikiem drewnianym.

Systemy o głębokości 92 mm

Zdjęcie z okapnikiem aluminiowym Softline.

Strongline Master

Zdjęcie z okapnikiem aluminiowym Classic.

Strongline Retro

Zdjęcie z okapnikiem drewnianym.

Rodzaje okapników

aluminiowy Softline

drewniany

aluminiowy Classic (Softline / XL)

aluminiowy Classic (Strongline)

* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą Ug = 0,5 W/m2K
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Kolorystyka
Posiadamy szeroką paletę kolorów wykończenia transparentnego drewna, jak i w standardowych kolorach RAL lub NCS (kolory kryjące).
Okna można również zamówić z różnymi kolorami wewnątrz i na zewnątrz okna. Użycie przezroczystego lub półprzezroczystego
wykończenia znacznie uwydatnia naturalne piękno drewna.

Nowa paleta kolorów standardowych:

Biały – BB_01

Bielony – BB_02

Bezbarwny – BB_03

Pinia – BB_04

Cyprys – BB_05

Stara sosna – BB_06

Jesienny Klon – BB_07

Mahoń – BB_09

Palisander – BB_10

Szara Oliwka – BB_11

Aniegre – BB_12

Złoty Dąb – BB_13

Orzech – BB_14

Heban – BB_15

Calvados – BB_08

Malowanie drewna:
Malowanie drewna trwałymi kolorami metalicznymi ze
specjalną powłoką Anti-Heat, która redukuje absorbcję
energii cieplnej zmniejszając nagrzewanie się okien i drzwi.

Przykłady powłok drewnianych

Drewno piaskowane

Drewno szczotkowane

Drewno szczotkowane i olejowane

Drewno lakierowane wybarwienie
transparentne widoczne usłojenie

Drewno lakierowane supermat
wygląd surowego drewna
(porównanie do drewna surowego)

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

www.bertrand.pl
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Okna drewniano-aluminiowe
• System profili o głębokości konstrukcji drewnianej 65/68, 75/78, 89/92 mm powiększony
o głębokość nakładki aluminiowej
• Bogaty asortyment gatunków drewna, od podstawowych jak sosna, świerk, meranti,
dąb, poprzez gatunki egzotyczne np.: zebrano, padouk, iroko, wenge i wiele innych
• Różnorodność wykończenia drewna np.: drewno szczotkowane, piaskowane, olejowane
• Wszystkie kolory RAL / NCS, dwukolor, odcienie transparentne (widoczne usłojenie),
wygląd drewna surowego, malowanie kolorami metalicznymi
• Szeroki wybór kolorów nakładek aluminiowych
• Duży wybór powłok wykończenia nakładek aluminiowych, powłoki strukturalne,
drewnopodobne, imitacja mosiądzu, brązu, rdzy
WELACYJN
• Szklenie z podwójną lub potrójną szybą
RE
• Ciepła ramka międzyszybowa

0,73
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Infinity Alu / XL

Nowoczesny system drewniano-aluminiowy ze skrzydłem ukrytym
i bardzo wąskimi profilami.
Bardzo dobra izolacyjność termiczna i akustyczna.

Alutrend Linear / XL / MAX

Powierzchnia ramy i skrzydła zlicowana od zewnątrz.

Alutrend Smart / XL / MAX

Alutrend Classic / XL / MAX

System do nowoczesnego budownictwa, modny design
wraz z bardzo dobrymi parametrami użytkowymi.

Alutrend Integral / XL / MAX

System z tzw. skrzydłem ukrytym. Skrzydło stałe
oraz otwierane od zewnątrz wyglądają tak samo.

Prosty kształt nakładek aluminiowych.

Alutrend Quadrat / XL / MAX

Prostokątne kształty nakładek aluminiowych.

Qube
Standard

Alutrend Quadrat FB / XL / MAX

Prostokątne kształty, nakładka skrzydła zlicowana
z nakładką ościeżnicy.

Alutrend Qube

Możliwości wykończenia strony wewnętrznej okna: Standard (wykończenie zaokrąglone), Qube (wykończenie prostokątne)

* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą Ug = 0,5 W/m2K
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Głębokość systemu 126 mm,
Uw od 0,70 W/m2K.

