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Prezentowany system przeznaczony jest do konstruowa-
nia i wykonywania lekkich ścian osłonowych zawieszanych 
i międzystropowych oraz dachów, świetlików i innych kon-
strukcji przestrzennych w obiektach budownictwa miesz-
kaniowego, przemysłowego i użyteczności publicznej.

Konstrukcję nośną stanowią elementy: 
pionowe  (słupy - mocowane do konstrukcji budynku)
poziome (rygle - mocowane do słupów) wykonane
z kształtowników aluminiowych o przekroju:

skrzynkowym
otwartym

Szerokość kształtowników systemu PONZIO PF 152 wynosi 52 
mm, zaś zewnętrznych listew maskujących 51 mm. Ponadto listwy maskujące posiadają za-
okrąglone krawędzie, co dodaje efektu lekkości konstrukcji i pozwala realizować estetyczne 
fasady z wąskimi liniami podziału.

W zależności od podziałów, obciążeń zewnętrznych i sposobu zamocowania konstrukcji, 
system posiada odpowiednią ilość kształtowników o zróżnicowanych momentach bezwład-
ności, które  dla  słupów zawierają się w przedziale 6,42 ÷ 4211,00 cm4 a dla rygli zawierają 
się w przedziale 6,36 ÷ 541,73 cm4.

System pozwala na osiągnięcie dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej poprzez zasto-
sowanie przekładek termicznych z ABS oraz komorowych uszczelek z EPDM. Grubość wypeł-
nień w zależności od zastosowanych rygli i uszczelek wynosi od 2 do 66 mm.

Wykonywanie ścian łamanych w przekroju poziomym i pionowym możliwe jest poprzez 
zastosowanie specjalnych kształtowników nakładkowych oraz odpowiednio ukształtowanych 
listew dociskowych i maskujących. Pozwala to na swobodne projektowanie bryły budynku.

Powierzchnie widoczne kształtowników są zabezpieczane przed korozją powłokami dekora-
cyjno - ochronnymi poliestrowymi. Powłoki lakiernicze dostępne są we wszystkich kolorach 
z palety RAL oraz kolorach typu OLIVER bądź RUSTICO oraz lakierowanie na „kolor drewna”.
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Powierzchnie profili aluminiowych są zabezpieczone przed korozją  lakierowymi powłokami 
proszkowymi  według systemu kontroli jakości QUALICOAT lub anodowymi powłokami tlen-
kowymi (anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, brązowy) 
spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub 
wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla 
powłok tlenkowych - nie mniej niż 20 µm.

System Ponzio PF 152 jest powiązany z pozostałymi systemami z oferty PONZIO, co pozwala 
na dowolne konfigurowanie projektowanej konstrukcji, zwiększanie jej funkcjonalności oraz 
dopasowanie do wymagań stawianych przez projektanta.

Firma Ponzio posiada specjalistyczne stanowisko do badań ślusarki okienno - drzwiowej
i lekkich ścian osłonowych. Dzięki temu może przeprowadzać badania technologiczne sys-
temów Ponzio na etapie ich projektowania oraz na bieżąco weryfikować i poddawać ocenie 
własności użytkowe gotowych wyrobów. Badania wyrobów są przeprowadzane w zakresie 
wytrzymałościowo - funkcjonalnym i dotyczą głównie: infiltracji powietrza, wodoszczelności  
i odporności na obciążenie wiatrem. Wszystkie badania odbywają się zgodnie z normami eu-
ropejskimi i obowiązującymi przepisami budowlanymi.
Wyniki przeprowadzanych badań potwierdzają aprobaty
i certyfikaty nadane przez takie instytucje jak:

ITB (Polska)
IMP (Polska)
ISTEDIL (Włochy) 
IFT ROSENHEIM (Niemcy)
PZH (Polska)
QUALICOAT (Szwajcaria)

PASSIVHAUS INSTYTUT (Niemcy)
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Prezentowany system przeznaczony jest do konstruowania 
i wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego
i wypełniającego, dachów, świetlików i innych konstrukcji 
przestrzennych.

W systemie PONZIO PF 152ESG  zastosowano konstrukcję 
nośną słupowo - ryglową systemu PONZIO PF152. Do dys-
pozycji mamy duży wybór kształtowników słupów i rygli co 
ma zasadniczy wpływ na obszar zastosowania ściany i mak-
symalne wymiary standardowe.

System PONZIO PF 152ESG  zbliżony jest wyglądem do ścia-
ny strukturalnej, dlatego też od zewnątrz uzyskujemy jed-
nolitą gładką ścianę szkła podzieloną strukturą pionowych 
i poziomych linii o szerokości 22 mm w przypadku zastoso-
wania spoiny silikonowej lub 28 mm przy zastosowaniu jako 
wypełnienie przestrzeni międzyszybowej uszczelki EPDM.

Dla zachowania bardzo dobrych parametrów użytkowych ściana uszczelniona jest od ze-
wnątrz specjalnym sznurem izolacyjnym oraz silikonem pogodowym gwarantującym pełną 
szczelność na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej. Innym możliwym uszczel-
nieniem jest uszczelka z EPDM stosowana bez sznura izolacyjnego.

W systemie PONZIO PF 152ESG można wykonać okna odchylne z oszkleniem klejonym kon-
strukcyjnie, okna rozwieralno - uchylne (w systemach PONZIO PE 52, PE 68, PE 78N) oraz 
zastosować drzwi zewnętrzne (w systemach  PT 60, PE 68, PE 78N).
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Prezentowany system przeznaczony jest do konstruowania i 
wykonywania ścian osłonowych z oszkleniem strukturalnym. 
Możliwe jest wykonanie konstrukcji płaskich oraz konstrukcji 
na planie wielokąta o różnym kącie zwrotu poszczególnych 
ścian.

W konstrukcji ściany osłonowej możliwe jest wykonywanie 
elementów przeziernych stałych i otwieranych (odchylnych 
na zewnątrz) oraz elementów nieprzeziernych stałych, pasy 
międzyokienne (podokienno - nadprożowe). W kształtowni-
kach systemu PONZIO PF 152SG mogą być montowane szyby 
zespolone i pojedyncze.

System przewiduje możliwość zamocowania szyb elewacyj-
nych w sposób mechaniczny oraz za pomocą klejenia struktu-
ralnego szkła do kształtowników aluminiowych. W przypadku 
montażu mechanicznego, szyby montowane są do ram alumi-

niowych poprzez zastosowanie uszczelek EPDM, w przypadku klejenia wykorzystywane są 
spoiwa na bazie silikonów.

Konstrukcja ściany osłonowej PONZIO PF 152SG składa się z dwóch elementów: konstrukcji 
nośnej wykonanej z kształtowników słupów i rygli oraz z ram aluminiowych z zamocowanymi 
do nich szybami. Na konstrukcję nośną składają się kształtowniki słupowe, na których zamo-
cowane są kształtowniki rygli poprzez odpowiednie złączki.  Dobór wielkości przekroju słupa 
i rygla zależy od przewidywanych obciążeń i konstrukcji ściany.  

Na zmontowaną konstrukcję nośną zakładane są ramy aluminiowe z szybami. Uszczelnienie 
pomiędzy słupami i ryglami a ramami stanowią uszczelki z EPDM.
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Prezentowany system przeznaczony jest do konstruowa-
nia i wykonywania ścian osłonowych z oszkleniem struk-
turalnym. System PONZIO PF 152IW jest wersją fasady
PONZIO PF 152ESG z możliwością wykonania okna otwie-
ranego do wewnątrz. Możliwe jest wykonanie konstrukcji 
płaskich.

