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METRA. Design, Kolor, Emocje. 
Włoski styl, którego wszyscy nam zazdroszczą.

Systemy METRA zostały zrealizowane, aby 
zaspokoić jakąkolwiek potrzebę konstrukcyjną i
estetyczną klienta,  zapewniając komfort i 
bezpieczeństwo Twoim pomieszczeniom. 
Szeroka gama kolorów, akcesoriów, modne 
dodatki, zabezpieczenia 
antywłamaniowe, automatyka i ergonomia. 
Izolacja termiczna oraz certyfikat (Posa Clima),
gwarantuje trwałość i oszczędność energetyczną.

Kiedy myślimy o domu, wyobrażamy sobie okna i
drzwi Metra.

METRA.
STYL KTÓRY
NADA WARTOŚCI 
TWO JEMU
POMIESZCZENIU
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TYLKO 
METRA
PROPONUJE
KOMPLETNY
PRODUKT

OBSŁUGA BLISKA KLIENTOWI
Pomoc na każdym etapie zakupu: od wyboru,
instalacji, po czyszczenie, aż po historyczne 
zidentyfikowanie Twoich systemów okienno-
drzwiowych.

DESIGN I STYL
Szeroki wybór systemów okienno-drzwiowych
METRA nada charakteru zarówno tradycyjnym, jak
i nowoczesnym pomieszczeniom a w
przypadku restaurowanych budynków pozwoli na
zachowanie ich oryginalnych form. Wąskie profile
najnowszych propozycje pozwalają na większy
przepływ swiatła.  

STYLOWE DODATKI
Szeroka gama stylowych dodatków firmy METRA,
współgrających z liniami o wyjątkowym stylu,
które zaspokoją najbardziej wyszukane potrzeby
estetyczne klienta oraz idealnie dopasują się do
każdego pomieszczenia.
Akcesoria METRA zapewnią wysoką jakość
Twoich okien.

WYKOŃCZENIA
Różnorodne, wytrzymałe i chromatycznie zaskakujące.
Od metalizowanych po piaskowe… wykończenia z
naturalnego drewna i aluminium. 

WYBÓR ALUMINIUM
Aluminium jest w coraz większym stopniu obecny w
naszym życiu: od puszki po wagon szybkiego
pociągu. Estetyczny, plastyczny, wytrzymały i 100%
recyklingowany, wyraźnie lepszy od innych materiałów. 

GREEN
METRA to firma, której działalność ma niski wpływ na
środowisko naturalne a sprzedawane produkty
charakteryzują się wysoką zawartością ekologicznych
składników.

PUNKT SPRZEDAŻY METRA
Punkt sprzedaży Metra jest miejscem, do którego lud-
zie przychodzą realizować swoje marzenia.
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PoliEdra-Sky 50 CV P  PoliEdra-Sky 50 SPoliEdra-Sky 50 iPoliEdra-Sky 50
PoliEdra-Sky 
okna fasadowe

PoliEdra-Sky 
okna połaciowe 

Poliedra-Sky daje wolność twórczą projektantom, 
stymulując rozwój innowacyjnych koncepcji miejsca i
światła. 
Poliedra –Sky to nie tylko estetyka, ale również technologia
zdecydowanie innowacyjna, która umożliwia realizację
coraz bardziej złożonych form geometrycznych w 
kombinacji ze szkłem, kamieniem, drewnem i kompozytami.
Idealnym wykorzystaniem jest wykonywanie dużych okien
szczególnie w przeźroczystych poszyciach i świetlikach.
System słusznie zawdzięcza swoją nazwę właśnie 
uniwersalności jego możliwości konstrukcyjnych i 
aplikacyjnych.

Uniwersalność systemu METRA pozwala na wykonanie
struktury technicznie doskonałej i o wysokiej jakości 
estetycznej, podczas gdy połączenia jej ze strukturą
główną mogą być również dostosowane do struktur 
dodatkowych ze stali, drewna itp. gwarantując w ten
sposób maksymalne dostosowanie do różnych
wymogów użytkownika z pełną korzyścią dla ogólnej
równowagi. Idealnymi zastosowaniami w budownictwie
mieszkaniowym są duże przeszklenia do wykonania
werand, ogrodów zimowych, wnęk schodowych i 
świetlików, gdzie wykorzystanie fasad pozwala na
znaczne zwiększenie jasności, nasłonecznienia i 
oszczedności energetycznej.

