DLACZEGO
OKNA LANKO?
Zakup okien to poważna inwestycja, od której w dużym stopniu
zależy jakość życia. Nasze wyroby łączą w sobie wysokie walory
estetyczne z cechami, które czynią z nich produkty bardzo
funkcjonalne oraz trwałe. Klienci decydujący się na okna Lanko

ESTETYKA
Nowoczesne wzornictwo oraz bogata paleta 40-kolorów sprawią,
że każdy, nawet najbardziej wymagający Klient znajdzie w naszej
ofercie coś dla siebie.

i wybór okien energooszczędnych mają zapewnione spore
oszczędności na ogrzewaniu.

INNOWACYJNOŚĆ
•

dwu-zaczepowa listwa przyszybowa, która uniemożliwia
wypchnięcie szyby, innowacyjny i jedyny na rynku
dodatkowy sposób ochrony domu.

•

zastosowanie w oknach i drzwiach innowacyjnych
wzmocnień w słupkach wpływa na podwyższoną statykę
okna i doskonałą wytrzymałość na długie lata.

•

do produkcji okien i drzwi wykorzystujemy profile
bezołowiowe.

•

do produkcji okien i drzwi wykorzystujemy profil z czystego
PVC firmy Deceuninck.

LANKO to producent okien, który obecny jest na rynku od 2002
roku. Od tego momentu markowe okna z naszej firmy zdążyły się
już sprawdzić w tysiącach domów.

BEZPIECZEŃSTWO
Dbamy o każdy detal, który może podnieść standard
bezpieczeństwa naszych produktów, dlatego oferujemy
szeroką paletę różnego rodzaju dodatków, takich jak:
specjalistyczne okucia, bezpieczne klamki Secustic oraz
szyby utrudniające włamanie wraz z dwu-zaczepową listwą
przyszybową.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Wysoka energooszczędność produktów LANKO pozytywnie
wpływa zarówno na rachunki, jak i stan środowiska. Polecamy
innowacyjne okna energooszczędne Eforte Energy najcieplejsze
na rynku uhonorowane wieloma nagrodami.

EUROPEJSKI STANDARD
Europejski standard naszych okien i drzwi potwierdzają uzyskane
certyfikaty oraz opinie użytkowników. Ich funkcjonalność
oraz komfort jaki zapewniają doceniane są przez Klientów
z różnych krajów.

TECHNOLOGIA
Stawiamy na dynamiczny rozwój w zakresie nowoczesnych
systemów produkcji, obsługi handlowej oraz dystrybucji.
Nasze zaplecze technologiczne obejmuje kompleks produkcyjny,
który mieści w sobie trzy w pełni skomputeryzowane linie
zgrzewająco-czyszczące oraz centra obróbcze.

OKNA PVC
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To optymalne połączenie bardzo dobrych parametrów użytkowych
oraz estetyki. Unikalny zaczep listwy przyszybowej zapewnia bardzo
dobre

zabezpieczenie

przed

włamaniem.

Kompletna

rodzina

produktów: okna, drzwi przesuwne, drzwi wejściowe.

OKNA
ARCADE CLASSIC

izolacją hałasu oznacza
i ciszę domowego ogniska.

Okna 5-komorowe szerokość profili 71 mm to
doskonała propozycja dla tych, którzy szukają produktu
o możliwie najlepszym stosunku ceny do jakości.
Okna z tej serii spełniają wszystkie europejskie normy.
Są także klasyczne i eleganckie, dzięki czemu wkomponują
się w niemal każde wnętrze. Główną zaletą tej serii okien
jest wyjątkowo niski współczynnik przenikania ciepła,
co
w
połączeniu
z
bardzo
dobrą
spełnienie marzeń wszystkich, którzy cenią sobie ciepło

OKNA
ARCADE
COMFORT
Okna 5-komorowe szerokość profili 71 mm to
doskonała propozycja dla tych, którzy szukają
produktu możliwie najlepszego różniącego się od
okien Classic większą szerokością ramy tym samym
spełniając możliwości montażu prowadnicy do rolet
zewnętrznych. Okna z tej serii spełniają wszystkie
europejskie normy.
Są także klasyczne i eleganckie, dzięki czemu wkomponują się
w niemal każde wnętrze. Główną zaletą tej serii okien jest wyjątkowo niski współczynnik
przenikania ciepła, co w połączeniu z bardzo dobrą izolacją hałasu oznacza spełnienie marzeń
wszystkich, którzy cenią sobie ciepło i ciszę domowego ogniska.