W konstrukcji ściany osłonowej możliwe jest wykonywa-
nie elementów przeziernych stałych i otwieranych (otwie-
ranych do wewnątrz) oraz elementów nieprzeziernych 
stałych (pasy międzyokienne, nadprożowo - podokienne). 
System przewiduje możliwość zamocowania szyb elewacyj-
nych w sposób mechaniczny oraz za pomocą klejenia struk-
turalnego szkła do kształtowników aluminiowych.

W przypadku montażu mechanicznego, szyby montowa-
ne są do ram aluminiowych poprzez zastosowanie uszczelek 

EPDM, w przypadku klejenia wykorzystywane są spoiwa na bazie silikonów. W konstrukcjach 
powyżej 10 m wysokości należy stosować dodatkowe elementy mechaniczne zabezpieczają-
ce szyby przed wypadnięciem.

Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów połówkowych mocowanych punktowo 
do konstrukcji nośnej budynku (podwalina, nadproże) stanowiących zarówno pionową jak
i poziomą konstrukcję ściany. Słup systemu z maskownicą łączy się za pomocą elementu do-
ciskowego.

Elementy poziome i pionowe połączone są z sobą za pośrednictwem systemowych elemen-
tów złącznych. Słupy zostały zaprojektowane w ten sposób aby była możliwość zamontowa-
nia okna otwieranego do wewnątrz z zachowaniem estetyki ściany strukturalnej. 

Elementy konstrukcyjne systemu można w dowolny sposób łączyć z elementami systemu 
PONZIO PF 152ESG. Dla okna otwieranego do środka zastosowano element dystansowy
z ABS zastępujący typową ościeżnicę, mocowany do słupa systemu.
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Uszczelnienie pomiędzy słupami i ryglami a ramami stanowią uszczelki z EPDM. Dla za-
chowania bardzo dobrych parametrów użytkowych ściana uszczelniona jest od zewnątrz 
specjalnym sznurem izolacyjnym oraz silikonem pogodowym gwarantującym pełną szczel-
ność na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej, innym rozwiązaniem jest 
uszczelka z EPDM stosowana bez sznura izolacyjnego.

System PONZIO 152IW przewiduje stosowanie tylko uszczelek z kauczuku syntetycznego. 
Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją lakierowymi 
powłokami proszkowymi według systemu kontroli jakości QUALICOAT lub anodowymi po-
włokami tlenkowymi spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg 
PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestro-
wych - nie mniej niż 60 µm, dla powłok tlenkowych - nie mniej niż 20 µm.

Ściana słupowo - ryglowa systemu PONZIO PF 152IW powinna być wykonana zgodnie
z projektem opracowanym indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumenta-
cji systemowej oraz wykonanych obliczeń statycznych. W projekcie powinny być określone 
kształtowniki aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji 
budynku i rygli do słupów oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji 
ściany do konstrukcji budynku oraz połączeń odcinków słupów.

Szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów jak i rygli, wynosi 20,8 mm, 
szerokość maskownic 21,2 mm. Po złożeniu dwu elementów słup ma 52 mm szerokości
i nie odbiega gabarytami od elementów konstrukcyjnych systemy PF 152ESG.

Zaprojektowano trzy głębokości słupów (i rygli) 76 mm, 100 mm i 124 mm. Grubość 
szklenia 24 ÷ 34 mm. Dla okna otwieranego do środka zaprojektowano skrzydło o głęboko-
ści 77,3 mm z grubością szklenia 24 ÷ 34 mm.
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Prezentowany system o podwyższonej izolacyjności ter-
micznej przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania 
lekkich ścian osłonowych zawieszanych i międzystropowych 
oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych 
w obiektach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego 
i użyteczności publicznej.

Konstrukcję nośną stanowią elementy fasady PF 152: 
pionowe - słupy, poziome - rygle wykonane z kształtowni-
ków aluminiowych o przekroju skrzynkowym wzbogacone
o tworzywowe przekładki termiczne. Konstrukcja szkieletowa 
ściany mocowana punktowo do konstrukcji nośnej budynku 
(nadproża, stropy) za pośrednictwem elementów złącznych. 
W skład kompletnego systemu PONZIO PF 152HI wchodzą 

również tworzywowe przekładki termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i części złączne 
niezbędne do prefabrykacji i montażu konstrukcji.

System pozwala na osiągnięcie bardzo dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej poprzez 
zastosowanie przekładek termicznych z ABS oraz komorowych nowych wkładów termicz-
nych. Grubość wypełnień w zależności od zastosowanych rygli i uszczelek wynosi 2 ÷ 66 mm.

W zależności od podziałów, obciążeń zewnętrznych i sposobu zamocowania konstrukcji sys-
tem posiada odpowiednią ilość słupów o zróżnicowanych momentach bezwładności, które 
dla słupów zawierają się w przedziale 6,42 ÷ 4211 cm4 a dla rygli zawierają się w przedziale 
6,36 ÷ 541,73 cm4.
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Powierzchnie widoczne kształtowników są zabezpieczane przed korozją powłokami de-
koracyjno - ochronnymi poliestrowymi. Powłoki lakiernicze dostępne są we wszystkich ko-
lorach z palety RAL oraz kolorach typu OLIVER bądź RUSTICO oraz lakierowanie na „kolor 
drewna”.

Powierzchnie profili aluminiowych są zabezpieczone przed korozją lakierowymi powło-
kami proszkowymi  według systemu kontroli jakości QUALICOAT lub anodowymi powłoka-
mi tlenkowymi (anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, 
brązowy) spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 
2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej 
niż 60 µm, dla powłok tlenkowych - nie mniej niż 20 µm.

System Ponzio PF 152HI jest powiązany z pozostałymi systemami z oferty PONZIO, co 
pozwala na dowolne konfigurowanie projektowanej konstrukcji, zwiększanie jej funkcjo-
nalności oraz dopasowanie do wymagań stawianych przez projektanta.
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Prezentowany system przeznaczony jest do konstruowania 
i wykonywania ścian osłonowych składających się z segmen-
tów mocowanych do konstrukcji nośnej budynku. Segmenty 
te łączone są ze sobą na placu budowy za pośrednictwem 
systemowych elementów złącznych.

Prefabrykacja elementów odbywa się w warsztacie produk-
cyjnym, co umożliwia uzyskanie dużej dokładności wykonania. 
Konstrukcja ściany składa się z segmentów mocowanych do 
konstrukcji nośnej budynku (podwalina, nadproże) łączonych 
ze sobą na placu budowy za pośrednictwem systemowych 
elementów złącznych. W skład kompletnego systemu PONZIO 
PF 173 wchodzą również uszczelki kauczukowe, spoiwa siliko-
nowe, akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji
i montażu konstrukcji. System PONZIO PF 173 jest dopasowa-
ny do połączenia z systemem PONZIO PE 60 i PE 78N.

Ściana fasadowa elementowa systemu PONZIO PF 173 powinna być wykonana zgodnie 
z projektem opracowanym indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumenta-
cji systemowej oraz wykonanych obliczeń statycznych, w projekcie powinny być określone 
kształtowniki  i akcesoria do mocowania segmentów do konstrukcji budynku.