W odróżnieniu od tego co było dostępne w przeszłości,
dzisiaj budynki, pokryte strukturami ścian osłonowych,
wymagają zintegrowanych systemów coraz bardziej 
zaawansowanych i kompletnych, które umożliwią 
wykonanie specjalnych kształtów geometrycznych,
niekiedy złożonych, aby otrzymać z powłoki poszycia dy-
namiczne i napowietrzne obrazy. W związku ze swoimi
właściwościami estetycznymi, szczelnością i 
oszczędnością energetyczną, system Poliedra-Sky może
być stosowany w nowych konstrukcjach, jak i do restruk-
turyzacji w celu naprawienia lub wymienienia
powierzchni.

Estetyka i wykorzystania

Zastosowanie
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Wykorzystując odpowiednie profile i akcesoria system
pozwala na wykonanie fasad pełnych, pionowych i 
zagiętych takich jak: 

Fasady tradycyjne z widoczną maskownicą 
złożone ze słupów i rygli z przeszkleniem 
mocowanym mechanicznie (docisk)
Poliedra-Sky 50-50I-60

Fasady strukturalne/półstrukturalne
złożone ze słupów i rygli  z wstawkami ram i przeszkleń
strukturalnie klejonych lub mocowanych mechanicznie
Poliedra-Sky 50 S, 50 CV, 60 CV

Fasady punktowe podwieszane
złożone ze słupów pionowych i przeszkleń mocowanych
elementem kotwiącym (rotule) ze stali nierdzewnej.
Poliedra-Sky Glass 130/180

Fasady modułowe
złożone z elementów modułowych samonośnych z
przeszkleniem klejonym strukturalnie lub mocowanym
mechanicznie.
Poliedra-Sky Fast 80

Fasady wentylowane
złożone ze struktur do budowy poszyć z paneli 
zaślepionych lub przeszklonych
Urano Wall

Stosowanie wyrobów i akcesoriów marki METRA 
zapewni Ci bezpieczeństwo używania materiałów 
posiadających optymalne właściwości i trwałość w
czasie. 
Systemy METRA zostały certyfikowane przez 
najważniejsze, europejskie laboratoria testowe, 
otrzymując najwyższe oceny wydajności.

Aby być pewnym, wybieraj profile 
oryginalne, łatwo rozpoznawalne przez
znak M znajdujący się po wewnętrznej
stronie okna i na każdym z akcesoriów.
Należy pamiętać o tym, że akcesoria
stanowią integralną część systemu i tylko
z oryginalnymi akcesoriami METRA możesz otrzymać
wysoką wydajność. 

Oprócz tego METRA jest jednym z pierwszych 
przedsiębiorstw włoskich, które otrzymało „znak 
fabryczny” na wyroby własne, aby zapewnić 
rozpoznawalność i ochronę konsumenta. 
Jakość systemów METRA jest zabezpieczona oprócz
tego, również przez certyfikowane procesy produkcyjne
„znaku europejskiego” oraz przez systemy jakości
zakładowej certyfikowanej przez RINA na podstawie
norm ISO 9001: 2008. 

Jakość METra



Poliedra-Sky 50
Charakterystyki korzyści

1

2
3
4
5

6

1 - Słup
2 - Uszczelki pod szybę z EPDM
3 - Izolator
4 - Docisk
5 - Maskownica
6 - Szyba zespolona

Estetyka struktury Technologia

Wersja pozioma

Sposoby otwierania

Roziwerne Uchylne Rozwierno-uchylne   Wychylne

• Fasada tradycyjna (słupowo-ryglowa)
• Struktura 50 mm, widoczna od wewnątrz i od zewnątrz
• Słup rurowy: głębokość od 42 do 225 mm
• Grubość szyby: od 8 do 45 mm
• Uszczelnienie: uszczelki z EPDM
• Izolator: wkładka dystansowa twarda z Tecno CMP
• Oryginalne akcesoria
• Wykończenie: anodyzowanie lub malowanie
• Stop aluminium EN AW-6060
• Zintegrowany z systemami Poliedra-Sky 50I, 50S, 50CV,

60 oraz z Systemami Rozwiernymi i 
Przeciwsłonecznymi

• Izolacja akustyczna i cieplna
• Wykorzystanie systemu do typów wykonania
• Lekka struktura nośna bardzo łatwa w montażu
• Aspekt estetyczny osiągalny przez powłoki zewnętrzne
• Zintegrowane wszystkie sposoby otwierania rozwiernego

systemu METRA
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Certyfikat wydajności

Wodoszczelność (statyczna) EN 12154
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 147 km/h (1050Pa) zachowuje szczelność
na wodę.

