
Marka Ponzio w ciągu niemal 80 lat 
działalności na rynku europejskim i 25 lat na 
rynku polskim osiągnęła wiodącą pozycję 
wśród dostawców systemów aluminiowych. 
Firma odnosi sukcesy dzięki stosowaniu 
zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań 
technicznych oraz zapewnieniu wysokiej 
jakości obsługi klienta, która jest jej priorytetem. 
Konsekwentnie realizuje strategię, zgodnie 
z którą każda nowa, przemyślana inwestycja 
– to jeszcze większe możliwości rozwoju. 

Inwestowanie w zaplecze techniczne 
oraz profesjonalną kadrę jest koniecznym 
warunkiem sprawnego funkcjonowania firmy 
przy tak dynamicznym wzroście sprzedaży. 
Równolegle z rozwojem infrastruktury 
i wzrostem zatrudnienia firma zwiększyła 
intensywność wdrażania nowych rozwiązań. 
Na przestrzeni ostatniego roku zaprojektowano 
całą gamę nowych produktów, które spełniają 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
klientów.

Troska o utrzymanie wysokiej jakości marki jest gwarancją naszych sukcesów na rynku.
  ANDRZEJ KAROLEWSKI, Wiceprezes Zarządu Ponzio
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LIDER WŚRÓD SYSTEMÓW PPOŻ.

Systemem przewodzącym obecnie w tej grupie jest 
PONZIO PE78EI „DESIGN LINE”. To najnowsza gene-
racja w rodzinie systemów przeciwpożarowych Ponzio. 
Doskonale charakteryzują go trzy określenia:  innowa-
cyjność, technologia, design. Produkt o odporności 
ogniowej ze szkleniem jednostronnym  we wszystkich 
klasach odporności ogniowej: EI15, EW30, EI30, EI60, 
EI90, EI120 posiada wysokie parametry wytrzymało-
ściowo-funkcjonalne oraz  zapewnia łatwość prefabry-
kacji i montażu w porównaniu z wyrobami „dwulistwo-
wymi”. Gotowy wyrób jest także atrakcyjny pod wzglę-
dem estetycznym. Jego walory wizualne określane 
mianem „Design Line” polegają na uzyskaniu jednolitej 
płaszczyzny kształtownika skrzydła lub ramy ze 
szkłem. System pozwala na wykonanie wielu wariantów 
skrzydeł drzwiowych, konstrukcji o dużych gabarytach, 
a także konstrukcji o podwyższonej odporności na wła-
manie. Architekci wysoko oceniają wygląd i funkcjonal-
ność tego systemu, a inwestorom odpowiadają opty-
malne warunki ekonomiczne.

Ponzio jest liderem w grupie wyspecjalizowanych 
rozwiązań przeciwpożarowych zarówno 
w Polsce, jak i całej Europie.

Nowością wśród systemów ppoż. jest też wersja 
ekonomiczna PONZIO PE78 w klasie EI30. Jest 
to system przeznaczony do stosowania w konstruk-
cjach wewnętrznych. Jego zaletą jest krótki czas 
montażu dzięki kształtownikom serii „Design Line” 
oraz wygodny montaż szyby przy pomocy „suwa-
ków” dociskowych. Zastosowane rozwiązania wpły-
wają na obniżenie kosztów gotowego wyrobu. 
Ogromną zaletą, która czyni system bezkonkuren-
cyjnym jest jego uniwersalność. System został 
wyposażony w ten sam wymiar profilu (głębokość 
kształtownika 78 mm) co pozostałe systemy serii 
PE78. Dzięki temu możliwa jest kompatybilność: łą-
czenie z innymi konstrukcjami o tych samych wy-
miarach. To cecha wyróżniająca ten system spo-
śród innych dostępnych na rynku.
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W systemach fasadowych 
stworzone zostało rozwiąza-
nie dachu przeszklonego 
PONZIO PF152 o odporno-
ści na działanie ognia we-
wnętrznego REI30/RE45. 
Przebadane rozwiązanie po-
zwala na wykonywanie da-
chów o pochyleniu od 0 do 
80 stopni, stosowanie prze-
szkleń dwukomorowych 
o grubości do 67 mm, wyko-
nywanie różnych kształtów 
(np. trapezowych lub trójkąt-
nych). System nie ogranicza 
szerokości wyrobu, rozpię-
tość jest uzależniona od 
maksymalnych naprężeń 
i ugięć w krokwiach.



