
Jesteśmy rodzinną firmą handlową, której siedziba mieści się w Bielsku Białej. Początki naszej 
działalności sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku. 

 Handlowa oferta naszej firmy to szeroka paleta profesjonalnych artykułów stolarskich takich jak :

PRODUKTY:
-  farby przemysłowe do drewna 
- lakiery schodowe
- bejce 
- impregnaty i farby do drewna na bazie naturalnego oleju
-  frezy ścinowe do drewna
-  kantówka okienna i drzwiowa
-  okucia obwodowe do okien 
-  uszczelki do okien i drzwi drewnianych
-  okapniki rynnowe i listwy przyszybowe
-  kleje do drewna,
-  zamki drzwiowe ,
- zamki wielopunktowe,
-  klamki drzwiowe,
-  klameczki okienne,
- wkładki bębenkowe,
- zawiasy,
- elektronarzędzia, CELMA www.celma.com.pl
- profesjonalne odkurzacze, myjki ciśnieniowe KÄRCHER www.karcher.pl
-  szpachlówki, silikony i inne

                                                                                                                   

http://www.celma.com.pl/
http://www.karcher.pl/


OKUCIA OBWODOWE

Posiadamy status autoryzowanego przedstawiciela Metalplast Karo Złotów S.A. producenta 
polskich okuć obwodowych ROMB. Okucia ROMB mają zastosowanie w pełnej gamie okien i 
drzwi balkonowych drewnianych i tworzywowych stosowanych w budynkach mieszkalnych, 
hotelach oraz budynkach biurowych i handlowo usługowych.

SYSTEM ROMB, SYSTEM ROMB 2000 
okucia rozwierano – uchylne, rozwierane, uchylne i rozwierano – uchylne z rozwieranymi 

przeznaczone do okien i drzwi balkonowych  wykonanych z drewna i profili pvc-u

SYSTEM ROMB 3000
okucia rozwierano – uchylne o zwiększonej odporności na włamanie 

SYSTEM S 5
tzw. Płytka puszka 

SYSTEM TAKT 150
zamykacz dźwigniowy do okien i naświetli

KARO SUW 
okucie służy do zamykania, uchylania oraz przesuwania skrzydeł okiennych

równolegle do płaszczyzny ościeżnicy

Katalog okuć - certyfikaty:  www.metalplast-karo.com.pl

http://www.metalplast-karo.com.pl/


FARBY PRZEMYSŁOWE DO DREWNA

Jesteśmy przedstawicielem firmy TEKNOS produkującej farby przemysłowe do drewna. Grupa 
Teknos jest w Skandynawi jednym z wiodących producentów specjalistycznych powłok 
przemysłowych. Powstała w 1912 roku .

• IMPREGNATY WODNE 
• IMPREGNATY CHEMICZNE
• PODKŁADY WODOROZPUSZCZALNE
• POWŁOKI MIĘDZYWARSTWOWE
• NAWIERZCHNIOWE FARBY AKRYLOWE
• INNE 

Profesjonalne farby przemysłowe TEKNOS znajdują szerokie zastosowanie w produkcji okien i 
drzwi drewnianych. Zalecane są także do przemysłowej obróbki drewna: desek elewacyjnych, 
balustrad,krokwi, belek,itp. Jednocześnie chronią drewno przed promieniami UV i zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi.
Posiadamy szeroką paletę kolorów.
Realizujemy indywidualne zamówienia. 

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA DOSTOSOWANA  DO POTRZEB KLIENTA 

IMPREGNATY I FARBY DO DREWNA NA BAZIE 
NATURALNEGO OLEJU LNIANEGO  „  KOOPMANS ”

• oleje impregnujące do drewna

• bejce impregnujące do drewna

• bejce olejowe do drewna

• środki czyszczące do drewna

Produkty firmy KOOPMANS na bazie naturalnego oleju lnianego można stosować na 
podłogi, deski tarasowe, meble ogrodowe, palisady, płoty,pergole, ogrodzenia, elewacje 
drewniane, podbitki itp.

Naturalne pi kno drewna zachowane na lata.ę



LAKIERY SCHODOWE „ROSNER”

• LAKIER 2K-DD SCHODOWY
                                          

                                                                                            

           Jest to, szybkoschnący lakier dwuskładnikowy na bazie hydroksylowych poliestrów, 
charakteryzujący się wysoką odpornością na światło.                            

  Do wartościowego i odpornościowego uszlachetniania drewna do budowy schodów. 
Stopień połysku:     półmatowy.

• UTWARDZACZ DD-74
                                                                                                                                                 

             Jest to składnik reagujący wytworzony na bazie poliizocyjanianów z przeznaczeniem do 
lakierów DD względnie PU

                                        

BEJCE

• Bejce nitro firmy SOPUR
 Przeznaczone do elementów drewnianych i drewnopochodnych we wnętrzach. 
Posiadamy szeroką gamę gotowych odcieni.
Informacje dotyczące produktu: www.sopur.com.pl

http://www.sopur.com.pl/


FREZY ŚCINOWE DO DREWNA

frezy proste i z nacinakami do płaszczyzn,rowków i wręgów
frezy kątowe

frezy do ćwierćwałka
frezy do ćwierćwałka z wybiegami

fezy do obróbki krawędzi i zaokrągleń
frezy do żłobka 

frezy do półżłobka
frezy do półwałka

frezy do półwałka niepełnego
frezy do płycin

frezy do łączenia na długość
frezy do łączenia na szerokość

frezy do ryflowania
frezy do kołków gładkich

zestawy frezów do boazerii
zestawy frezów do parkietu i deski podłogowej

zestawy frezów do zaokrągleń lub fazowania krawędzi
zestawy frezów do drzwiczek meblowych

zestawy frezów do drzwi
zestawy frezów do okien

zestawy frezów do poręczy
zestawy frezów do czopów i widlic

zestawy frezów do ścian drewnianych
zestawy frezów do programu ogrodowego

 realizujemy indywidualne zamówienia  



USZCZELKI DO OKIEN I DRZWI DREWNIANYCH
Okienne do farb akrylowych:

• SV 12 PRZYLGOWA DEVENTER            
       

             KDA – 9 PRZYLGOWA  A i  B                   

• SV – 33 KRAWĘDZIOWA  DEVENTER   

                KDA – 12 KRAWĘDZIOWA  A i B           

•  KDA-16                                       A i B            

Okienna do farb chemoutwardzalnych:

• KD – 9 PRZYLGOWA A i B                          n

Drzwiowa do farb akrylowych:

• KDA – 11 A i B                                           

• KDA-14 A i B                                              

Drzwiowa do farb chemoutwardzalnych:

• KD – 11 A i B                                              

http://www.aibsc.com.pl/?pid=60&docid=2&pdocid=6&papdocid=11&ppdocid=11&prid=66
http://www.aibsc.com.pl/?pid=60&docid=2&pdocid=6&papdocid=11&ppdocid=11&prid=78
http://www.aibsc.com.pl/?pid=60&docid=2&pdocid=6&papdocid=11&ppdocid=11&prid=80
http://www.aibsc.com.pl/?pid=60&docid=2&pdocid=6&papdocid=11&ppdocid=11&prid=71
http://www.aibsc.com.pl/?pid=60&docid=2&pdocid=6&papdocid=13&ppdocid=13&prid=83
http://www.aibsc.com.pl/?pid=60&docid=2&pdocid=6&papdocid=13&ppdocid=13&prid=84
http://www.aibsc.com.pl/?pid=60&docid=2&pdocid=6&papdocid=13&ppdocid=13&prid=86


ZAWIASY
• zawiasa regulowana drzwiowa 20  
•  zawiasa regulowana drzwiowa 18        
• zawiasa regulowana drzwiowa 14                               
•  zawiasa czopowa wkręcana drzwiowa               
• zawiasa przykręcano – wciskana drzwiowa                 
• zawiasa przykręcano – wciskana okienna                    
•  zawiasa czopowa wkręcan                                  
•  zawiasa czopowa trójskrzydełkowa   

         

KLEJE DO DREWNA

• KLEBIT 304.1 dwuskładnikowy klej bezbarwny (D4)  (9,5kg)  
• KLEBIT utwardzacz           
• KLEBIT 314.0 jednoskładnikowy (D4)                         (4,5 kg)                 
• KLEBIT 303.2 jednoskładnikowy (D3)                         (10 kg) 
• KLEBIT 303.2 jednoskładnikowy (D3)                         (28 kg)
• PUR-LEIM 507 poliuretanowy utw. Wilgotnością        (0,5kg)
• PUR-LEIM 507 poliuretanowy utw. Wilgotnością        (6kg)



OKAPNIKI RYNNOWE I LISTWY PRZYSZYBOWE

Prowadzimy sprzedaż aluminiowych okapników rynnowych do nowoczesnych okien drewnianych 
firmy EFFECTOR. Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów są uzyskane przez firmę 
EFFECTOR certyfikaty: Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska 
zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001 i PN-14001:2005   

Profile dostępne są w długościach: 3,5 mb oraz 7 mb



KANTÓWKA OKIENNA I DRZWIOWA

Posiadamy szeroki wybór klejonki okiennej i drzwiowej:

• sosnowej 

• świerkowej

• dębowej

• innej

  

ZAMKI DRZWIOWE 

• zamek drzwiowy wpuszczany 90/50 klucz JANIA

• zamek drzwiowy wpuszczany 90/50 wkład JANIA

• zamek drzwiowy wpuszczany 72/50 klucz JANIA

• zamek drzwiowy wpuszczany 72/50 wkład JANIA 

• zamek drzwiowy wpuszczany 72/50 WC JANIA

• zamek drzwiowy wpuszczany ZW/50 JANIA

• zamek drzwiowy wpuszczany 90/50 klucz  LOB

• zamek drzwiowy wpuszczany 90/50 wkład LOB

• zamek drzwiowy wpuszczany 72/50 klucz  LOB

• zamek drzwiowy wpuszczany 72/50 wkład LOB

• zamek meblowy ZMB LOB

• zamek bramowy wpuszczany klucz/wkład JANIA

• zamek wierzchni 50 mm

• zamek wierzchni 60 mm



WKŁADKI BĘBENKOWE

• wkładka bębenkowa 30/30

• wkładka bębenkowa 30/35

• wkładka bębenkowa 30/40

• wkładka bębenkowa 30/45

• wkładka bębenkowa 30/50

• wkładka bębenkowa 30/60

• wkładka bębenkowa 31/46

• wkładka bębenkowa 35/40

• wkładka bębenkowa 35/60

• wkładka bębenkowa 36/46

• wkładka bębenkowa 36/56

• wkładka bębenkowa z gałką 30/30

• wkładka bębenkowa z gałką 30/35

• wkładka bębenkowa z gałką 30/40 

• wkładka bębenkowa z gałką 35/30

• wkładka bębenkowa z gałką 35/35

• wkładka bębenkowa z gałką 40/30