OKNA

ARCADE ROND
Okna
5-komorowe
szerokość
profili
71
mm to nasz produkt w kategorii DESIGN
z zaokrąglonym skrzydłem półlicującym stanowi
on najlepszy wybór do domów jednorodzinnych
lub nowoczesnych apartamentów. Okna z tej
serii posiadają wiele możliwości, jeśli chodzi
o
rozwiązania
poprawiające
funkcjonalność
oraz bezpieczeństwo użytkowników, a szeroka
gama dostępnych w ofercie kolorów pozwala dobrać okna do każdego wnętrza i elewacji.
Wyróżnia się oryginalnym wzornictwem, które nadaje wnętrzu indywidualny charakter,
a wysoka jakość produktu wpływa na jego energooszczędność i trwałość.

polskim i europejskim nie tylko wśród użytkowników, ale również
wśród

architektów

uhonorowane

i

wieloma

specjalistów
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nagrodami

-

budowlanej.

TOP

Builderem

Zostały
2011,

przyznawanym corocznie przez redakcję miesięcznika „Builder”
najlepszym

rozwiązaniom

dla

budownictwa

i

architektury,

a także Złotym Filarem Budownictwa. Jego wyjątkowe parametry
zostały również docenione w największym konkursie promującym
jakość w polskich przedsiębiorstwach - Energy otrzymał nagrodę
EKO JAKOŚĆ ROKU 2012.

OKNA
EFORTE ENERGY
Dzięki zastosowaniu nowej technologii przy produkcji
okien energooszczędnych Eforte, można osiągnąć
współczynnik izolacji termicznej wynoszący nawet
Uf=0,95 W/m²K. W praktyce oznacza to znaczne
oszczędności na ogrzewaniu, sięgające nawet 80%
(w porównaniu do kosztów ogrzewania budynku
z oknami starego typu), a co za tym idzie niebagatelny
wpływ na ochronę naszego środowiska naturalnego.
Możliwe do zastosowania w oknach Eforte Energy szklenie o grubości do 56 mm sprawia,
że okna energooszczędne stają się doskonałą barierą nie tylko termiczną, ale również akustyczną.
Eforte Energy to także nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni. Klasyczny design, idealne
proporcje i piękna linia doskonale wpasują się w stylistykę każdego domu. Kompletna rodzina
produktów: okna, drzwi przesuwne, drzwi wejściowe.

OKNA
EFORTE ALU TOP
Połączenie aluminium z PCV
Technologia nakładek aluminiowych łączy najlepsze
cechy okien PCV i okien aluminiowych. Dzięki czemu
okna od strony zewnętrznej wyglądają jak normalne
okna aluminiowe. Jednocześnie okno zachowuje niską
przenikalność cieplną właściwą dla okna z PCV.
Koncepcja Alu Top - opiera się z jednej strony na
wypróbowanym i sprawdzonym systemie nakładek aluminiowych z drugiej na inteligentnym
połączeniu materiałów: tworzywa sztucznego z aluminium. Okna Eforte Alu Top zapewnią przy
tym najlepsze wartości termoizolacyjne, z którymi nie tylko spełnia się nowe ustawowe wytyczne
dot. ochrony energii cieplnej (w skrócie EnEV), ale i w dużej mierze je przekracza.
System Alu Top - oznacza: podstawową ideę i wiele nowych niegraniczonych możliwości
kształtowania koloru, które oferują każdemu inwestorowi wykreowanie całkiem indywidualnego
wyglądu i pozwalają na zmianę wizerunku. Przy nakładkach aluminiowych zamawiający ma
możliwość wyboru koloru z całej palety RAL w kolorach matowych lub o wysokim połysku,
możliwe są także i niestandardowe kolory w nieograniczonej różnorodności. Ale nie tylko
to, także kombinacje kolorów, stylów lub konkretnych wzorów, które można kształtować wg
indywidualnych życzeń.
Mix materiałów: tworzywa sztucznego i aluminium łączy we wzorowy sposób doskonałą optykę
zewnętrzną z najlepszymi wartościami izolacyjnymi okna z tworzywa sztucznego.

