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CIEPŁY SYSTEM 
OKIENNY 
AS 75

System przeznaczony jest do konstruowania ciepłych okien 
odpornych na odkształcanie wywoływane przez duże różnice 
temperatur między wnętrzem pomieszczenia i otoczeniem 
zewnętrznym dzięki zastosowaniu przekładek ANTY-BI-METAL. 
Rozwiązanie spełnia wszystkie rygorystyczne wymagania praw-
ne z zakresu izolacyjności termicznej oraz akustycznej. 

System przewiduje możliwość zaprojektowania 4 różnych wa-
riantów konstrukcji okiennych w tym modnego rozwiązania drzwi 
balkonowych z niskim progiem. Okna AS 75 można zintegrować 
z nowoczesnymi rozwiązaniami inteligentnego domu. Pięknym 
wariantem tego rozwiązania są okna typu INDUSTRIAL. Wyjąt-
kowy industrialny charakter konstrukcji zapewniają systemowe 
szprosy: płaskie lub przestrzenne. 

Od 0,67 W/m2K 3000 mm 1600 mm 200 kg 75 mm 16-66 mm RC2, RC3

Izolacyjność 
termiczna Ud

Max 
wysokość 
skrzydła 

Max 
szerokość 
skrzydła 

Max ciężar 
skrzydła

Głębokość 
profili 
drzwiowych

Zakres 
szklenia 

Odporność  
na włamanie 
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CIEPŁY SYSTEM 
DRZWIOWY 
AS 75

System przeznaczony jest do konstruowania ciepłych drzwi 
odpornych na odkształcanie wywoływane przez duże różnice 
temperatur między wnętrzem pomieszczenia i otoczeniem 
zewnętrznym dzięki zastosowaniu przekładek ANTY-BI-METAL. 
Rozwiązanie spełnia wszystkie rygorystyczne wymagania praw-
ne z zakresu izolacyjności termicznej oraz akustycznej, m.in. dzięki 
zastosowaniu izolatorów termicznych nowej generacji. 

System przewiduje możliwość zaprojektowania 12 różnych 
wariantów konstrukcji drzwi wyposażonych w zawiasy rolkowe, 
nawierzchniowe lub ukryte. Drzwi AS 75 można zintegrować  
z nowoczesnymi rozwiązaniami inteligentnego domu oraz wypo-
sażyć w systemowo zaprojektowaną moskitierę. 

Od 0,93 W/m2K 3000 mm 1400 mm 200 kg 75 mm 17-57 mm RC2

Izolacyjność 
termiczna Ud

Max 
wysokość 
skrzydła 

Max  
szerokość 
skrzydła 

Max ciężar 
skrzydła

Głębokość 
profili 
drzwiowych

Zakres 
szklenia 

Odporność 
na włamanie 



OK
NA

  I
  D

RZ
W

I  I
  F

AS
AD

Y

DRZWI  
PODNOSZONO-PRZESUWNE
AS 178HS

System AS 178HS to połączenie nowatorskich rozwiązań  
z nowoczesnym designem, tworzące system całoszklanych  
drzwi podnoszono - przesuwnych nowej generacji. System  
daje możliwość budowania dużych ruchomych przeszkleń  
tarasowych z niskim i ciepłym progiem. Jego mechanizmy  
konstrukcyjne umożliwiają bezpieczne i komfortowe  
przesuwanie ciężkich skrzydeł, ręcznie lub automatycznie.  
Zastosowanie okuć renomowanych dostawców pozwala  
na komfortowe przesuwanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.

W systemie AS 178HS mamy rozwiązanie całkowitego  
zabudowania futryny w warstwie ocieplenia.
System stwarza możliwość wykonywania konstrukcji  
we wszystkich dostępnych na rynku schematach zabudowy  
(rozwiązanie z bieżnią dwu i trzytorową, rozwiązanie  
z możliwością stosowania szklenia stałego w skrzydłach  
biernych itp.).