Ciśnienie próbne 
km/h

klasa

Fasada jest w stanie
zapobieć infiltracji wody,
nawet przy znacznej
różnicy ciśnienia na
zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczenia.

Wodoszczelność (dynamiczna) ENV 13050
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 125 km/h (750Pa) zachowuje szczelność na
wodę.

Ciśnienie osiągniętebez infiltracji
km/h

Szczelność fasady na
infiltrację wody przy
pulsującym ciśnieniu
między zewnątrz a
wewnątrz pomieszczenia.

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (>900Pa)
55,77 78.87 96.59 111,54 111.54

R4 R5 R6 R7 rE 1050

(750Pa)
124,7

Przepuszczalność powietrza EN 12152
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 125 km/h (750Pa), przeszła pozytywnie test
na przepuszczalność powietrza.

Ciśnienie próbne 
km/h

klasa

Typowa dla zamkniętej fa-
sady infiltracja powietrza
przy róznicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczenia; im mniejsza
przepuszczalność powie-
trza, tym lepsza jakość fa-
sady.

odporność na obciążenie wiatrem EN 12179 - EN 13116
Fasada METRA, przy prędkości wiatru równej 250 km/h (3000Pa) nie poniosła żadnych
trwałych uszkodzeń lub deformacji.

Zdolność fasady, podda-
nej dużym obciążeniom,
do zachowania dopu-
szczalnej deformacji i
pierwotnych właściwości,
jest niezmiernie ważna
dla bezpieczeństwa jej
użytkowników.

Współczynnik przenikania ciepła fasady EN ISO 10077-2
Fasada METRA spełnia wymagania w zakresie oszczędności energetycznej. 

Uf W/m2 K

Współczynnik przenikania
ciepła U określa ile energii
przenika przez metr kwadra-
towy przegrody w czasie
jednej sekundy, gdy różnica
między temperaturą na
zewnątrz i wewnątrz wynosi
1 stopień Celsjusza.
Jednostką pomiaru
współczynnika przenika-
nia ciepła jest W/m2 K.

2.3

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (750Pa)
55,7 78.87 96.59 111,54 124,7
A1 A2 A3 A4 aE

Wartość ciśnienia próbnego 2000Pa
Obciążenie maksymalne 3000Pa

Właściwości akustyczne EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Wskaźnik izolacyjny fasady dochodzi do 50dB. Fasada METRA jest w

stanie stłumić hałas o
natężeniu.

aż do 50 dB

1.4

odporność na uderzenie  (BADANIE WYKONANE PRZY ZASTOSOWANIU CIAŁA STAŁEGO) EN 14019
Testy wykazały, że fasada METRA jest wytrzymała na przypadkowe uderzenia.

Wysokość upadku 
klasa

Wytrzymałość fasady na
uderzenia od strony
wewnętrznej. (przetesto-
wane z użyciem ciała
stałego o wadze 50 kg)

200 mm 300 mm 450 mm 700 mm 950 mm
1 2 3 4 5



Poliedra-Sky 50 i

• Fasada tradycyjna (słupowo-ryglowa)
• Struktura 50 mm, widoczna od wewnątrz i z zewnątrz
• Słup IPE: głębokość od 75 do 280 mm
• Grubość szyby: od 8 do 45 mm
• Uszczelnienie: uszczelki z EPDM
• Izolator: wkładka dystansowa twarda z Tecno CMP
• Oryginalne akcesoria
• Wykończenie: anodyzowanie lub malowanie
• Stop aluminium EN AW-6060
• Zintegrowany z systemami Poliedra-Sky 50, 50S,

50CV, 60 oraz z Systemami Rozwiernymi i
Przeciwsłonecznymi 

Charakterystyki 
• Izolacja akustyczna i cieplna
• Wykorzystanie systemu do typów wykonania
• Lekka struktura nośna bardzo łatwa w montażu
• Estetyczny wygląd wnętrza typowego dla stalowych

struktur
• Aspekt estetyczny osiągalny przez powłoki zewnętrzne 
• Zintegrowane wszystkie sposoby otwierania 

rozwiernego systemu METRA

korzyści

1

2

3

4

5

1 - Słup
2 - Uszczelki pod szybę z EPDM
3 - Izolator
4 - Docisk/Maskownica
5 - Szyba zespolona

Estetyka struktury Technologia

Wersja pozioma

Sposoby otwierania

Roziwerne Uchylne Rozwierno-uchylne Wychylne
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Certyfikat wydajności

Wodoszczelność (statyczna) EN 12154
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 147 km/h (1050Pa) zachowuje szczelność
na wodę.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Fasada jest w stanie
zapobieć infiltracji wody,
nawet przy znacznej
różnicy ciśnienia na
zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczenia.