Do wykonywania ram prefabrykowanych części stałych stosowane są kształtowniki alumi-
niowe z przekładką termiczną wykonaną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym o wyso-
kości 42 mm. Szerokość kształtowników systemowych ramy wynosi 31,5 mm, kształtownika 
poprzeczki 73 mm. Zabudowa zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej charakte-
ryzuje się widoczną szerokością kształtowników 73 mm z 10 mm szczeliną dylatacyjną po-
między poszczególnymi segmentami. Głębokość kształtowników systemowych ramy wynosi
95 mm, poprzeczki 94,3 mm. Grubość szklenia 8 ÷ 44 mm.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją  lakierowy-
mi powłokami proszkowymi (kolorystyka palety RAL, kolory  typu OLIVER bądź RUSTICO, la-
kierowanie na „kolor drewna”) według systemu kontroli jakości QUALICOAT lub anodowymi 
powłokami tlenkowymi (anodowanie w kolorach: 
naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, 
brązowy) spełniającymi wymogi QUALANOD.
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PONZIO  PE 40

PONZIO  PT 50

PONZIO  PT 52
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Prezentowany system profili aluminiowych bez przegrody 
termicznej PONZIO PE 40 z rowkiem okuciowym typu „euro” 
stworzony jest do wykonywania nie wymagających izolacji 
termicznej elementów zabudowy wewnętrznej np. różnych 
typów ścianek działowych, boksów, drzwi, w tym drzwi prze-
suwnych (o napędzie ręcznym i automatycznym), wiatroła-
pów itp. Zapewnia uzyskanie wysokiego standardu użytkowe-
go i estetycznego przy niewielkich nakładach.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników,  składających się 
z jednolitego profilu aluminiowego wynosi 40 mm i umożli-
wia wykonanie konstrukcji drzwiowych w których skrzydło
i ościeżnica nakładają się na siebie.

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych właści-
wości wytrzymałościowych. Drzwi wewnętrzne systemu
PONZIO PE 40 mogą być stosowane w warunkach odpowia-

dających 3 klasie wymagań, tj. w warunkach pracy ciężkich do bardzo ciężkich. Z uwagi na 
odporność na uderzenia ściany działowe mogą być stosowane w pomieszczeniach kategorii 
użytkowania I, II, III, IV wg wytycznych EOTA Europejskich Aprobat Technicznych. Z uwagi na 
bezpieczeństwo użytkowania, ściany działowe systemu PONZIO PE 40 z drzwiami zostały skla-
syfikowane w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniające ognia.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją  lakierowy-
mi powłokami proszkowymi (kolorystyka palety RAL, kolory  typu OLIVER bądź RUSTICO, la-
kierowanie na „kolor drewna”) według systemu kontroli jakości QUALICOAT lub anodowymi 
powłokami tlenkowymi (anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, 
złoty, brązowy) spełniającymi wymogi QUALANOD. Dla kształtowników aluminiowych, które 
nie są narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, dopuszcza się wy-
kończenie w stanie nie powleczonego „surowego” aluminium.
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System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych (szyby pojedyncze i zespolone), 
paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich” (Bugnall), płyt meblowych (wiórowych, 
MDF itp.), płyt gipsowo - kartonowych oraz poliwęglanowych o grubości 2 ÷ 24 mm. 

Do wykonania wypełnień nieprzeziernych w skrzydłach drzwiowych oraz w segmentach 
ścian działowych powinny być stosowane elementy warstwowe, składające się z płyt wió-
rowych lub OSB o grubości nie mniejszej niż 18 mm w okładzinach z blachy aluminiowej o 
grubości nie mniejszej niż 1,0 mm. 

Jako uszczelki osadcze do osadzania i uszczelniania wypełnień we wrębach skrzydeł oraz 
przylgowe wewnętrzne i zewnętrzne do uszczelniania styku skrzydła z ościeżnicą oraz dol-
nej przylgi drzwi z progiem powinny być stosowane uszczelki wykonane z kauczuku synte-
tycznego EPDM. Uszczelki osadcze należy dobierać w zależności od grubości zastosowane-
go wypełnienia. Do uszczelniania dolnej przylgi drzwi bez progu powinny być stosowane 
uszczelki szczotkowe z polipropylenu. 

W drzwiach wewnętrznych systemu PONZIO PE 40 należy stosować kompletne okucia 
dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczo-
ne do obrotu, takich firm jak: Fapim, Savio, Iseo, Cisa, Hautau, Geze, KFV.

II.01.002
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Prezentowany system profili aluminiowych bez przegrody 
termicznej PONZIO PT 50 stworzony jest do wykonywania 
niewymagających izolacji termicznej elementów zabudowy 
wewnętrznej i zewnętrznej, np. różnych typów ścianek dzia-
łowych, boksów, okien (stałych, rozwieranych, uchylnych, 
uchylno - rozwieranych, przesuwnych bądź uchylno - prze-
suwnych), drzwi, w tym drzwi przesuwnych (o napędzie ręcz-
nym i automatycznym) i wahadłowych, wiatrołapów, witryn, 
gablot, konstrukcji przestrzennych itp. Zapewnia uzyskanie 
wysokiego standardu użytkowego i estetycznego przy nie-
wielkich nakładach.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 52 mm 
w przypadku ościeżnic, słupków, ślemion i szczeblin oraz 52 
i 60 mm w przypadku skrzydeł okiennych i drzwiowych. Tak 
przyjęte grubości umożliwiają wykonanie konstrukcji okienno 

- drzwiowych, w których skrzydło i ościeżnica są zlicowane ze sobą z obydwu stron, tylko z 
jednej strony bądź nie są zlicowane.

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych (szyby pojedyncze i zespolone), 
paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich” (Bugnall), płyt meblowych (wiórowych, 
MDF, itp.), płyt gipsowo - kartonowych oraz poliwęglanowych o grubości 2 ÷ 39 mm. Istnieje 
możliwość gięcia profili, co umożliwia wykonywanie różnego rodzaju konstrukcji łukowych 
(okrągłych, owalnych, eliptycznych itp.) oraz umożliwia wykonanie drzwi całoszklanych. Na 
bazie systemu okienno - drzwiowego PONZIO PT 50 można wykonać niektóre konstrukcje 
specjalne jak np. drzwi dymoszczelne, jedno i dwudzielne o dymoszczelności S60.

System PONZIO PT 50 jest ściśle powiązany z innymi systemami firmy PONZIO, szczegól-
nie z systemem okienno - drzwiowym z przegrodą termiczną PT 52. Pozwala to na zunifi-

II.02.001

kowanie konstrukcji poprzez zastosowanie wielu 
takich samych elementów w różnych systemach 
PONZIO, jak np. listwy przyszybowe, uszczelki 
osadcze i domykowe, łączniki, okucia, zamki, za-
wiasy itp. Identycznych jest również wiele proce-
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II.02.002

sów technologicznych jak frezowanie, wykonywanie połączeń narożnych (zagniatanie czy 
skręcanie), mocowanie przewiązek, montaż okuć itp. Uniwersalność systemu dodatkowo 
zwiększa możliwość dokonania wyboru pomiędzy kilkoma wariantami rozwiązań różnych 
szczegółów konstrukcyjnych jak np. uszczelnienia progowego drzwi.

Szczelność wyrobów systemu PONZIO PT 50 zapewniona jest dzięki stosowaniu specjal-
nych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM. Uszczelki osadcze powinny być osadza-
ne jako ciągłe zaginane w narożach (styki końców uszczelek należy usytuować w połowie 
długości górnego poziomego ramiaka skrzydła czy nadproża ościeżnicy bądź górnej części 
poprzeczki) lub cięte pod kątem 45° i łączone za pomocą kleju. Cięte i łączone w narożach 
winny być też uszczelki domykowe. Uszczelka centralna powinna być łączona w narożach 
za pomocą narożników wulkanizowanych.

