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Technologia haptyczna
Innowacja, która sprzyja środowisku
Recykling – w trosce o przyszłość  

Nowa propozycja dla systemu BluEvolution 82 i Evolution Drive HST

NOWOŚĆ



Zalety systemu: 

Trwały materiał  
– ponadczasowy design:

Powierzchnia okna

Design, który urzeka

Okno, które spełni Twoje oczekiwania

 • Posiada najlepsze wartości izolacyjne, 
niezbędne w budownictwie pasywnym. 

 • Naturalna struktura betonu sprawia, że 
okno staje się obiektem designerskim, które 
wpisuje się w różne style architektoniczne. 

 • odporny na opady atmosferyczne
 • odporny na promieniowanie słoneczne
 • odporny na obciążenia mechaniczne
 • jest przyjazny dla użytkownika i łatwy do 
czyszczenia

 • pasuje do wysokiej jakości wzornictwa

Greta łączy zalety profili okiennych z PVC 
z właściwościami ekologicznymi. To  system 
profili produkowany w sposób zrównoważony, 
bowiem zastosowane w nich tworzywo 
pochodzi w 100 % ze zdemontowanej stolarki 
i odpadów produkcyjnych.

W tej formule zrezygnowano z idealnej 
gładkości na rzecz naturalnych struktur, które 
możliwe są właśnie dzięki recyklingowi. 
Pozwoliło to stworzyć unikalny, nowoczesny 
i pożyteczny profil (naturalna struktura betonu).

Profile Greta mogą być dopasowane do 
indywidualnych projektów zabudowy. 
Unikalna faktura nadaje budynkowi 
wyjątkowego charakteru, w ponadczasowym, 
minimalistycznym stylu.



Kolorystyka:

Produkcja i recykling

Greta funkcjonuje w obiegu zamkniętym. PVC wykorzystywane jest do dalszego przetworzenia, przy 
zachowaniu niskiego zużycia energii. Jest idealnym materiałem dla recyklingu. Okna z tworzyw sztucznych są 
w pełni wykorzystywane, ponieważ bez szkód dla środowiska formułuje się  nowe profile 
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Energooszczędna obróbka

Wartości izolacyjne

Okna Greta® nie wymagają specjalnej
pielęgnacji i konserwacji – wynika to
z długiej żywotności wyrobu, płynącej
z zoptymalizowanej receptury i odpornych
na czynniki zewnętrzne powierzchni.

Greta® – dzięki odpowiedniemu
doborowi receptury łączeni
a naroży – gwarantujemy stabilność
połączeń.

Greta® umożliwia zachowanie zamkniętego
obiegu materiałowego, niemalże
całkowicie może być poddana 
siedmiokrotnemu
recyklingowi.

Greta® może być formowana
i przetwarzana w niskich temperaturach
(ok. 200°C) – pozwala to na
oszczędność energii w procesie
mieszania i ekstruzji.

Formowanie i przewodność cieplna
GretyTM zapewniają uzyskanie najlepszych
wartości izolacyjnych.
MD: Uw do 0,73 W/(m2k)
AD: Uw do 0,77 W/(m2k)
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Greta - Badania i certyfikaty

CERTYFIKAT ISO 9001 
(System Zarządzania Jakością)

CERTYFIKAT VINYLPLUS 
(Zrównoważony rozwój)

CERTYFIKAT ISO 50001 
(System Zarządzania Energią)

EPD 
(deklaracja środowiskowa 

produktu)

Greta – z myślą o przyszłości człowieka i środowiska

Badania i certyfikaty

Zrównoważony rozwój oznacza odpowiedzialne korzystanie z surowców i energii. Do produkcji systemów 
profili Greta nie wykorzystuje się drzew. Rezygnacja z tego surowca i postawienie na przetworzone PVC 
pozwala powtórzyć proces recyklingu, aż 7-krotnie. A wszystko w idei perspektywicznego myślenia o naszej 
planecie.