Wodoszczelność (dynamiczna) ENV 13050
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 125 km/h (750Pa) zachowuje szczelność na
wodę.

Ciśnienie osiągniętebez infiltracji
km/h

Szczelność fasady na
infiltrację wody przy
pulsującym ciśnieniu
między zewnątrz a
wewnątrz pomieszczenia.               

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (>900Pa)
55,77 78.87 96.59 111,54 111.54

R4 R5 R6 R7 RE 1050

(750Pa)
124,7

Przepuszczalność powietrza EN 12152
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 125 km/h (750Pa), przeszła pozytywnie test
na przepuszczalność powietrza.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Typowa dla zamkniętej fa-
sady infiltracja powietrza
przy róznicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczenia; im mniejsza
przepuszczalność powie-
trza, tym lepsza jakość fa-
sady.

Odporność na obciążenie wiatrem EN 12179 - EN 13116
Fasada METRA, przy prędkości wiatru równej 250 km/h (3000Pa) nie poniosła żadnych
trwałych uszkodzeń lub deformacji.

Zdolność fasady, podda-
nej dużym obciążeniom,
do zachowania dopu-
szczalnej deformacji i
pierwotnych właściwości,
jest niezmiernie ważna
dla bezpieczeństwa jej
użytkowników.

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (750Pa)
55,7 78.87 96.59 111,54 124,7
A1 A2 A3 A4 AE

Wartość ciśnienia próbnego 2000Pa
Obciążenie maksymalne 3000Pa

Współczynnik przenikania ciepła fasady EN ISO 10077-2
Fasada METRA spełnia wymagania w zakresie oszczędności energetycznej. 

Uf W/m2 K

Współczynnik przenikania
ciepła U określa ile energii prze-
nika przez metr kwadratowy
przegrody w czasie jednej se-
kundy, gdy różnica między
temperaturą na zewnątrz i
wewnątrz wynosi 1 stopień Cel-
sjusza. Jednostką pomiaru
współczynnika przenikania
ciepła jest W/m2 K.

2.3 1.4



Poliedra-Sky 50 S

• Fasada strukturalna słupowo-ryglowa
• Struktura 50 mm, widoczna od wewnątrz 
• Mocowanie strukturalne lub mechaniczne szyby
• Słup: głębokość od 42 do 225 mm
• Grubość szyby: od 24 do 32 mm
• Uszczelnienie: uszczelki wewnętrzne i uszczelki pod

szybę z EPDM
• Izolator: przekładki termiczne z poliamidu
• Oryginalne akcesoria
• Wykończenie: anodyzowanie lub malowanie
• Stop aluminium EN AW-6060
• Zintegrowany z systemami Poliedra-Sky 50, 50I, 60 oraz

z Systemami Rozwiernymi i Przeciwsłonecznymi

Charakterystyki

• Izolacja akustyczna i termiczna
• Wykorzystanie systemu do wielu typów wykonania
• Lekka struktura nośna bardzo łatwa w montażu
• Aspekt estetyczny zewnętrzny „wszystko ze szkła” lub z

obramowaniem
• Otwarcie niewidoczne z zewnątrz

Korzyści

1
2

3
4
5
6

7

8

1 - Słup
2 - Uszczelka wewnętrzna
3 - Uszczelki wewnętrzne z EPDM
4 - Przekładki termiczne
5 - Uszczelka pod szybę z EPDM
6 - Klej strukturalny 
7 - Uszczelka obwodowa uszczelnienia zewnętrznego
8 - Szyba zespolona                     

Estetyka struktury Technologia

Wersja pozioma

Sposoby otwierania

Wychylne
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Certyfikat wydajności

Wodoszczelność (statyczna) EN 12154
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 158 km/h (1200Pa) zachowuje szczelność
na wodę.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Fasada jest w stanie
zapobieć infiltracji wody,
nawet przy znacznej
różnicy ciśnienia na
zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczenia.

