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VITO
DOŚWIADCZENIE I PASJA
Prosto od producenta
Po kilkunastu latach dystrybucji i montażu stolarki okiennej,
VITO Polska stworzyła własną markę wyjątkowych okien
TISSER. Jest to efekt wieloletnich doświadczeń i codziennego
zaangażowania wszystkich pracowników firmy VITO. Właściwości
termoizolacyjne, walory estetyczne oraz przystępna cena sprawiają,
że nasz produkt uznawany jest przez wielu inwestorów za
najlepszy na rynku. Okna wytwarzamy z dbałością o najdrobniejsze
detale. Kluczowe elementy systemu powierzamy ręcznej obróbce
i kontroli fachowców, gwarantując trwałość produktu i komfort jego
wieloletniego użytkowania.
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Witold Michalak
Witold Michalak - Prezes VITO Polska

Wybierz system, który najbardziej
zaspokaja Twoje potrzeby

PROFIL 6-KOMOROWY
ZABUDOWA 82.5 mm
WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA

PROFIL 6-KOMOROWY
ZABUDOWA 82.5 mm
WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA

PROFIL 6-KOMOROWY
ZABUDOWA 82.5 mm
WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA

Uw = 0,73 W/(m2K)

Uw = 1,1 W/(m2K)

Uw = 1,2 W/(m2K)

+ CIEPŁA RAMKA

+ CIEPŁA RAMKA

+ CIEPŁA RAMKA

Parametry uzyskane na oknie
referencyjnym

Parametry uzyskane na oknie
referencyjnym

Parametry uzyskane na oknie
referencyjnym

Technologia cienkiego zgrzewu
Dzięki innowacyjnej technologii Tisser Link, w której
produkowane są nasze okna otrzymujemy dwukrotnie
zwiększoną powierzchnię zgrzewu, a dzięki temu, że profile
łączą się ze sobą idealnie, okna są wyjątkowo szczelne
i mają doskonałe parametry izolacyjne. Okno zyskuje
perfekcyjny wygląd i jeszcze lepszą funkcjonalność. Idealnie
gładka powierzchnia profilu jest bowiem niezwykle trwała
i gwarantuje niezmienne walory estetyczne nawet po wielu
latach użytkowania.
Dla wszystkich, dla których najmniejszy nawet detal ma
ogromne znaczenie, jak też dla wymagających klientów
poszukujących ponadstandardowych rozwiązań, oferujemy
nieograniczone możliwości aranżacji budynku z oknami
o dowolnym kolorze i wykończeniu.
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TISSER OSMOSE
dla najbardziej wymagających
Osmose to idealne rozwiązanie dla domów
pasywnych, energooszczędnych i dla Twojego
domu! Oszczędzasz zimą (do 50% rocznych kosztów
ogrzewania, obliczenia dla powierzchni typowego domu
jednorodzinnego), a latem oszczędzasz na kosztach
klimatyzacji.
Oszczędności przez lata to też trwałość obliczona na
50 lat! Bezproblemowa konstrukcja i powierzchnia profili
sprawia, że okna są odporne na działanie silnych wiatrów
i ekstremalnych temperatur.
Podwyższone bezpieczeństwo przeciwwłamaniowe
dzięki
zestawie
dedykowanych
rozwiązań
w obrębie konstrukcji okna TISSER Protect, okuć
antywyważeniowych i rolet.
Maksymalna szczelność – to nie tylko oszczędność
kosztów ogrzewania dzięki trzem uszczelkom, ale i pełna
odporność na wodę nawet podczas dużych naporów
wiatrów. Tak szczelne okna gwarantują doskonałe
wyciszenie nawet w zlokalizowanym przy bardzo ruchliwej
ulicy domu.

Tisser Link - dwukrotnie zwiększona
powierzchnia zgrzewu, nadająca jednocześnie
niezwykłej estetyki produktu.

Stal zamknięta w ościeżnicy.

Stal w skrzydle 2mm.

Przemyślana 6-cio komorowa budowa ramy,
skrzydła i słupka zapewnia doskonałą izolację
cieplną i akustyczną.

Inteligentny system rozmieszczenia
uszczelek w 3 płaszczyznach wpływa na
podniesienie izolacji cieplnej.

Hoppe Secustic.

Nowoczesny, wyprzedzający rynek design to
nieograniczone możliwości dopasowania stolarki do stylu
budynku. Możliwość wykonania okien w technologii 360°
szarego koloru.

Specjalna izulojąca uszczelka w strefie
podszybowej.

