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PBI 50N - OKNO PODAWCZE

50N
PBI

PBI 50N - CECHY SYSTEMU

Polecamy Państwu nowoczesną stolarkę aluminiową sy-
stemu PBI 50N pozwalającą projektować wewnętrzne 
konstrukcje niewymagające izolacji termicznej. System 
przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian i prze-
gród wewnętrznych o wysokich właściwościach użytko-
wych i estetycznych. 

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii i wyso-
kiej jakości materiałów produkt cechuje trwałość, stabil-
ność i wysoka odporność mechaniczna. Ponadto, złożona 
konstrukcja profili i dobrze dopasowany rodzaj wypełnie-
nia (przezierne, nieprzezierne) zapewnia wysoki poziom 
izolacji akustycznej.

wygoda i estetyka
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W ramach systemu PBI 50N oferujemy Państwu jedno z naszych dodatkowych rozwiązań - okno podawcze. Idealne 
dopełnienie architektury w obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej, a także w budynkach 
mieszkalnych. Prezentowany typ okna może być przesuwany zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. 

Skrzydło ustawione w dowolnej pozycji pozostanie na swoim miejscu bez konieczności dodatkowego blokowania. 
Zastosowanie specjalnego systemu siłowników pozwoliło uzyskać wygodny i bezpieczny w użytkowaniu produkt 
z opcjonalnym wspomaganiem podnoszenia. 

Walory estetyczne konstrukcji podkreślone są wysoką jakością wykończenia powierzchni, profile poddawane są 
procesowi anodowania lub malowania proszkowego. Nowoczesna minimalistyczna forma systemu oraz szeroki 
wybór kolorystyki – paleta RAL, kolory strukturalne i drewnopodobne umożliwiają skomponowanie indywidual-
nego rozwiązania dla każdego rodzaju architektury. Podobnie jak wszystkie konstrukcje naszej firmy cechuje go 
kompatybilność w aranżacji z innymi systemami YAWAL. 

System posiada niezbędną aprobatę techniczną AT-15-6924/2012 i certyfikaty dające gwarancję pełnej satysfakcji 
z użytkowania.

Zakres zaszklenia

Ciężar skrzydła ruchomego
max. 8 kg

4 6,4 mm÷

Dla skrzydła z przeciwwagą 

Dla skrzydła bez przeciwwagi 

max. 25 kg

Grubość konstrukcyjna systemu 21,8 mm

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

89.8 mm

109.8 mm
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Profil skrzydła 

PRZEKRÓJ PRZEZ SKRZYDŁO OKNA PODAWCZEGO
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