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (1200Pa)
55,77 78.87 96.59 111,54 158

R4 R5 R6 R7 RE 1200

Przepuszczalność powietrza EN 12152
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 125 km/h (750Pa), przeszła pozytywnie test
na przepuszczalność powietrza.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Typowa dla zamkniętej fa-
sady infiltracja powietrza
przy róznicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczenia; im mniejsza
przepuszczalność powie-
trza, tym lepsza jakość fa-
sady.

Odporność na obciążenie wiatrem EN 12179 - EN 13116
Fasada METRA, przy prędkości wiatru równej 250 km/h (3000Pa) nie poniosła żadnych
trwałych uszkodzeń lub deformacji 

Zdolność fasady, podda-
nej dużym obciążeniom,
do zachowania dopu-
szczalnej deformacji i
pierwotnych właściwości,
jest niezmiernie ważna
dla bezpieczeństwa jej
użytkowników.

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (>600Pa)
55,7 78.87 96.59 111,54 111,54
A1 A2 A3 A4 AE

Wartość ciśnienia próbnego 2000Pa
Obciążenie maksymalne 3000Pa

Współczynnik przenikania ciepła fasady EN ISO 10077-2
Fasada METRA spełnia wymagania w zakresie oszczędności energetycznej. 

Uf W/m2 K

Współczynnik przenikania
ciepła U określa ile energii
przenika przez metr kwadra-
towy przegrody w czasie
jednej sekundy, gdy różnica
między temperaturą na
zewnątrz i wewnątrz wynosi
1 stopień Celsjusza.
Jednostką pomiaru
współczynnika przenikania
ciepła jest W/m2 K.

4.9 3.2



Poliedra-Sky Okna fasadowe

• Możliwość połączenia z Poliedra-Sky 50, Poliedra-Sky
50I, Poliedra-Sky 60

• Realizacje:
- strukturalne z nachodzącymi się szybami
- strukturalne z równoległymi szybami
- półstrukturalne z nachodzącymi się szybami
- szyba wkładana, nachodząca się

• Maksymalne obciążenie 180 kg przy fasadach o dużej
powierchni

• Maksymalne obciążenie 180/300 kg przy oknach fasa-
dowych

• Grubość szyby: od 28 mm do 40 mm
• Izolator: przekładki termiczne z poliamidu 
• Oryginalne akcesoria
• Stop aluminium EN AW-6060

Charakterystyki

• Izolacja akustyczna i termiczna
• Możliwość zastosowania systemu do wielu typów rea-

lizacji
• Możliwość różnorodnych rozwiązań estetycznych

Korzyści

Schemat

Wersja pozioma

6

7
8
9

1
2

3

10

4

5

1 - Uszczelka pod szybę z EPDM
2 - Dystans 
3 - Docisk
4 - Maskownica
5 - Szyba zespolona 
6 - Słup
7 - Rama stała
8 - Uszczelka z EPDM
9 - Przekładki termiczne
10 - Skrzydło

Estetyka struktury Technologia

Sposoby otwierania

Wychylne Otwieranie równoległe
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Certyfikat wydajności

Wodoszczelność  EN 1027 - EN 12208
System okienno-drzwiowy METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 136,6 km/h (900Pa) za-
chowuje szczelność na wodę.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

System okienno-
drzwiowy jest w stanie
zapobieć infiltracji wody,
nawet przy znacznej
różnicy ciśnienia na
zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczenia. 

Przepuszczalność powietrza EN 1026 - EN 12207
System okienno-drzwiowy METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 111,54 km/h (600Pa) ,
przeszła pozytywnie test na przepuszczalność powietrza..

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Typowa dla zamkniętych
okien i drzwi infiltracja po-
wietrza przy róznicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczenia; im mniejsza
przepuszczalność powie-
trza, tym lepsza jakość sy-
stemu.

(0Pa) (50Pa) (100Pa) (150Pa) (200Pa) (250Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (900Pa) (1500Pa)
0 32,2 45,53 55,77 64,39 72 78,87 96,59 111,54 136,6 147,5

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E900 E1500

(150Pa) (300Pa) (600Pa) (600Pa)
55,77 78,87 111,54 111,54

1 2 3 4

Odporność na obciążenie wiatrem EN 12211 - EN 12210
System okienno-drzwiowy, przy prędkości wiatru równej 182,14 km/h (1600Pa), nie poniósł
żadnych trwałych uszkodzeń ani deformacji.

Ciśnienie próbne 
Ugięcie

Klasa 

Zdolność okien i drzwi do
zachowania dopuszczalnej
deformacji i pierwotnych
właściwości, nawet przy
dużym obciążeniu, jest
niezmiernie ważna dla
bezpieczeństwa ich
użytkowników.