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych właściwości wytrzymałościowych. Drzwi 
wewnętrzne dymoszczelne i ogólnego stosowania systemu PONZIO PT 50 mogą być stoso-
wane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w warun-
kach pracy ciężkich do bardzo ciężkich. 

Z uwagi na odporność na uderzenia ściany działowe wykonane z segmentów systemu 
PONZIO PT 50 mogą być stosowane w pomieszczeniach kategorii A, B, C, D, E (kategorie 
użytkowania I, II, III, IV) wg wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 
nr 003. 

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania, ściany działowe systemu PONZIO PT 50 z 
drzwiami zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie roz-
przestrzeniające ognia (NRO). W systemie można również wykonać drzwi dymoszczelne w 
klasach dymoszczelności Sa, Sm; wg PN-EN 13501- 2:2005; wg Aprobaty Technicznej ITB 
AT-15-5214/2007 ”Drzwi wewnętrzne dymoszczelne i ogólnego stosowania oraz segmenty 
ścian działowych systemu PONZIO PT 50”,  raport z badań NL-4012/A/06.  System charak-
teryzuje się również dobrymi parametrami akustycznymi dla ścian, drzwi z wypełnieniem 
przeziernym Rw = 39 dB wg raportu z badań LA/1387/06.
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Prezentowany system profili aluminiowych z przegrodą 
termiczną PONZIO PT 52 stworzony jest do wykonywania 
konstrukcji wiatrołapów, wykuszy, witryn, okien (stałych, 
rozwieranych, uchylnych, obrotowych, uchylno - rozwiera-
nych, uchylno - przesuwnych), drzwi balkonowych i wejścio-
wych oraz innych przegród głównie zewnętrznych. Zapewnia
uzyskanie wysokiego standardu użytkowego i estetycznego 
oraz zabezpiecza przed przenikaniem ciepła. Znajduje zasto-
sowanie  zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użytecz-
ności publicznej.

Profile systemu PONZIO PT 52 mają konstrukcję dwuko-
morową, poza kształtownikami skrzydeł okiennych, które są 
trzykomorowe. Zewnętrzna część profilu rozdzielona jest od 
wewnętrznej przekładką termiczną szerokości 16 mm. W jej 
obrębie następuje uszczelnienie okna za pomocą uszczelki 

środkowej, co zwiększa izolacyjność cieplną okna oraz ogranicza zjawisko kondensacji pary 
wodnej po wewnętrznej stronie profilu.

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych - szyby pojedyncze lub zespolone, 
paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, płyt 
gipsowo - kartonowych oraz poliwęglanowych o grubości 2 ÷ 39 mm.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 52 mm w przypadku ościeżnic, słupków, 
ślemion i szczeblin oraz 52 i 60 mm w przypadku skrzydeł okiennych i drzwiowych. Tak przy-
jęte grubości umożliwiają wykonanie konstrukcji okienno - drzwiowych, w których skrzydło i 
ościeżnica są zlicowane ze sobą z obydwu stron, tylko z jednej strony bądź nie są zlicowane. 
Istnieje możliwość gięcia profili, co umożliwia wykonywanie różnego rodzaju konstrukcji łu-
kowych (okrągłych, owalnych, eliptycznych itp.).

II.03.001
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Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Powłoki lakiernicze po-
liestrowe dostępne są we wszystkich kolorach z palety RAL, tlenkowe zaś uzyskują takie 
kolory jak: złoty, ciemnobrązowy, szampański czy naturalnego aluminium. Istnieje możli-
wość lakierowania na „kolor” drewna, a dzięki zastosowanej przekładce termicznej rów-
nież wykonywanie profili dwukolorowych - innych wewnątrz i innych na zewnątrz elewacji.

System PONZIO PT 52 jest ściśle powiązany z innymi systemami firmy PONZIO, szczegól-
nie z systemem okienno - drzwiowym bez przegrody termicznej PT 50. Pozwala to na zu-
nifikowanie konstrukcji poprzez zastosowanie wielu takich samych elementów w różnych 
systemach PONZIO. 

Jako uszczelki osadcze, do osadzania i uszczelniania wypełnień we wrębach skrzydeł oraz 
przylgowe wewnętrzne i zewnętrzne do uszczelniania styku skrzydła z ościeżnicą oraz dol-
nej przylgi drzwi z progiem, stosowane są uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego 
EPDM. 

W konstrukcjach okien oraz w drzwiach balkonowych  zewnętrznych systemu PONZIO 
PT 52  należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz 
do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: Fapim, Savio, Iseo, 
Cisa, Geze, Hautau.

Każda konstrukcja okienno - drzwiowa systemu PONZIO PT 52  w zabudowie zewnętrz-
nej, musi posiadać efektywny system odprowadzania wody i wentylacji komory szybowej 
oraz komory pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Otwory drenażowe od strony zewnętrznej 
zakryte są osłonkami z tworzywa sztucznego lub z aluminium. Istnieje możliwość polakie-
rowania osłonek aluminiowych w kolorze stolarki.

II.03.002
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Prezentowany system profili aluminiowych z przegrodą 
termiczną PONZIO PE 52 stworzony jest do wykonywania 
konstrukcji witryn, okien (stałych, rozwieranych, uchylnych, 
rozwierano - uchylnych, uchylno - przesuwnych), drzwi balko-
nowych oraz innych przegród głównie zewnętrznych. Zapew-
nia uzyskanie wysokiego standardu użytkowego i estetycz-
nego oraz zabezpiecza przed przenikaniem ciepła. Znajduje 
zastosowanie  zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i uży-
teczności publicznej.

Profile systemu PONZIO PE 52 mają konstrukcję trzykomo-
rową. Zewnętrzna część profilu rozdzielona jest od wewnętrz-
nej przekładką termiczną szerokości 20 mm. W jej obrębie na-
stępuje uszczelnienie okna za pomocą uszczelki środkowej, co 
zwiększa izolacyjność cieplną okna. Trzykomorowa konstruk-
cja profili systemu PONZIO PE 52 zapewnia dużą sztywność 

kształtowników i umożliwia wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach.
System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych (szyby pojedyncze lub zespolo-

ne), paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, 
płyt gipsowo - kartonowych oraz poliwęglanowych o grubości 2 ÷ 35 mm dla ościeżnic i        
6 ÷ 43 mm dla skrzydeł.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 52 mm w przypadku ościeżnic, słupków, 
ślemion i szczeblin oraz 60 mm w przypadku skrzydeł okiennych. Tak przyjęte grubości umoż-
liwiają wykonanie konstrukcji okiennych, w których skrzydło i ościeżnica są zlicowane ze sobą 
tylko z jednej strony. Istnieje możliwość gięcia profili, co umożliwia wykonywanie różnego 
rodzaju konstrukcji łukowych.

Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Powłoki lakiernicze polie-
strowe dostępne są we wszystkich kolorach z palety RAL, tlenkowe zaś uzyskują takie kolory 

II.04.001
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jak: złoty, ciemnobrązowy, szampański czy naturalne aluminium. Istnieje możliwość lakie-
rowania na „kolor” drewna, a dzięki zastosowanej przekładce termicznej również wykony-
wanie profili dwukolorowych - innych wewnątrz i innych na zewnątrz elewacji.

System PONZIO PE 52 jest ściśle powiązany z innymi systemami firmy PONZIO posia-
dającymi rowek okuciowy „euro”. Pozwala to na zunifikowanie konstrukcji poprzez zasto-
sowanie wielu takich samych elementów w różnych systemach PONZIO. Do osadzania i 
uszczelniania wypełnień we wrębach skrzydeł oraz przylgowe wewnętrzne i zewnętrzne 
do uszczelniania styku skrzydła z ościeżnicą oraz dolnej przylgi drzwi z progiem, stosowane 
są uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. 