PROFIL 6-KOMOROWY
ZABUDOWA 82.5 mm
WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA

Uw = 0,73 W/(m2K)
IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA
WŁAŚCIWA

Rw = 34 (-1, -5) dB
CIEPŁA RAMKA
W STANDARDZIE
Parametry uzyskane na oknie referencyjnym
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TISSER NEXUS
dla ceniących wysoką jakość
w każdym detalu
Oszczędzasz do 20% rocznych kosztów ogrzewania.
Doskonałe parametry termoizolacyjne, dzięki głębokości
zabudowy 82 mm, gwarantują przyjazny klimat w każdym
wnętrzu.
Trwałość (odporne na działanie silnych wiatrów
i ekstremalnych temperatur), dzięki doskonale
bezproblemowej konstrukcji. System odprowadzania
wody z profilu uniemożliwia przedostawanie się wody do
wewnątrz, a tym samym zapobiega korozji wzmocnień.
Podniesiona szczelność – to nie tylko oszczędność
kosztów ogrzewania, dzięki trzem uszczelkom, ale i bardzo
dobre wyciszenie, nawet w zlokalizowanym przy bardzo
ruchliwej ulicy domu.
Różnorodny design, dopasowanie do stylu budynku –
od klasycznych okrągłych kształtów po ultranowoczesną
linię. Nowo zaprojektowane geometrie profili Nexus
charakteryzuje typowe dla TISSER nachylenie przylgi pod
kątem 15°. Podkreśla to ponadczasową estetykę systemu
i nadaje elegancki wygląd gotowym oknom.

Tisser Link - dwukrotnie zwiększona
powierzchnia zgrzewu, nadająca
jednocześnie niezwykłej estetyki
produktu.

Stal zamknięta w ościeżnicy.

Przemyślana 6-cio komorowa budowa
ramy, skrzydła i słupka zapewnia
doskonałą izolację cieplną i akustyczną.

Inteligentny system rozmieszczenia
uszczelek w 3 płaszczyznach wpływa na
podniesienie izolacji cieplnej.

PROFIL 6-KOMOROWY
ZABUDOWA 82.5 mm
WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA

Uw = 1,1 W/(m2K)
IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA
WŁAŚCIWA

Rw = 33 (-1, -5) dB
CIEPŁA RAMKA
W STANDARDZIE
Parametry uzyskane na oknie referencyjnym
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TISSER ECO
Uniwersalne połączenie
dobrych parametrów
użytkowych oraz estetyki
6-komorowa konstrukcja profilu o głębokości zabudowy
82 mm gwarantuje bardzo dobre parametry
izolacyjności cieplnej.

Tisser Link - dwukrotnie zwiększona
powierzchnia zgrzewu, nadająca
jednocześnie niezwykłej estetyki
produktu.

Okna Tisser ECO są ekonomiczne, spójne oraz
ponadczasowe.
Bezproblemowe użytkowanie, dzięki trwałym komponentom najwyższej jakości.
Uniwersalny design

Przemyślana 6-cio komorowa budowa
ramy, skrzydła i słupka zapewnia
doskonałą izolację cieplną i akustyczną.

Inteligentny system rozmieszczenia
uszczelek wpływa na podniesienie izolacji
cieplnej.

PROFIL 6-KOMOROWY
ZABUDOWA 82.5 mm
WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA

Uw = 1,2 W/(m2K)
IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA
WŁAŚCIWA

Rw = 33 (-1, -5) dB
CIEPŁA RAMKA
W STANDARDZIE
Parametry uzyskane na oknie referencyjnym
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TISSER GoInvest
Męski punkt widzenia
Dbasz o swoją rodzinę. Wysoki standard zabezpieczeń
przed hałasem, włamaniem oraz wyjątkowa szczelność
okien Tisser sprawią, że Twoi bliscy poczują się we
własnym domu naprawdę komfortowo i bezpiecznie.
Realnie oszczędzasz. Parametry termoizolacyjne
systemu gwarantują szybki zwrot z inwestycji.
Oszczędzasz nie tylko zimą, na niższych kosztach
ogrzewania, ale również na kosztach klimatyzacji latem.
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Klasy odporności na
włamanie RC 2 / RC 2 N

optymalne standardy
funkcjonalności

Okna o klasach odporności RC 2 i RC 2 N zapewniają ochronę przed
włamaniem za pomocą prostych narzędzi takich jak śrubokręt,
szczypce czy kliny.
Okna w obu klasach dedykowane są przede wszystkim do montażu
na parterze i w piwnicach, w miejscach, które nie są od razu
widoczne z zewnątrz.