(400Pa) (800Pa) (1200Pa) (1600Pa) (2000Pa) (>2000Pa)
A (≤ 1/150) B (≤1/200) C (≤1/300)

1 2 3 4 5 Exxx

Współczynnik przenikania ciepła EN ISO 10077-2
System okienno-drzwiowy spełnia wymagania w zakresie oszczędności energetycznej.

Uf W/m2 K

Współczynnik przenikania
ciepła U określa ile energii
przenika przez metr kwadra-
towy przegrody w czasie
jednej sekundy, gdy różnica
między temperaturą na
zewnątrz i wewnątrz wynosi
1 stopień Celsjusza.
Jednostką pomiaru
współczynnika przenikania
ciepła jest W/m2 K.

2.6
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Poliedra-Sky Okna połaciowe  
Charakterystyki

• Izolacja akustyczna i termiczna
• Możliwość wykorzystania systemu do wielu rodzajów rea-

lizacji 
• Możliwość zastosowania dowolnych rozwiązań estetycz-

nych

Korzyści

Sposoby otwierania

• Zintegrowane z Poliedra-Sky 50, Poliedra-Sky 50i,
Poliedra-Sky 60

• Możliwe rozwiązania:
- wersja z klipsem na 4 bokach
- wersja z klipsem na 3 bokach
- wersja strukturalna
• Obciążenie maksymalne do 180 kg
• Szklenie od 27 do 58 mm
• Cięcie termiczne: listewki poliamidowe
• Oryginalne akcesoria
• Stop aluminium EN AW-6060

Wersja pozioma

6

7

1

2
3

4

5

1 – Uszczelka do szyb EPDM
2 – Potrójna szyba zespolona
3 – Rama stała
4 - Skrzydło
5 – Listwy termiczne
6 - Klips
7 - Uszczelka EPDM

TechnologiaEstetyka struktury



Certyfikat wydajności

Wodoszczelność EN 1027 - EN 12208
System okienno-drzwiowy METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 136,6 km/h (900Pa) za-
chowuje szczelność na wodę.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

System okienno-
drzwiowy jest w stanie
zapobieć infiltracji wody,
nawet przy znacznej
różnicy ciśnienia na
zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczenia. 

Przepuszczalność powietrza EN 1026 - EN 12207
System okienno-drzwiowy METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 111,54 km/h (600Pa) ,
przeszedł pozytywnie test na przepuszczalność powietrza.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Typowa dla zamkniętych
okien i drzwi infiltracja po-
wietrza przy róznicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczenia; im mniejsza
przepuszczalność powie-
trza, tym lepsza jakość sy-
stemu.

(0Pa) (50Pa) (100Pa) (150Pa) (200Pa) (250Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (900Pa)
0 32,2 45,53 55,77 64,39 72 78,87 96,59 111,54 136,6

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E1500

(150Pa) (300Pa) (600Pa) (600Pa)
55,77 78,87 111,54 111,54

1 2 3 4

Odporność na obciążenie wiatrem EN 12211 - EN 12210
System okienno-drzwiowy, przy prędkości wiatru równej 182,14 km/h (1600Pa), nie poniósł
żadnych trwałych uszkodzeń ani deformacji.

Ciśnienie próbne 
Ugięcie

Klasa 

Zdolność okien i drzwi do
zachowania dopuszczalnej
deformacji i pierwotnych
właściwości, nawet przy
dużym obciążeniu, jest
niezmiernie ważna dla
bezpieczeństwa ich
użytkowników.

(400Pa) (800Pa) (1200Pa) (1600Pa) (2000Pa) (>2000Pa)
A (≤ 1/150) B (≤1/200) C (≤1/300)

1 2 3 4 5 Exxx

Współczynnik przenikania ciepła EN ISO 10077-2
System okienno-drzwiowy spełnia wymagania w zakresie oszczędności energetycznej.

Uf W/m2 K

Współczynnik przenikania
ciepła U określa ile energii
przenika przez metr kwadra-
towy przegrody w czasie
jednej sekundy, gdy różnica
między temperaturą na
zewnątrz i wewnątrz wynosi
1 stopień Celsjusza.
Jednostką pomiaru
współczynnika przenikania
ciepła jest W/m2 K.