W konstrukcjach okien oraz w drzwiach balkonowych  zewnętrznych systemu PONZIO
PE 52  należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz 
do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: SAVIO, SOBINCO 
itp.

Każda konstrukcja okienna systemu PONZIO PE 52  w zabudowie zewnętrznej, musi po-
siadać efektywny system odprowadzania wody i wentylacji komory szybowej oraz komo-
ry pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Otwory drenażowe od strony zewnętrznej zakryte 
są osłonkami z tworzywa sztucznego lub z aluminium. Istnieje możliwość polakierowania 
osłonek aluminiowych w kolorze stolarki.

II.04.002
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Prezentowany system profili aluminiowych z przegrodą ter-
miczną PONZIO PT 60 stworzony jest do wykonywania kon-
strukcji wiatrołapów, wykuszy, witryn, okien (stałych, roz-
wieranych, uchylnych, obrotowych, uchylno - rozwieranych, 
uchylno - przesuwnych), drzwi balkonowych i wejściowych 
oraz innych przegród głównie zewnętrznych. Zapewnia uzy-
skanie wysokiego standardu użytkowego i estetycznego oraz 
zabezpiecza przed przenikaniem ciepła. Znajduje zastosowa-
nie zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności 
publicznej.

Profile systemu PONZIO PT 60 mają konstrukcję trzykomo-
rową. Zewnętrzna część profila rozdzielona jest od wewnętrz-
nej przekładką termiczną szerokości 16 mm. W jej obrębie  

następuje uszczelnienie okna za pomocą uszczelki środkowej, co zwiększa izolacyjność ciepl-
ną okna. Trzykomorowa konstrukcja profili systemu PONZIO PT 60 zapewnia dużą sztywność 
kształtowników i umożliwia wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach.

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych (szyby pojedyncze lub zespolone), 
paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, płyt 
gipsowo - kartonowych oraz poliwęglanowych o grubości 10 ÷ 47 mm dla ościeżnic i 10 ÷ 55 
mm dla skrzydeł.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 60 mm w przypadku ościeżnic, słupków, 
ślemion i szczeblin oraz 68 mm w przypadku skrzydeł okiennych. Tak przyjęte grubości umoż-
liwiają wykonanie konstrukcji okiennych, w których skrzydło i ościeżnica są zlicowane ze sobą 
tylko z jednej strony. Istnieje możliwość gięcia profili, co umożliwia wykonywanie różnego 
rodzaju konstrukcji łukowych.

II.05.001
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Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Powłoki lakiernicze po-
liestrowe dostępne są we wszystkich kolorach z palety RAL, tlenkowe zaś uzyskują takie 
kolory jak: złoty, ciemnobrązowy, szampański czy naturalne aluminium. Istnieje możliwość 
lakierowania na „kolor” drewna, a dzięki zastosowanej przekładce termicznej również wy-
konywanie profili dwukolorowych - innych wewnątrz i innych na zewnątrz elewacji.

System PONZIO PT 60 jest ściśle powiązany z innymi systemami firmy PONZIO, szcze-
gólnie z systemem okienno - drzwiowym z przegrodą termiczną PT 52. Pozwala to na zu-
nifikowanie konstrukcji poprzez zastosowanie wielu takich samych elementów w różnych 
systemach PONZIO. Do osadzania i uszczelniania wypełnień we wrębach skrzydeł oraz 
przylgowe wewnętrzne i zewnętrzne do uszczelniania styku skrzydła z ościeżnicą oraz dol-
nej przylgi drzwi z progiem, stosowane są uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego 
EPDM. 

W systemie PONZIO PT 60 montowane są okucia renomowanych firm, takich jak:  GEZE, 
FAPIM, SAVIO, CISA, ISEO, HAUTAU oraz okucia systemowe PONZIO. Każda konstrukcja 
okienna systemu PONZIO PT 60  w zabudowie zewnętrznej, musi posiadać efektywny sys-
tem odprowadzania wody i wentylacji komory szybowej oraz komory pomiędzy skrzydłem 
a ościeżnicą. Otwory drenażowe od strony zewnętrznej zakryte są osłonkami z tworzywa 
sztucznego lub z aluminium. Istnieje możliwość polakierowania osłonek aluminiowych w 
kolorze stolarki.

II.05.002
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Prezentowany system profili aluminiowych z przegrodą ter-
miczną PONZIO PE 60 stworzony jest do wykonywania kon-
strukcji wiatrołapów, wykuszy, witryn, okien (stałych, roz-
wieranych, uchylnych, obrotowych, uchylno - rozwieranych, 
uchylno - przesuwnych) i drzwi balkonowych oraz innych 
przegród głównie zewnętrznych. Zapewnia uzyskanie wyso-
kiego standardu użytkowego i estetycznego oraz zabezpiecza 
przed przenikaniem ciepła. Znajduje zastosowanie zarówno w 
budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.

Profile systemu PONZIO PE 60 mają konstrukcję trzykomo-
rową. Zewnętrzna część profila rozdzielona jest od wewnętrz-
nej przekładką termiczną szerokości 24 mm. W jej obrębie na-
stępuje uszczelnienie okna za pomocą uszczelki środkowej, co 
wraz z poszerzeniem przekładki termicznej znacznie zwiększa 
izolacyjność cieplną okna. Trzykomorowa konstrukcja profili 

systemu PONZIO PE 60 zapewnia dużą sztywność kształtowników i umożliwia wykonywanie 
konstrukcji o dużych gabarytach.

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych (szyby pojedyncze lub zespolone), 
paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, płyt 
gipsowo - kartonowych oraz poliwęglanowych o grubości 5 ÷ 43 mm dla ościeżnic i 5 ÷ 51 
mm dla skrzydeł.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 60 mm w przypadku ościeżnic, słupków, 
ślemion i szczeblin oraz 68 mm w przypadku skrzydeł okiennych. Tak przyjęte grubości umoż-
liwiają wykonanie konstrukcji okiennych, w których skrzydło i ościeżnica są zlicowane ze sobą 
tylko z jednej strony. 

Istnieje możliwość gięcia profili, co umożliwia wykonywanie różnego rodzaju konstrukcji 
łukowych.

II.06.001
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Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Powłoki lakiernicze po-
liestrowe dostępne są we wszystkich kolorach z palety RAL, tlenkowe zaś uzyskują takie 
kolory jak: złoty, ciemnobrązowy, szampański czy naturalnego aluminium. Istnieje możli-
wość lakierowania na „kolor” drewna, a dzięki zastosowanej przekładce termicznej rów-
nież wykonywanie profili dwukolorowych - innych wewnątrz i innych na zewnątrz elewacji.

System PONZIO PE 60 jest ściśle powiązany z innymi systemami firmy PONZIO posia-
dającymi rowek okuciowy „euro”. Pozwala to na zunifikowanie konstrukcji poprzez zasto-
sowanie wielu takich samych elementów w różnych systemach PONZIO. Do osadzania i 
uszczelniania wypełnień we wrębach skrzydeł oraz przylgowe wewnętrzne i zewnętrzne 
do uszczelniania styku skrzydła z ościeżnicą, stosowane są uszczelki wykonane z kauczuku 
syntetycznego EPDM. 

W konstrukcjach okien oraz w drzwiach balkonowych  zewnętrznych systemu PONZIO 
PE 60  należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz 
do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: SAVIO, SOBINCO. 