• Do wyboru trzy standardy izolacji termicznej i akustycznej
• Konkretne oszczędności, gwarantujące szybki zwrot z inwestycji
• Pełna automatyka – rolety, bramy, drzwi
• Korzystne finansowanie
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TISSER GoClean
Piękniejsza strona życia
Jesteś domowym dekoratorem wnętrz i architektem?
To Ty tworzysz wyjątkowy klimat i piękny wizerunek
domu? TISSER to okna dla Ciebie.
To wyjątkowy system o niezwykłych możliwościach
aranżacyjnych, wyposażony w bogatą paletę ozdobnych
okuć, oklein i nakładek.

Jesteś domowym
dekoratorem wnętrz
lub architektem?
Bogata paleta kolorowych oklein
oraz różnorodność wykończeń
umożliwiają swobodne
kształtowanie designu.
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O czym warto
jeszcze wiedzieć?
Bogata paleta 40 kolorowych oklein i nieograniczone
możliwości kolorystyczne dla nakładek aluminiowych
/ spójny design wszystkich elementów (parapety, rolety).
Kompletne rozwiązania dla całego domu – okna, drzwi
wejściowe, rolety, bramy.
Specjalne rozwiązania konstrukcyjne okien kuchennych oraz system ukrytych zawiasów ułatwiający
pielęgnację ram.

TISSER Rainbow
Niezwykła powłoka
o wyjątkowej trwałości

Kolorowa powłoka ze szkła akrylowego jest dwa razy
twardsza aniżeli PVC, z którego wykonane są zwykłe białe okna
i wykazuje doskonałe właściwości użytkowe. Idealnie gładka,
satynowa powierzchnia okien Tisser Rainbow stanowi z jednej
strony skuteczną barierę dla czynników zewnętrznych takich jak
słońce czy grad, z drugiej strony nadaje oknom elegancki wygląd
i gwarantuje trwałość koloru przez lata.
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TISSER Kids&Easy
Przyszłość należy do nas!
Wybór zaawansowanych technologicznie rozwiązań
to najlepsza inwestycja w przyszłość. Możesz być
pewien, że okna TISSER będą jeszcze służyły kolejnym
pokoleniom.
Śpijcie spokojnie, dzieciaki. Okna TISSER będą Was
chronić podczas snu, przed chłodem, upałem i hałasem,
a bajkowe kolory wewnętrznych oklein sprawią, że
obudzicie się w wymarzonym, pełnym światła pokoju…

Zabawa to
poważna sprawa
Jeśli podczas nieostrożnej zabawy zdarzy się
Wam stłuc okno, system TISSER Kids ochroni
Was przed pokaleczeniem. Wykonane ze szkła
hartowanego szyby rozpadną się na drobne
kawałki o tępych krawędziach.
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Zabawa to
poważna sprawa
Gdy zrobi się za ciepło i będziecie chciały uchylić okno –
TISSER Easy pozwoli Wam zrobić to bez wspinania się
na krzesło lub parapet. System otwierania lub uchylania
okna z niewielkiej wysokości, dzięki położeniu klamki na
poziomym boku skrzydła, ułatwi życie dzieciom i osobom
niepełnosprawnym.
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TISSER ALUMINIUM
Nowoczesna architektura,
najwyższa trwałość
i odporność.
Produkowana przez nas ślusarka aluminiowa charakteryzuje
się wyjątkową wytrzymałością, a szczególną uwagę
poświęcamy jakości wykończenia. Park maszynowy, którego
„czarnym koniem” jest pięcioosiowe centrum obróbcze
z możliwością cięcia sprawia, że w połączeniu z wyszkoloną
kadrą pracowniczą niemożliwe staje się możliwe.
W asortymencie produkowanej przez nas ślusarki aluminiowej
znajdują się:
· systemy okienno – drzwiowe
· systemy przesuwne
· systemy harmonijkowe
· systemy fasadowe
· ogrody zimowe i świetliki dachowe
· systemy przeciwpożarowe
· konstrukcje specjalne

Cechy systemów TISSER ALUMINIUM
Odporność na włamanie

Wysoka izolacyjność

Zastosowanie
wielokomorowych
termoizolowanych
profili, wypełnień z szybami w klasie P4A, P5A i okuć
dedykowanych do konstrukcji o podwyższonej odporności
na włamanie umożliwia nam wykonywanie drzwi i okien
o odporności RC 2 i RC 3.