SYSTEM PRESTIGE
6-KOMOROWY
Doskonałe parametry termoizolacyjne systemu Prestige, uzyskane
dzięki głębokości zabudowy 76 mm, gwarantują przyjazny klimat
w każdym wnętrzu. System Prestige to również nieograniczone
możliwości aranżacji.
Profile skrzydeł dostępne są w

wersjach: skrzydło niezlicowane,

skrzydło półzlicowane zaokrąglone, profile pozwalają na zastosowanie

OKNA
PRESTIGE ST
Okna 6-komorowe szerokość profili 76 mm.
Prestige
został
zaprojektowany
z
myślą
o bezproblemowym użytkowaniu przez wiele
lat.
Zgrzewalna
uszczelka
koekstrudowana
w
procesie
produkcji
profilu
wykonana
została
z
nowoczesnego,
odpornego
na warunki atmosferyczne tworzywa TPE. Warto także
zwrócić uwagę na system odprowadzania wody z profilu, uniemożliwiający przedostawanie się
wody do wewnątrz, a tym samym zapobiegający korozji wzmocnień. Z kolei 25-milimetrowy
wrąb szybowy zapewnia maksymalne zachodzenie profilu na szybę, a dzięki temu jej bezpieczne
i stabilne osadzenie.

pakietu szybowego o maksymalnej grubości do 45 mm oraz na
wykorzystanie skutecznych okuć antywłamaniowych. Unikalny zaczep

OKNA
PRESTIGE ROND

listwy przyszybowej zapewnia bardzo dobre zabezpieczenie przed
włamaniem. Kompletna rodzina produktów: okna, drzwi przesuwne,
drzwi wejściowe.

Okna z kategorii DESIGN z zaokrąglonym skrzydłem
półlicującym stanowi najlepszy wybór do domów
jednorodzinnych lub nowoczesnych apartamentów.
Okna te wyróżniają się wśród innych. Dodatkowa, trzecia
uszczelka nazwana MD poprawia jeszcze parametry
termiki i akustyki okien. Twój dom może być teraz
naprawdę bezpieczny ciepły i cichy. Okna Prestige MD
Rond pozwalają na zastosowanie pakietu szybowego o maksymalnej grubości do 45 mm oraz
na wykorzystanie skutecznych okuć antywłamaniowych. Unikalny zaczep listwy przyszybowej
zapewnia lepsze zabezpieczenie przed włamaniem.

STOLARKA
ALUMINIOWA
ZABUDOWA WEWNĘTRZNA
Z ALUMINIUM - ŚCIANKI
DZIAŁOWE, DRZWI, BOKSY,
WIATROŁAPY.

Opisy systemów są zawarte na stronie
www naszego dostawcy profili firmy
ALIPLAST - www.aliplast.pl
Do konstruowania zabudowy wewnętrznej, jak np. wiatrołapów,
boksów kasowych, gablot i ścianek działowych używamy systemu
bez izolacji termicznej. Z tego samego systemu można wykonać
również drzwi:

przesuwne sterowane ręcznie lub automatycznie,

wahadłowe oraz dymoszczelne. Możemy stosować wypełnienia szklane,
panele aluminiowe, wypełnienia typu „sandwich”, płyty meblowe,
gipsowo-kartonowe oraz poliwęglanowe o grubości od 1 do 40
milimetrów.