Dla systemu istnieje możliwość wietrzenia szczelinowego poprzez zastosowanie okuć fir-
my Winkhaus zapewniających naturalną i energooszczędną wymianę powietrza poprzez 
równoległe odsuwanie skrzydła do środka.

Każda konstrukcja okienna systemu PONZIO PE 60  w zabudowie zewnętrznej, musi po-
siadać efektywny system odprowadzania wody i wentylacji komory szybowej oraz komo-
ry pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Otwory drenażowe od strony zewnętrznej zakryte 
są osłonkami z tworzywa sztucznego lub z aluminium. Istnieje możliwość polakierowania 
osłonek aluminiowych w kolorze stolarki.
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Prezentowany system profili aluminiowych z przegrodą 
termiczną PONZIO PE 68 stworzony jest do wykonywania 
konstrukcji wiatrołapów, wykuszy, witryn, okien (stałych, 
rozwieranych, uchylnych, obrotowych, uchylno - rozwiera-
nych, uchylno - przesuwnych), drzwi balkonowych i wejścio-
wych oraz innych przegród głównie zewnętrznych. Zapewnia
uzyskanie wysokiego standardu użytkowego i estetycznego 
oraz zabezpiecza przed przenikaniem ciepła. Znajduje zasto-
sowanie  zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użytecz-
ności publicznej.

Profile systemu PONZIO PE 68 mają konstrukcję trzykomo-
rową. Zewnętrzna część profila rozdzielona jest od wewnętrz-
nej przekładką termiczną szerokości 32 mm. W jej obrębie  
następuje uszczelnienie okna za pomocą dwukomponento-
wej uszczelki środkowej, co wraz z poszerzeniem przekładki 

termicznej znacznie zwiększa izolacyjność cieplną okna. Trzykomorowa konstrukcja profili 
systemu PONZIO PE 68 zapewnia dużą sztywność kształtowników i umożliwia wykonywanie 
konstrukcji o dużych gabarytach.

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych (szyby pojedyncze lub zespolone), 
paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, płyt 
gipsowo - kartonowych oraz poliwęglanowych o grubości 13 ÷ 51 mm dla ościeżnic i 13 ÷ 59 
mm dla skrzydeł.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 68 mm w przypadku ościeżnic, słupków, 
ślemion i szczeblin oraz 76 mm w przypadku skrzydeł okiennych. Tak przyjęte grubości umoż-
liwiają wykonanie konstrukcji okiennych, w których skrzydło i ościeżnica są zlicowane ze sobą 
tylko z jednej strony. Istnieje możliwość gięcia profili, co umożliwia wykonywanie różnego 
rodzaju konstrukcji łukowych.

Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Powłoki lakiernicze poli- 
estrowe dostępne są we wszystkich kolorach z palety RAL, tlenkowe zaś uzyskują takie kolory 
jak: złoty, ciemnobrązowy, szampański czy naturalne aluminium. Istnieje możliwość lakiero-
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wania na „kolor” drewna, a dzięki zastosowanej przekładce termicznej również wykony-
wanie profili dwukolorowych - innych wewnątrz i innych na zewnątrz elewacji.

System PONZIO PE 68 jest ściśle powiązany z innymi systemami firmy PONZIO. Pozwala 
to na zunifikowanie konstrukcji poprzez zastosowanie wielu takich samych elementów w 
różnych systemach PONZIO. Jako uszczelki osadcze, do osadzania i uszczelniania wypeł-
nień, stosowane są uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. 

W konstrukcjach okien oraz w drzwiach balkonowych  zewnętrznych systemu PONZIO 
PE 68  należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz 
do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: SAVIO, SOBINCO. 
Dla systemu istnieje możliwość wietrzenia szczelinowego poprzez zastosowanie okuć firmy 
Winkhaus zapewniających naturalną i energooszczędną wymianę powietrza poprzez rów-
noległe odsuwanie skrzydła do środka.

Każda konstrukcja okienna systemu PONZIO PE 68  w zabudowie zewnętrznej, musi po-
siadać efektywny system odprowadzania wody i wentylacji komory szybowej oraz komo-
ry pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Otwory drenażowe od strony zewnętrznej zakryte 
są osłonkami z tworzywa sztucznego lub z aluminium. Istnieje możliwość polakierowania 
osłonek aluminiowych w kolorze stolarki. 

System posiada możliwość zastosowania dodatkowo wkładek izolacyjnych. W zależności 
od miejsc, w których zastosowano dodatkowe wypełnienie oraz od jego rodzaju, system 
osiąga różną wartość współczynnika przenikania ciepła. W wersji PE 68+ z zamknięciem 
komory podszybowej wkładkami z trocellenu, w wersji PE 68HI z zamknięciem komory 
podszybowej i wkładem izolacyjnym w komorze profili, w wersji PE 68HI+ zastosowano w 
komorze podszybowej izolację z trocellenu i w komorach profili wkłady z aerożelu.
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Prezentowany system profili aluminiowych z przegrodą 
termiczną PONZIO PE 78N stworzony jest do wykonywania 
konstrukcji wiatrołapów, wykuszy, witryn, okien (stałych, 
rozwieranych, uchylnych, obrotowych, uchylno - rozwiera-
nych, uchylno - przesuwnych), drzwi balkonowych i wejścio-
wych oraz innych przegród głównie zewnętrznych. Zapewnia 
uzyskanie wysokiego standardu użytkowego i estetycznego 
oraz zabezpiecza przed przenikaniem ciepła. Znajduje zasto-
sowanie  zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użytecz-
ności publicznej.

Profile systemu PONZIO PE 78N mają konstrukcję trzykomo-
rową. Zewnętrzna część profila rozdzielona jest od wewnętrz-
nej przekładką termiczną szerokości 34 mm dla profili drzwio-
wych i 42 mm dla profili okiennych. Zastosowana przekładka 

termiczna tworzy dodatkową komorę, poprawiając tym samym izolacyjność termiczną 
kształtowników. W jej obrębie następuje uszczelnienie okna za pomocą dwukomponento-
wej  uszczelki środkowej, co wraz z poszerzeniem przekładki termicznej znacznie zwiększa 
izolacyjność cieplną wyrobu.

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych - szyby pojedyncze lub zespolo-
ne, paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, 
płyt gipsowo - kartonowych oraz poliwęglanowych o grubości 23 ÷ 61 mm.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 78 mm w przypadku ościeżnic, słup-
ków, ślemion i szczeblin oraz 86 mm w przypadku skrzydeł okiennych. Tak przyjęte grubości 
umożliwiają wykonanie konstrukcji okiennych, w których skrzydło i ościeżnica są zlicowane 
ze sobą.

Istnieje możliwość gięcia profili, co umożliwia wykonywanie różnego rodzaju konstrukcji 
łukowych. Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Powłoki la-
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kiernicze poliestrowe dostępne są we wszystkich kolorach z palety RAL, tlenkowe zaś uzy-
skują takie kolory jak: złoty, ciemnobrązowy, szampański czy naturalne aluminium. Istnieje 
możliwość lakierowania na „kolor” drewna, a dzięki zastosowanej przekładce termicznej 
również wykonywanie profili dwukolorowych - innych wewnątrz i innych na zewnątrz ele-
wacji.

System PONZIO PE 78N jest ściśle powiązany z innymi systemami firmy PONZIO. Pozwala 
to na zunifikowanie konstrukcji poprzez zastosowanie wielu takich samych elementów w 
różnych systemach PONZIO. Jako uszczelki osadcze, do osadzania i uszczelniania wypeł-
nień, stosowane są uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. 