Od 0,7 W/m2K 3300 mm 400 kg 37 mm 50 mm 59 mm 78 mm

Izolacyjność 
termiczna Ud

Max 
wysokość 
konstrukcji

Max ciężar 
skrzydła

Min widoczna 
szerokość 
ramy

Wąski słupek Max grubość 
pakietu 
szybowego

Głębokość 
skrzydła
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PIĘCIOKOMOROWE 
PASYWNE OKNA 
AS 110

System AS 110 jest przeznaczony do produkcji okien, drzwi 
balkonowych i witryn o z najwyższym na rynku poziomie izolacji 
termicznej. W ofercie jest aż 5 wariantów termicznych, w tym 
pasywny, certyfikowany w Passive House w Darmstadt. Jest 
to nowoczesna konstrukcja przeznaczona do szklenia ciężkimi 
pakietami 3-komorowymi. 

Pozwala na zachowanie doskonałych parametrów statycznych 
skrzydła. System posiada bardzo wysoką izolacyjność akustyczną. 
Na bazie systemu mogą powstawać okna rozwierne, rozwierno-
-uchylne, rozwierno-uchylne z ruchomym słupkiem oraz uchylne.

Od 0,42 W/m2K 3500 mm 1700 mm 300 kg 110 mm 47-74,5 mm 119 mm

Izolacyjność 
termiczna Ud

Max 
wysokość 
skrzydła 

Max 
szerokość 
skrzydła 

Max ciężar 
skrzydła

Głębokość 
ramy

Zakres 
szklenia 

Głębokość 
skrzydeł 
okna 
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SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY 
DO ZABUDOWY 
WEWNĘTRZNEJ ACS 50

Rozwiązanie jest przeznaczone do tworzenie nieizolowanych 
termicznie przegród, takich jak witryny, okna oraz drzwi aluminio-
we i całoszklane - jedno lub dwuskrzydłowe. Centralne szklenie 
w połączeniu z rozwiązaniem drzwi całoszklanych zapewnia wy-
jątkową estetykę konstrukcji. Drzwi wyposażone są w uszczelkę 
centralną poprawiającą ich szczelność i izolacyjność akustyczną. 

System przewiduje możliwość wykonywania ścian pod dowol-
nym kątem oraz konstrukcji wielkogabarytowych. Jednym  
z wariantów systemu jest okno podawcze w drzwiach. Przegrody 
powstające na bazie systemu są przystosowane do współpracy  
z inteligentnymi budynkami. 

Do 38 dB Do 31,5 mm 50 mm 5300 mm 3 Klasa Sm, Sa

Izolacyjność 
akustyczna

Zakres 
szklenia

Szerokość 
konstrukcyjna 
profili 

Max 
wysokość 
ścian 

Klasa 
wytrzymałości 
mechanicznej

Dymoszczelność 

drzwi 
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FASADA 
SŁUPOWO-RYGLOWA 
AF 50 I AF 50S 

Rozwiązanie służy do konstruowania lekkich ścian osłonowych  
w technologii słup-słup. Oferuje szeroką gamę listew dekoracyj-
nych oraz połączeń kątowych, w tym przejście w dach, wpływa-
jących na jego wyjątkową estetykę, którą dodatkowo podkreśla 
licująca się uszczelka słupa i rygla od strony wewnętrznej. 

Wariant systemu umożliwia stosowanie pakietów wieloszybo-
wych ze smukłą 22 mm fugą sylikonową. Konstrukcja fasady 
przewiduje możliwość wmontowania okien i drzwi oraz montażu 
na fasadzie: daszków, rolet, drzwi przesuwnych czy osłon prze-
ciwsłonecznych. Zastosowane rozwiązania wpływają  
na osiągnięcie wysokich parametrów termicznych  
przystosowanych do zmiennych warunków pogodowych.

Od 0,56 W/m2K 500 kg do 64/62 mm 0-320 mm 22 mm EI30, EI60 50 mm

Izolacyjność 
termiczna Ud

Nośność 
szkła do  

Zakres 
szklenia
FA 50/FA 50S

Głębokość 
słupów i rygli

Fuga między-
szybowa dla 
wariantu AS 
50S

Dostępne pasy 
nadprożowo-
-podokienne 
o odporności 
ogniowej 

Szerokość 
kształtowników 
słupa i rygla



Monolit Michał Godlewski 
ul. Strzelnicza 12, 
18-300 Zambrów
+48 509 149 757

biuro@monolitokna.pl
www.monolit-okna.pl