CIEPŁE, BEZPIECZNE I ESTETYCZNE – DRZWI WEJŚCIOWE
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W drzwiach systemu PE 78NHI 
wprowadzono wiele udoskonaleń. 
Zwiększono izolacyjność termiczną 
oraz szczelność poprzez zaprojekto-
wanie specjalnych uszczelek central-
nych. Najnowszym produktem wśród 
systemów drzwiowych jest PONZIO 
PE78NHI – drzwi z panelem „pływają-
cym” od strony zewnętrznej, który re-
dukuje odkształcenia skrzydła pod-
czas zmian temperatury. Jest to sys-
tem drzwi zewnętrznych o bardzo wy-
sokiej izolacyjności termicznej, który 
zależnie od zastosowanych wkładów 
izolacyjnych posiada różne warianty. 
Dzięki swojej budowie konstrukcje wy-
konane w tym systemie są bardzo sta-
bilne i mogą osiągać  duże gabaryty.  
System cechuje się też atrakcyjnością 
wizualną, skrzydła drzwiowe zlicowane 
z ościeżnicą tworzą jednolitą po-
wierzchnię, a bogata oferta paneli po-
zwala na uzyskanie reprezentacyjnego 
charakteru drzwi.



TRANSPARENTNE I KOMFORTOWE – DRZWI PRZESUWNE
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Niekwestionowanym liderem wśród rozwiązań 
drzwi podnoszono-przesuwnych jest PONZIO 
SL 1600tt HI. System ten wyposażony jest we 
wszystkie walory, dzięki czemu jest niezwykle 
funkcjonalny, komfortowy, ciepły, szczelny, a przy 
tym przestronne konstrukcje nie ograniczają do-
stępu światła i tworzą panoramiczne „okno na 
świat”. System, który „podbił” już większość ryn-
ków, od Skandynawii po południe Europy wciąż 
się rozwija i jest wzbogacany o kolejne rozwiąza-
nia. Aktualnie nowością w jego konstrukcji jest 
zaprojektowany – o połowę węższy „słupek cen-
tralny”, co jeszcze bardziej zwiększyło powierzch-
nię przeszklenia. Smukły, delikatny profil sprawił, 
że konstrukcja jest wizualnie jeszcze lżejsza 
i  bardziej transparentna.

PONZIO SL
DRZWI PRZESUWNE



OKNA „PASSIVE”

W konstrukcjach aluminiowych, 
gdzie głównym kryterium jest wysoka 
izolacyjność termiczna, świetnie 
sprawdza się najnowszy system 
okienny PONZIO PE96 Passive 
– zaprojektowany do stosowania 
w budownictwie energooszczędnym 
i pasywnym. Współczynnik przenika-
nia ciepła Uw wynosi od 0,67 W/m2K 
(dla okna otwieranego o wymiarach 
1230 x 1480 mm z szybą 2-komorową 
Ug = 0,5 W/(m2K). System posiada 
bardzo stabilną i sztywną konstruk-
cję, a masywne skrzydła o głęboko-
ści 106 mm pozwalają na wykonywa-
nie konstrukcji o dużych gabarytach 
(przeprowadzono  badania w Instytu-
cie Techniki Budowlanej dla skrzydła 
o wymiarach 1806  x 2406 mm).  
Charakteryzuje się wysoką odporno-
ścią na włamanie, a budowa profili 
pozwala na stosowanie pełnej gamy 
okuć Alu (m.in. ukrytych i wzmocnio-
nych zawiasów). W dobie coraz więk-
szej popularności budownictwa 
pasywnego i energooszczędnego 
Ponzio PE96 Passive – to nowy lider 
wśród najcieplejszych systemów.