LANKO POSIADA CERTYFIKATY NA SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE
PONZIO NT 78 EI Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ: EI 15, EI 45, EI 60.

FABRYKA OKIEN I DRZWI LANKO
Z DOBREJ POWSTAŁA W 2002 ROKU.
Jej siedziba mieści się w Dobrej k/Turku (Centrum Polski).
Korzystając z wieloletnich doświadczeń firmy i dostępu
do zaawansowanych technologii, wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniom

Klientów

swojej

polegający

działalności

realizujemy
na

główny

dostawie

cel

Klientom

produktów najwyższej jakości. Rzetelna praca i wieloletnie
doświadczenie zaowocowało współpracą z Klientami z Europy
oraz innych Krajów.
Naszą działalność opieramy na kompetentnej kadrze,
sprawdzonych rozwiązaniach oraz współpracy z najlepszymi
dostawcami, na liście których znajdują się Deceuninck (PVC),
Roto Frank (okucia), Saint-Gobain (szyby), Aliplast (ALU),
Ponzio (ALU), Hoppe (klamki), Hautau (drzwi przesuwne). W
naszej ofercie znaleźć można szeroką gamę produktów z PVC
i ALU, m.in.: okna, drzwi wejściowe, drzwi przesuwne, drzwi
tarasowe, rolety zewnętrzne, parapety a także inne towary
uzupełniające stolarkę okienno-drzwiową.

STAWIAMY
NA JAKOŚĆ!
TOP BUILDER 2011

ZŁOTY FILAR
BUDOWNICTWA

ENERGOOSZCZĘDNE OKNA
NA PROFILACH OKIENNYCH
Z NAJWYŻSZEJ KLASY.
Okna Eforte Energy bardzo szybko zdobyły uznanie na
rynku polskim i europejskim nie tylko wśród użytkowników,
ale również wśród architektów i specjalistów branży
budowlanej. Zostały uhonorowane wieloma nagrodami
-
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a także Złotym Filarem Budownictwa.

NOWE TECHNOLOGIE W PRODUKCJI

INNOWACYJNOŚĆ OKIEN LANKO
Jedyny i wyjątkowy w swoim rodzaju kształt komór wewnętrznych
oraz zastosowanie innowacyjnych wzmocnień w słupkach
(opatentowane

przez

firmę

Deceuninck)

wpływa

na

podwyższoną statykę okna. Odpowiada ona za odporność na
obciążenie wiatrem oraz za ruch skrzydeł.
Kolejnym niepowtarzalnym atutem w budowie okien i drzwi,
jest

wykorzystanie

listew

przyszybowych

o

oryginalnym

rozwiązaniu, polegającym na wykorzystaniu dwóch zaczepów
mocujących listwę przyszybową do skrzydła.
Rozwiązanie to poprawia optymalne trzymanie szyby w skrzydle
okiennym jak również poprawia ogólną stabilizację całego skrzydła
tym samym gotowego produktu, jakim jest okno lub drzwi.
Zapobiega też wywarzeniu szyby przez złodzieja.
Wykorzystanie systemu Deceuninck do budowy okien przez Firmę
Lanko było wyborem świadomym w którym określaliśmy wysoki
standard potrzeb indywidualnego klienta.
Wykorzystanie najlepszych rozwiązań okuć firmy ROTO stawia
nasze okna i drzwi na czołowej pozycji producentów, które
charakteryzują się niezawodnością oraz dużym bezpieczeństwem
użytkowania.
Aby spełnić te wymagania firma nasza oparła swą produkcje
na

profilach

gwarantujących

bezpieczeństwo,

stabilność

i najwyższą jakość którą to zapewnia systemodawca.

OFERUJEMY OKNA I DRZWI
WRAZ Z MONTAŻEM.
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ
Z NASZYM DORADCĄ!