2.6
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Poliedra-Sky 50 CV

• Fasada tradycyjna słupowo-ryglowa
• Struktura 50 mm, widoczna tylko od wewnątrz
• Zewnętrzne przeszklenie mocowane mechanicznie
• Grubość szyby: od 28 do 38 mm
• Uszczelnienie: uszczelki z EPDM
• Izolator: wkładka dystansowa twarda z Tecno CMP
• Oryginalne akcesoria
• Wykończenie: anodyzowanie lub malowanie
• Stop aluminium EN AW-6060
• Zintegrowany z systemami Poliedra-Sky 50, 50I, 60

oraz z Systemami Rozwiernymi i Przeciwsłonecznymi

Charakterystyki

• Izolacja akustyczna i termiczna
• Wykorzystanie systemu dla różnych typów wykonania
• Lekka i łatwa w montażu struktura nośna
• Zewnętrzny aspekt  estetyczny „wszystko ze szkła”

Korzyści

Sposoby otwierania

Wychylne

1
2

3

4

5

6

1 - Słup
2 - Uszczelka szyby z EPDM
3 - Uszczelka dystansowa 
4 - Uszczelka kryjąca z gumy silikonowej
5 - Szyba zespolona
6 - Poprzeczka

Estetyka struktury Technologia

Wersja pozioma
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Certyfikat wydajności

Wodoszczelność (statyczna) EN 12154
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 147 km/h (1050Pa) zachowuje szczelność
na wodę.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Fasada jest w stanie
zapobieć infiltracji wody,
nawet przy znacznej
różnicy ciśnienia na
zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczenia.

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (1050Pa)
55,77 78.87 96.59 111,54 147

R4 R5 R6 R7 RE 1050

Przepuszczalność powietrza EN 12152
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 125 km/h (750Pa), przeszła pozytywnie test
na przepuszczalność powietrza..

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Typowa dla zamkniętej fa-
sady infiltracja powietrza
przy róznicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczenia; im mniejsza
przepuszczalność powie-
trza, tym lepsza jakość fa-
sady

Odporność na obciążenie wiatrem EN 12179 - EN 13116
Fasada METRA, przy prędkości wiatru równej 250 km/h (3000Pa), nie poniosła żadnych
trwałych uszkodzeń lub deformacji.

Zdolność fasady, podda-
nej dużym obciążeniom,
do zachowania dopu-
szczalnej deformacji i
pierwotnych właściwości,
jest niezmiernie ważna
dla bezpieczeństwa jej
użytkownikówi.

Współczynnik przenikania ciepła fasady EN ISO 10077-2
Fasada METRA spełnia wymagania w zakresie oszczędności energetycznej. 

Uf W/m2 K

Współczynnik przenikaniaciepła U określa ile energiiprzenika przez metr kwa-dratowy przegrody w cza-sie jednej sekundy, gdyróżnica międzytemperaturą na zewnątrz iwewnątrz wynosi 1stopień Celsjusza.Jednostką pomiaruwspółczynnika przenika-nia ciepła jest W/m2 K.
2.3

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (750Pa)
55,7 78.87 96.59 111,54 124,7
A1 A2 A3 A4 AE

Wartość ciśnienia próbnego 1400Pa
Obciążenie maksymalne 2100Pa

1.9



Poliedra-Sky 60

• Fasada tradycyjna (słupowo-ryglowa) 
• Struktura 60 mm, widoczna z zewnątrz i od wewnątrz
• Słup rurowy: głębokość od 42 do 250 mm
• Grubość szyby: od 8 do 45 mm
• Uszczelnienie: uszczelki z EPDM
• Izolator: wkładka dystansowa izolująca z Tecno CMP
• Oryginalne akcesoria
• Wykończenie: anodyzowanie lub malowanie
• Stop aluminium EN AW-6060
• Zintegrowany z systemami Poliedra-Sky 50, 50I, 50S,

50CV oraz z Systemami Rozwiernymi i 
Przeciwsłonecznymi

Charakterystyki

• Izolacja akustyczna i termiczna
• Wykorzystanie systemu dla różnych typów wykonania
• Lekka i łatwa w montażu struktura nośna
• Personalizacja estetyki za pomocą powłok zewnętrzne
• Zintegrowane wszystkie sposoby otwierania 

rozwiernego systemu METRA

Korzyści

Sposoby otwierania

Roziwerne Uchylne Rozwierno-uchylne Wychylne

1

2

3

4

5

1 - Słup
2 - Uszczelki pod szybę z EPDM
3 - Docisk
4 - Maskownica
5 - Szyba zespolona

Estetyka struktury Technologia

Wersja pozioma
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Certyfikat wydajności

Wodoszczelność (statyczna) EN 12154
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 147 km/h (1050Pa) zachowuje szczelność
na wodę.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Fasada jest w stanie
zapobieć infiltracji wody,
nawet przy znacznej
różnicy ciśnienia na
zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczenia.