W systemie PONZIO PE 78N montowane są okucia renomowanych firm, takich jak:  SO-
BINCO, G-U, ISEO, CISA. Dla systemu istnieje możliwość wietrzenia szczelinowego poprzez 
zastosowanie okuć firmy Winkhaus zapewniających naturalną i energooszczędną wymianę 
powietrza poprzez równoległe odsuwanie skrzydła do środka.

Każda konstrukcja okienna systemu PONZIO PE 78N w zabudowie zewnętrznej, musi po-
siadać efektywny system odprowadzania wody i wentylacji komory szybowej oraz komo-
ry pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Otwory drenażowe od strony zewnętrznej zakryte 
są osłonkami z tworzywa sztucznego lub z aluminium. Istnieje możliwość polakierowania 
osłonek aluminiowych w kolorze stolarki.
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Prezentowany system profili aluminiowych stworzony jest 
do wykonywania okien, drzwi i segmentów przesuwnych lub 
podnoszono - przesuwnych. Dzieli się na systemy niewymaga-
jące izolacji termicznej do elementów zabudowy wewnętrznej 
i zewnętrznej, np. różnych typów przesuwnych ścianek dzia-
łowych, obudowy balkonów i loggii oraz systemy z przegrodą 
termiczną do zabudowy zewnętrznej. Pojedyncze segmenty 
montowane są w ościeżnicy z dwu- lub trójtorowymi prowad-
nicami (szynami jezdnymi), wzdłuż których są przesuwane.

Szczelność wyrobów systemu SLIDING zapewniona jest 
dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek szczotkowych z po-
lipropylenu osadzonych na obwodzie każdego przesuwnego 
segmentu oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego 
EPDM.

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych - 
szyby pojedyncze lub zespolone o grubości zależnej od zasto-
sowanego rodzaju  SLIDINGU. Wypełnienia części nieprzezro-
czystych, mogą w zależności od wymagań, stanowić panele 

aluminiowe, wypełnienia typu „sandwich”, elementy warstwowe niesklejane składające się
z blachy aluminiowej jedno lub dwustronnej płyty meblowej (wiórowej, MDF, itp.) czy też 
płyty gipsowo - kartonowej oraz wypełnienia z PVC bądź poliwęglanu.

Systemy SL 600 i SL 900 wykonywane są jako przesuwne dopasowane do połączenia z sys-
temem PONZIO PT 50 i PT 52. Dla systemów należy stosować kompletne okucia systemowe 
PONZIO dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.

System SL 600ttEVO zaprojektowano do wykonywania termicznie izolowanych okien prze-
suwnych do zabudowy zewnętrznej  np. obudowy balkonów lub loggii i  jest dostosowany do 
połączenia z innymi systemami PONZIO. Maksymalny udźwig wózków 220 kg.

Systemy SL 1200tt i SL 1600tt wykonywane są jako podnoszono - przesuwne. SL 1200tt jest 
dopasowany do połączenia z systemem PONZIO PF 152WG. Dla SL 1200tt należy stosować 
kompletne okucia systemowe PONZIO i G-U dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz 
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do obciążeń eksploatacyjnych. Maksymalny udźwig wózków do 250 kg.
System PONZIO SL 1600tt jest dopasowany do połączenia z innymi systemami PONZIO. 

W systemie SL 1600tt należy stosować kompletne okucia systemowe PONZIO i G-U do-
stosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. Maksymalny 
udźwig wózków w wersji standardowej do 300 kg, przy użyciu dodatkowych wózków mak-
symalny ciężar skrzydła 400 kg.

Powierzchnie widoczne kształtowników są zabezpieczane przed korozją powłokami de-
koracyjno - ochronnymi anodowymi lub lakierowymi. Powłoki lakiernicze poliestrowe do-
stępne są we wszystkich kolorach z palety RAL, tlenkowe zaś uzyskują takie kolory jak: zło-
ty, ciemnobrązowy, szampański czy naturalne aluminium. Istnieje możliwość lakierowania 
na „kolor” drewna. 

Każda konstrukcja systemu przeznaczona do zamontowania w zabudowie zewnętrznej, 
musi posiadać efektywny system odprowadzania wody i wentylacji komory szybowej oraz 
komory pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą.

Otwory drenażowe od strony zewnętrznej zakryte są osłonkami z tworzywa sztucznego 
lub z aluminium. Istnieje możliwość polakierowania osłonek aluminiowych w kolorze sto-
larki.

III.01.002

Parametry techniczne dla poszczególnych systemów przesuwnych

system

głębokość konstrukcyjna
kształtowników [mm] szerokość

przekładki
termicznej [mm]

grubość
wypełnień [mm]skrzydła i 

szczebliny
ościeżnica 

dwutorowa
oscieżnica
trzytorowa

SL 600 31 55 95,5 - 4÷23

SL 600ttEVO 46 73/95 131,5/153,5 24 - ościeżnica
22 - skrzydło 26÷30

SL 900tt 40 90 142 16 4÷24
SL 1200tt 50 120 184 20 6÷37

SL 1600tt 67 160 247
(241 - bez listka)

22÷34 - ościeżnica
22 - skrzydło 12÷51









































PONZIO PF 152EI

PONZIO PE 78EI
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Prezentowany system  jest przeznaczony do konstru-
owania i wykonywania lekkich ścian osłonowych za-
wieszanych i międzystropowych oraz innych konstruk-
cji przestrzennych charakteryzujących się szczelnością  
i odpornością ogniową w obiektach budownictwa 
mieszkaniowego, przemysłowego i użytecznosci pu-
blicznej. System pozwala na uzyskanie wyrobów klasy 
odporności ogniowej EI30 i EI60 w zależności od roz-
wiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia.
Konstrukcję nośną stanowią elementy: 

pionowe (słupy - mocowane do konstrukcji bu-
dynku)
poziome (rygle - mocowane do słupów) wykona-
ne z kształtowników aluminiowych o przekroju 
skrzynkowym

W wewnętrznych komorach słupów i rygli znajdują się aluminiowe kształtowniki wzmac-
niające osłonięte wkładami izolacyjno - ogniochronnymi wykonanymi z glinokrzemianów i 
płyty gipsowo - kartonowej GKF. W skład kompletnego systemu PONZIO PF 152EI  wchodzą 
również tworzywowe przekładki termiczne, uszczelki kauczukowe, taśmy (uszczelki) pęcznie-
jące, silikony ogniochronne, akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu 
konstrukcji.

Szerokość kształtowników systemu PONZIO PF152EI wynosi 52 mm, zaś zewnętrznych li-
stew maskujących 51 mm. Ponadto listwy maskujące posiadają zaokrąglone krawędzie, co 
dodaje efektu lekkości konstrukcji i pozwala realizować estetyczne fasady z wąskimi liniami 
podziału. Istnieje również możliwość wykonania kwater fasadowych z szybą dwukomorową 
połączoną fugą silikonową. Głębokość słupów 124 ÷ 200 mm, głębokość rygli 125 ÷ 201 mm. 