Ultratherm Basic

Głębokość systemu 122 mm
Uw od 0,67 W/m2K.

0,67

w

Alutrend Miratherm

od

WELACYJN
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Systemy drewniano-aluminiowe
przeznaczone do budownictwa pasywnego

RE
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Ultratherm Ultima
Głębokość systemu 125 mm,
Uw od 0,69 W/m2K.

* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą Ug = 0,5 W/m2K

Kolorystyka nakładek aluminiowych
Nakładka aluminiowa z zewnątrz może być malowana proszkowo w dowolnym kolorze standardowej palety RAL, w powłokach strukturalnych oraz w powłokach imitujących drewno. Okna drewniano-aluminiowe od wewnątrz malowane są w kolorystyce okien drewnianych
(patrz str. 7).

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.
www.bertrand.pl
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• Szeroka gama możliwości: okna, drzwi wejściowe, drzwi tarasowe PSK,
HST, drzwi harmonijkowe, okna i drzwi przesuwne (slide), okna obrotowe,
drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
• Bardzo dobre parametry termiczne
• Długi okres żywotności
• Wszystkie kolory RAL, kolory imitujące drewno, kolory „piaskowane”,
dwukolor
• Szklenie z podwójną lub potrójną szybą
• Ciepła ramka międzyszybowa

MB 45

MB 70 HI

Głębokość ramy 45 mm.

SLIMLINE

FERROLINE

MB 104

Głębokość ramy 77 mm.

Nowoczesny system o wąskich profilach, doskonale
nadający się do renowacji zabytkowych budynków,
z zachowaniem odpowiedniego wyglądu okien.

Głębokość ramy 95 mm. System przeznaczony do
budownictwa pasywnego, Uw od 0,53 W/m2K.

W 72

Głębokość ramy 72 mm. Modułowy system
o dużej elastyczności projektowej. Wysoka
ochrona antywłamaniowa, spełnia wymogi
do klasy RC3.

Fasady aluminiowe i drewniano-aluminiowe

MB-SR 50

MB-SR 50 A

System fasad aluminiowych.

System fasad drewniano-aluminiowych.

*

W/m 2
K

MB 86 Aero

Głębokość ramy 70 mm.

Nowoczesny system o wąskich profilach.
Doskonała izolacja termiczna i akustyczna.
Okna idealnie pasujące do nowoczesnego
budownictwa.

0,53
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Okna aluminiowe
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MB-SR 50 Efekt

System fasad aluminiowych ze szkleniem
semistrukturalnym.

W 77

Dostępna również wersja W 77 HI
spełniająca wymogi budownictwa
pasywnego. Zabezpieczenie
antywłamaniowe w połączeniu z roletami
ze stali szlachetnej (RS 37 RC 3) nawet do
klasy RC4.

MB TT 50

Nowoczesny system fasad aluminiowych
o wysokiej izolacji termicznej.

* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą Ug = 0,5 W/m2K
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Systemy tarasowe
• Systemy uchylno-przesuwne (PSK)
• Systemy podnoszono-przesuwne (HST)
• Systemy harmonijkowe
• Systemy werandowe
(dodatkowa klamka zewnętrzna)
• Okna balkonowe
System podnoszono-przesuwny
HST Panorama

Artline
– wąskie profile

Artline / Artline XL

System drzwi przesuwnych o wysokich parametrach termoizolacyjnych z wąską ramą w obrębie styku
skrzydeł (26 lub 38 mm).

Szklenie
skrzydła
stałego do
poziomu
podłogi

PSK

Harmonijka

Akcesoria dodatkowe
• Nawiewniki i nawietrzaki
• Szkło ornamentowe
• Szprosy międzyszybowe, naklejane, wiedeńskie,
konstrukcyjne, fazowane na szkle
• Kontaktrony
• Klamki bezrozetowe