Wysokie parametry izolacyjności termicznej uzyskano poprzez zastosowanie nowoczesnych profili
z zawansowanymi technologicznie przekładkami termicznymi. Dla najbardziej wymagających oferujemy profile
z wkładami termoizolowanymi i przekładkami montowanymi dookoła szyby. Zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań umożliwia spełnia najwyższych parametrów
termicznych wymaganych w budownictwie pasywnym.

Odporność ogniowa
Produkujemy okna, drzwi i przegrody stałe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30, EI60,
EI120. Produkty w klasie p.poż posiadają niezbędne
badania i certyfikaty umożliwiające stosowanie
w budynkach mieszkalnych i użytkowych.

Bogata kolorystyka
Oprócz szerokiej gamy typowych kolorów z palety RAL, naszym klientom oferujemy możliwość lakierowania elementów lakierami matowymi, lakierami imitującymi strukturę
drewna, jak również zastosowania farb fasadowych strukturalnych o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej.

Wytrzymałość
Zastosowanie
wielokomorowych
kształtowników
i przekładek dylatacyjnych umożliwia wykonywanie wysokich konstrukcji z zachowaniem stabilności
i odporności na odkształcenia „bimetaliczne” spotykane
w szerokich profilach skrzydeł.

Systemy okienno-drzwiowe
Umożliwiają budowę różnorodnych rodzajów okien
i drzwi w zależności od: zastosowania, funkcjonalności,
izolacji termicznej, estetyki, odporności na włamanie,
dymoszczelności, odporności ogniowej.
Produkujemy konstrukcje aluminiowe z zastosowaniem
wewnątrz budynków (bez izolacji termicznej), jak i bazujące
na profilach izolowanych termicznie (w tym również wersje
„HI” ze specjalnymi wkładami wypełniającymi komory).

Systemy przesuwne
Naszym klientom oferujemy szeroką gamę okienno –
drzwiowych systemów przesuwnych:
·
·
·
·
·

o podwyższonej izolacyjności termicznej;
o różnej ilości kwater;
z zastosowaniem wewnątrz budynków;
drzwi przesuwne i podnoszono – przesuwne HS;
ekonomiczne systemy bez izolacji termicznej.

Ogrody zimowe
Każda konstrukcja jest projektowana indywidualnie
z uwzględnieniem strefy obciążenia śniegiem i wiatrem
dla danej lokalizacji miejsca montażu. Prawidłowo
zaprojektowany, ogród zimowy pozwala na osiągnięcie
doskonałego nasłonecznienia i zbudowanie przyjaznej
przestrzeni.

Systemy fasadowe
Służą konstruowaniu przeszklonych elewacji budynków.
System fasadowy pozwala ponadto na wykonanie wielu
konstrukcji przestrzennych, w tym również przeszkleń
dachowych.

Systemy przeciwpożarowe:
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów
oferujemy im również różnego rodzaju konstrukcje o
podwyższonej klasie ognioodporności. W swojej ofercie
posiadamy:
·
·
·
·
·

systemy okienno – drzwiowe w klasach odporności na
ogień od EI15 do EI120;
okna oddymiające;
drzwi dymoszczelne;
ognioodporne fasady słupowo – ryglowe.

Konstrukcje specjalne
Konstrukcje nietypowe, niewpisujące się w powyższe
systemy, będące uzewnętrznioną wyobraźnią naszych
klientów.

VITO POLSKA Sp. z o.o.
08-207 Olszanka, Klimy 26
tel. +48 83 359 09 26, e-mail: vito@vitopolska.com
Salon firmowy Siedlce
08-110 Siedlce, Floriańska 25
tel. +48 25 644 63 51, e-mail: siedlce@vitopolska.com
Salon firmowy Łosice
08-200 Łosice, Piłsudskiego 1
tel. +48 83 357 52 36, e-mail: losice@vitopolska.com
Produkcja Międzyrzec Podlaski
21-560 Międzyrzec Podlaski, Leśna 39
tel. +48 83 413 00 26, e-mail: miedzyrzec@vitopolska.com

VITO Okna
to nie tylko okna!
W naszej ofercie znajdziesz produkty
dopasowane stylem i funkcjonalnościami
do produkowanych przez nas systemów
okiennych.
Skorzystaj z kompetentnego doradztwa
i wspólnie z naszym technologiem
wybierz najlepsze rozwiązanie dla
swojego domu lub firmy.
Czy chcesz, aby styl Twojego domu był
spójny w każdym detalu? Zobacz naszą
ofertę drzwi, rolet i bram

www.vitopolska.com