Jako wypełnienie przezierne należy stosować szyby o odporności ogniowej, a dla szklenia 
zewnętrznego istnieje mozliwość zastosowania pakietu dwukomorowego o maksymalnej 
grubości 66 mm.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przeziernych oraz wypełnień 
nieprzeziernych w ścianie osłonowej systemu PF 152EI powinny być wykonane z kauczuku 
syntetycznego EPDM i spełniać wymagania DIN 7863. Przekładki termiczne muszą być zabez-
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pieczone taśmami pęczniejącymi, które w czasie pożaru ochraniają przekładki i uszczelnia-
ją po obwodzie połączenia szkło - słup, szkło - rygiel.  
Jako wypełnienia przezierne należy stosować szyby składające się ze szkła warstwowego:

dla odporności ogniowej EI30 minimalna grubość szkła 15 mm
dla odporności ogniowej EI60 minimalna grubość szkła 23 mm

Wypełnienia części nieprzeziernych stanowią elementy warstwowe zbudowane z:
 szyby pojedynczej hartowanej lub blachy stalowej grubości 0,7 ÷ 1,2 mm lub alumi-
niowej o grubości 1,5 ÷ 3,0 mm, pustki powietrznej 10 ÷ 15 mm, wełny mineralnej o 
łącznej grubości 140 mm i minimalnej gęstości 80 kg/m3  oraz płyty gipsowo - karto-
nowej GKF o grubości 12,5 mm
szyby zespolonej, wełny mineralnej o łącznej grubości 120 mm i minimalnej gęstości 
80 kg/m3  oraz płyty gipsowo - kartonowej GKF o grubości 12,5 mm

Wypełnienia mocowane są do konstrukcji nośnej, złożonej ze słupów i rygli, mechanicz-
nie poprzez systemowe listwy dociskowe i uchwyty ze stali nierdzewnej.

Dopuszczalne odchylenie ścian od pionu wynosi ±10o. Możliwe jest wykonywanie ścian 
osłonowych o różnych załamaniach płaszczyzny.

Ściany osłonowe systemu nie mają ograniczeń szerokości i wysokości konstrukcji, ko-
nieczne jest stosowanie dylatacji poziomej na długości słupów (co kondygnację) oraz dyla-
tacji pionowych w miejscach dylatacji budowli.

Powierzchnie widoczne kształtowników są zabezpieczane przed korozją powłokami de-
koracyjno - ochronnymi poliestrowymi. Powłoki lakiernicze dostępne są we wszystkich ko-
lorach z palety RAL oraz kolorach typu OLIVER bądź RUSTICO oraz lakierowanie na „kolor 
drewna”.

Powierzchnie profili aluminiowych są zabezpieczone przed korozją lakierowymi powło-
kami proszkowymi  według systemu kontroli jakości QUALICOAT lub anodowymi powłoka-
mi tlenkowymi (anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, 
brązowy) spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 
2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej 
niż 60 µm, dla powłok tlenkowych - nie mniej niż 20 µm.

System Ponzio PF 152EI jest powiązany z pozostałymi systemami z oferty PONZIO, co 
pozwala na dowolne konfigurowanie projektowanej konstrukcji, zwiększanie jej funkcjo-
nalności oraz dopasowanie do wymagań stawianych przez projektanta.
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Prezentowany system profili aluminiowych jest przezna-
czony do wykonywania nienośnych przeciwpożarowych 
ścian wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach budownic-
twa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysło-
wych. W systemie istnieje możliwość wykonywania drzwi 
przeciwpożarowych jedno- lub dwudzielnych okien oraz 
ścian przeciwpożarowych, z drzwiami lub bez, o klasach od-
porności ogniowej od EI15 ÷ EI120 w zależności od rozwią-
zań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia.

Profile systemu PE 78EI mają konstrukcję trzykomorową 
o głębokości profili ościeżnic, słupków, ślemion, szczeblin
i skrzydeł drzwiowych 78 mm, skrzydeł okiennych 86 mm. 
Zewnętrzna część profila rozdzielona jest od wewnętrz-
nej przekładką termiczną szerokości 35 mm, znacznie po-
prawiającą izolacyjność termiczną kształtowników, dla 

ścian o odporności EI120 głębokość profilu 89 mm, przekładka termiczna o szerokości 46 
mm.  System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych - szyby pojedyncze o wła-
ściwościach ognioodpornych lub zespolone (jedno lub dwukomorowe) składające się z 
szyby o właściwościach ognioodpornych (wewnętrznej) i szyby bezpiecznej (zewnętrz-
nej) oraz wypełnień nieprzeźroczystych: paneli typu „sandwich” o wypełnieniu z płyt gip-
sowo - kartonowych GKF i Fermacell o grubości 12,5 ÷ 15 mm, obłożonych blachą alumi-
niową grubości 1,5 ÷ 3,0 mm lub stalową o grubości 0,8 ÷ 1,2 mm. Grubość wypełnienia 
8 ÷ 68 mm. Dla ścian wewnętrznych istnieje możliwość wykonania przeszkleń połączonych 
fugą silikonową.

W drzwiach systemu PE 78EI powinny być stosowane kompletne okucia dostosowane 
do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu i 
uwzględnione w Aprobacie Technicznej ITB.

W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI15 ÷ EI30 kształtowniki aluminiowe 
wypełniane są izolacyjnymi wkładami ochronnymi wykonanymi z płyt gipsowo – kartono-
wych GKF lub silikatowo – cementowych PROMATECT-H w komorze środkowej lub wkładami 
wykonanymi z glinokrzemianów PALSTOP PAX w części komory środkowej. 
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W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI45 ÷ EI60 kształtowniki aluminio-
we wypełniane są izolacyjnymi wkładami ochronnymi wykonanymi z płyt gipsowo – karto-
nowych GKF lub silikatowo – cementowych PROMATECT-H we wszystkich trzech komorach  
lub wkładami z glinokrzemianów PALSTOP PAX w części komory środkowej. 

W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI120 kształtowniki aluminiowe 
wypełniane są izolacyjnymi wkładami ogniochronnymi wykonanymi z płyt gipsowo – kar-
tonowych GKF lub  silikatowo – cementowych PROMATECT-H w dwóch zewnętrznych ko-
morach, zaś wkładami wykonanymi z glinokrzemanów w komorze środkowej.

Kształtowniki aluminiowe w kształcie łuków wypełniane są wyłącznie wkładami z glino-
krzemianów PALSTOP PAX w komorze środkowej zarówno w ścianach o klasie odporności 
ogniowej EI30 jak i w ścianach o klasie odporności ogniowej EI60.

W drzwiach i ścianach przekładki termiczne, od strony wrębu wypełnienia, zabezpieczone 
są na całym obwodzie paskami materiałów pęczniejących. Wypełnienia w ramach skrzydeł 
drzwiowych i w ramach elementów ściennych osadzane są na podkładkach z twardej tek-
tury izolacyjnej, klinowane podkładkami z twardego drewna impregnowanego, mocowane 
w uchwytach stalowych (stal nierdzewna). Uszczelnienie osadzenia wypełnienia stanowią 
paski uszczelek ceramicznych oraz uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku syntetyczne-
go EPDM osadzane w aluminiowych listwach przyszybowych. Uszczelki ceramiczne należy 
dobierać w zależności od grubości wypełnienia oraz zastosowanego kątownika stalowego 
uchwytu mocującego.

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny być wykonane z wło-
sia naturalnego.

Powierzchnie widoczne kształtowników są zabezpieczane przed korozją powłokami de-
koracyjno - ochronnymi anodowymi lub lakierowymi. Powłoki lakiernicze poliestrowe do-
stępne są we wszystkich kolorach z palety RAL, tlenkowe zaś uzyskują takie kolory jak: 
złoty, ciemnobrązowy, szampański czy naturalnego aluminium. Istnieje możliwość lakiero-
wania na „kolor” drewna.

Każda konstrukcja systemu PE 78EI przeznaczona do zamontowania w zabudowie ze-
wnętrznej, musi posiadać efektywny system odprowadzania wody i wentylacji komory szy-
bowej oraz komory pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą.
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