• Parapety zewnętrzne i wewnętrzne
• Szpalety (zabudowy wnęk okiennych i drzwiowych)
• Systemy sterowania, wietrzenia i otwierania automatycznego
• Systemy biometryczne, klawiaturowe, inteligentne
• Zabudowy całoszklane

www.bertrand.pl
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Drzwi zewnętrzne
• Nieograniczona gama modeli i wzorów, wykorzystujemy różne
systemy i materiały: PVC, PVC-aluminium, drewno,
drewno-aluminium, aluminium
• Produkty najwyższej jakości, które gwarantują bezpieczeństwo,
funkcjonalność, estetykę i bardzo dobrą izolacyjność
termiczną i akustyczną
• Szeroki wachlarz możliwości wykończenia i dekoracji:
szkło ornamentowe, metaloplastyka, różne kształty szyb,
różne klamki i pochwyty
• Na życzenie Klienta odtworzenie wzorów, nawet historycznych

Drzwi PVC

Drzwi PVC
nakładkowe

Drzwi aluminiowe do
budownictwa pasywnego

Drzwi
aluminiowe

Drzwi aluminiowe
nakładkowe

Drzwi drewniane

Drzwi
drewniane

Drzwi
przeciwpożarowe
i dymoszczelne
MB 78 EI

WICSTYLE 77 FP

Drzwi wewnętrzne
• Drzwi drewniane, drzwi z MDF w stylu klasycznym i nowoczesnym
• Drzwi przylgowe i bezprzylgowe także z ukrytymi zawiasami

14
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• Drzwi pełne, przeszklone oraz całoszklane
• Systemy przesuwne, także ukryte w ścianie

Drzwi
drewniano-aluminiowe

Jakość | Bezpieczeństwo | Prestiż | Komfort

Rolety i żaluzje fasadowe
• Skrzynki roletowe nakładane na okno oraz skrzynki zewnętrzne aluminiowe
• Pancerze i prowadnice z PVC oraz z aluminium
• Sterowanie silnikami Somfy kablowymi (przeciążeniowe) oraz radiowymi,
sterowanymi pilotem, również za pomocą urządzeń mobilnych
• System sterowania inteligentnego domu (TaHoma)
• Sterowanie taśmą lub korbą
• Szeroka paleta kolorów pancerzy i skrzynek, w tym kolory imitujące drewno

Skrzynka roletowa PVC TOP DUO

Skrzynka roletowa TOP PSI dedykowana do
budownictwa pasywnego

Skrzynka roletowa aluminiowa
natynkowa owalna

Alexa
sterowanie głosowe – współpracuje
z naszymi produktami

Wielokanałowy pilot zdalnego
sterowania

Żaluzja fasadowa

Skrzynka roletowa aluminiowa
podtynkowa prostokątna

TaHoma Premium z bazą bezpieczeństwa

Okiennice
• Zewnętrzne i wewnętrzne
• Szeroki wybór wzorów i rodzajów,
z wypełnieniem pełnym lub
szczebelkowym, z lamelami stałymi
lub ruchomymi
• Okucia systemowe renomowanych firm

www.bertrand.pl

15

Bramy garażowe
• Szeroki wachlarz wzorów i modeli wraz z bogatą gamą akcesoriów
dodatkowych
• Różnorodność kolorystyki oraz powierzchni wykończeniowych
• Sterowanie ręczne oraz automatyczne
• Wysoka odporność antywyważeniowa

K2 RFS 60

K2 RC

Głębokość panela 60 mm, U=0,9 W/m2K.

K2 RS

Głębokość panela 40 mm, U=1,12 W/m2K.

K2 RF

Głębokość panela 40 mm, U=1,12 W/m2K.

K2 RM

Głębokość panela 40 mm, U=1,12 W/m2K.

K2 RA

Głębokość panela 40 mm, U=1,12 W/m2K.

Głębokość panela 40 mm, U=1,12 W/m2K.

Kolorystyka podstawowa oklein
Dąb Złoty

Orzech

Antracyt

Winchester

Dąb Ciemny

Ciemnoszary
Gładki

Brąz Czekol.