SPECJALNE LISTWY ANTYWŁAMANIOWE

Firma Ponzio przeprowadziła badania z zastosowaniem nowo zaprojektowanych listew antywłamaniowych, które mogą być 
stosowane we wszystkich systemach serii PE, gdzie uzyskano odporność  na włamanie w klasie RC3. Ich zaletą jest łatwość 
montażu, zwłaszcza przy dużych pakietach wypełnień, co umożliwia wpinanie dwukierunkowe listwy.
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IDEALNY DO BIURA

SYSTEMY DO CIEPŁYCH KRAJÓW

PONZIO PE50
Nowości uzupełnia grupa 

systemów do stosowania 
w konstrukcjach o niższych 
wymaganiach termicznych 
– czyli np. w krajach egzo-
tycznych, gdzie popularne są 
systemy bez izolacji termicz-
nej (Wietnam, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Aruba). 
Tu doskonale sprawdza się 
PONZIO PE50. W systemie 
wprowadzono całą serię no-
wych rozwiązań, które speł-
niają wymagania tych rynków 
(m.in. okna otwierane na ze-
wnątrz, rowek do okuć PVC). 
Ich istotną cechą jest ich 
ekonomiczność.
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Nowością jest również system wewnętrznych 
ścianek, drzwi i witryn PONZIO OF90, który wy-
znacza nowoczesne standardy w przestrzeni biu-
rowej. Zapewnia wizualną lekkość konstrukcji 
gwarantując jednocześnie dobrą akustykę po-
mieszczenia. Szerokie, masywne ścianki pozwa-
lają na zastosowanie wielu praktycznych i ekono-
micznych rozwiązań. Umożliwiają montaż osprzę-
tu elektrycznego i elementów wyposażenia biuro-
wego zintegrowany z konstrukcją oraz zamonto-
wanie wewnętrznych żaluzji. Zaletą systemu jest 
łatwość prefabrykacji wyrobu i montażu.



EKSPANSJA NA RYNKI ZAGRANICZNE

Obiekty wykonane w systemach Ponzio tworzą nowoczesną 
architekturę na całym świecie, począwszy od krajów europej-
skich po rejony odległe: Nigeria, USA, Australia, Wietnam. Firma 
Ponzio, obecna na rynku niemal od 80 lat, zdobyła już uznanie w 
większości krajów świata, a marka Ponzio stała się znakiem prestiżu.  

Opracowując rozwiązania dla poszczególnych rynków oraz 
oferując  produkty wysokiej jakości, eksport bardzo szybko 
przyniósł wymierne efekty. Oprócz zwiększenia sprzedaży po-
zwala to również zdywersyfikować miejsca lokowania produk-
tu, co przyczynia się do stworzenia bardziej stabilnej sytuacji 
firmy.

Na rynku europejskim, w krajach „bogatszych” uznaniem 
cieszą się produkty najwyższej jakości, dlatego popularność 
zdobywają tam najbardziej zaawansowane technicznie pro-
dukty Ponzio. Jednym z ciekawych rynków pod względem roz-
woju eksportu jest  Skandynawia.  Zwłaszcza w Norwegii  oraz 
Finlandii powstało wiele realizacji z zastosowaniem systemów 
ciepłych, PE 78NHI i SL 1600ttHI. Ze względu na popular-
ność domów pasywnych świetnie został też przyjęty najnow-
szy system PE 96 Passive.  Dużą popularnością cieszą się 
tam również systemy ogrodów zimowych. 

Oprócz sprzedaży bezpośredniej gotowe konstrukcje 
w systemach Ponzio sprzedawane są przez klientów firmy do 
różnych krajów Europy i świata. Wśród  tych gotowych kon-
strukcji bardzo rozpowszechnionym produktem są konstrukcje 
przeciwpożarowe. Są one popularne na takich rynkach, jak 
Szwajcaria, Francja, Austria, Węgry, Turcja, Zjednoczone Emi-
raty  Arabskie, Kazachstan.

Jeśli chodzi o kraje Dalekiego Wschodu, np. Wietnam, 
Sri Lanka, Birma, Malezja itp., mimo znacznych odległości 
produkty Ponzio w tamtych rejonach coraz lepiej się sprzeda-
ją. Jako produkty europejskie są tam uważane za markowe, 
a mieszkańcy tych krajów chętnie się z nimi identyfikują. 

www.ponziogroup.com

Stadion Narodowy w Bratysławie, Słowacja

Opera w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zespół apartamentowy, Wietnam

EXPO, Kazachstan
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