Karbon

Dąb Naturalny

Macore

Kremowy

Sosna Antyczna

Mahoń

Szary

Dąb Bagienny

Sienna Noce

Merbau

Antracyt
Metalik

Ciemnoszary
Metalik

Trawertyn

Kolorystyka rozszerzona oklein
Antracyt
Gładki

Dąb Scheffield

Antracyt
Bazaltowoszary Brzoza Jasna
Szczotkowany
Gładki

Beton

Biały

Czarny Gładki

Kwarcowoszary

Cedr Szary

Dąb Popielaty

Woodec Dąb
Turner

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.
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Profesjonalny montaż
Oprócz szeroko pojętego standardowego montażu na kotwy lub dyble,
oferta Firmy BERTRAND umożliwia Państwu wybór montażu „ciepłego”, tj.:
• montaż na fartuchach wewnętrznych i zewnętrznych
• montaż z użyciem taśmy rozprężnej
• montaż systemem Thermo WOOD
• montaż systemem MOWO
• montaż wysunięty w przestrzeni izolacji budynku na konsolach
Parapet XPS
• montaż „ciepłych parapetów” XPS
Dodatkowo, w celu poprawnego montażu oraz zapobiegania błędów i uszkodzeń produktów stosowane są poszerzenia PVC wpuszczane
w posadzkę oraz stopy montażowe.

Obejrzyj film:

Montaż systemem
Thermo WOOD

Montaż systemem
MOWO

Montaż wysunięty w przestrzeni
izolacji budynku na konsolach

Serwis producenta
Zadbaj o swoje okna
z profesjonalnym serwisem producenta okien i drzwi

Profesjonalny serwis

• Wykonanie corocznych przeglądów stolarki gwarantuje funkcjonalność i wydłużoną żywotność okien i drzwi
• Oprócz typowych napraw, regulacji i przeglądów pogwarancyjnych zajmujemy się również montażem elementów usprawniających użytkowanie okien tj. nawiewniki, zatrzaski, klamki z kluczem, osłony progów drzwi balkonowych
• Serwis producenta to wykwalifikowana i doświadczona kadra,
która służy Państwu fachową pomocą

Czy wiesz, że…
zalecane jest konserwowanie okuć
i uszczelek przynajmniej raz w roku!

Przegląd, regulacja, konserwacja

• Konserwacja, regulacja i naprawa okuć okiennych i drzwiowych
• Zmiana funkcji otwierania okien
• Wymiana okuć standardowych na antywłamaniowe
• Wymiana szyb zespolonych i uszczelek

Autoryzowany serwis BERTRAND
• Solidny, terminowy i dokładny

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły lub przyjdź do nas
tel.: 58 678 07 64, serwis@bertrand.pl
www.bertrand.pl (zakładka SERWIS)

www.bertrand.pl
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BERTRAND na portalach społecznościowych
Rozumiemy, że zakup okien i drzwi do wymarzonego domu jest inwestycją na lata. Nieważne czy jest to inwestycja do małego mieszkania,
dużego apartamentu, czy do budownictwa wielorodzinnego. Rozumiemy potrzebę zdobywania wiedzy jaka pojawia się zarówno podczas
zakupu okien i drzwi jak i podczas projektowania i doradzania przez architektów i projektantów ostatecznym Klientom. Wiemy, że potrzeba
wiedzy jest ogromna, ponieważ różnice i zrozumienie wartości tkwi w niewidocznych na pierwszy rzut oka cechach użytkowych produktów.
Dla nas tymi cechami są m.in.: Jakość, Bezpieczeństwo, Prestiż i Komfort.

Wejdź do aplikacji...
...i wpisz:

Bertrand okna i drzwi |

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Pinterest

LinkedIn

Aby inwestycja w okna i drzwi była rzeczywiście „na lata” bez problemów, nerwów i reklamacji polecamy produkty marki BERTRAND.
Chcemy podzielić się z Państwem jak największą ilością informacji o nas, o naszej branży, o oknach i drzwiach i produktach pokrewnych,
dlatego zachęcamy do skorzystania z powyższych aplikacji.

…zrozumiesz różnicę.
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Realizacje

www.bertrand.pl
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Sprawdź naszą ofertę
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PRODUCENT:
BERTRAND sp. z o.o. sp. k.
ul. Wejherowska 12, 84-242 Luzino
tel.: 58 678 07 78, e-mail: info@bertrand.pl
Firmowy salon sprzedaży – Luzino:
ul. Wejherowska 12, 84-242 Luzino
tel.: 58 678 07 88, e-mail: luzino@bertrand.pl
Firmowy salon sprzedaży – Warszawa:
ul. Kopernika 8/18, 00-367 Warszawa
tel.: 22 826 68 21, e-mail: warszawa@bertrand.pl
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