Wodoszczelność (dynamiczna) ENV 13050
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 125 km/h (750Pa) zachowuje szczelność na
wodę.
Ciśnienie osiągnięte bez in-filtracji

km/h

Szczelność fasady na
infiltrację wody przy
pulsującym ciśnieniu
między zewnątrz a
wewnątrz pomieszczenia.

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (>900Pa)
55,77 78.87 96.59 111,54 111.54

R4 R5 R6 R7 RE 1050

(750Pa)
124,7

Przepuszczalność powietrza EN 12152
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 125 km/h (750Pa), przeszła pozytywnie test
na przepuszczalność powietrza..

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Typowa dla zamkniętej fa-
sady infiltracja powietrza
przy róznicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczenia; im mniejsza
przepuszczalność powie-
trza, tym lepsza jakość fa-
sady.

Odporność na obciążenie wiatrem EN 12179 - EN 13116
Fasada METRA, przy prędkości wiatru równej 250 km/h (3000Pa) nie poniosła żadnych
trwałych uszkodzeń lub deformacji.

Zdolność fasady, podda-
nej dużym obciążeniom,
do zachowania dopu-
szczalnej deformacji i
pierwotnych właściwości,
jest niezmiernie ważna
dla bezpieczeństwa jej
użytkowników.

Współczynnik przenikania ciepła fasady EN ISO 10077-2
Fasada METRA spełnia wymagania w zakresie oszczędności energetycznej. 

Uf W/m2 K

Współczynnik przenikaniaciepła U określa ile energiiprzenika przez metr kwa-dratowy przegrody w cza-sie jednej sekundy, gdyróżnica międzytemperaturą na zewnątrz iwewnątrz wynosi 1stopień Celsjusza.Jednostką pomiaruwspółczynnika przenika-nia ciepła jest W/m2 K.
2.3

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (750Pa)
55,7 78.87 96.59 111,54 124,7
A1 A2 A3 A4 AE

Wartość ciśnienia próbnego 2000Pa
Obciążenie maksymalne 3000Pa

1.5



Poliedra-Sky 60 CV

• Fasada tradycyjna (słupowo-ryglowa) 
• Struktura 60 mm, widoczna od wewnątrz
• Słup rurowy: głębokość od 42 do 250 mm
• Grubość szyby: od 28 do 38 mm
• Uszczelnienie: uszczelki z EPDM
• Izolator: wkładka dystansowa izolująca z Tecno CMP
• Oryginalne akcesoria
• Wykończenie: anodyzowanie lub malowanie
• Stop aluminium EN AW-6060
• Zintegrowany z systemami Poliedra-Sky 50, 50I, 50S,

50CV oraz z Systemami Rozwiernymi i
Przeciwsłonecznymi

Charakterystyki

• Izolacja akustyczna i termiczna
• Wykorzystanie systemu dla różnych typów wykonania
• Lekka i łatwa w montażu struktura nośna
• Zewnętrzny aspekt  estetyczny „wszystko ze szkła”

Korzyści

Sposoby otwierania

Wychylne

1
2

3
4

5

6

1 - Słup
2 - Uszczelka szyby z EPDM
3 - Uszczelka dystansowa
4 - Uszczelka kryjąca z gumy silikonowej
5 - Szyba zespolona
6 - Poprzeczka

Estetyka struktury Technologia

Wersja pozioma
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Certyfikat wydajności

Wodoszczelność (statyczna) EN 12154
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 147 km/h (1050Pa) zachowuje szczelność
na wodę.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Fasada jest w stanie
zapobieć infiltracji wody,
nawet przy znacznej
różnicy ciśnienia na
zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczenia.

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (1050Pa)
55,77 78.87 96.59 111,54 147

R4 R5 R6 R7 RE 1050

Przepuszczalność powietrza EN 12152
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 125 km/h (750Pa), przeszła pozytywnie test
na przepuszczalność powietrza..

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Typowa dla zamkniętej fa-
sady infiltracja powietrza
przy róznicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczenia; im mniejsza
przepuszczalność powie-
trza, tym lepsza jakość fa-
sady. 

Odporność na obciążenie wiatrem EN 12179 - EN 13116
Fasada METRA, przy prędkości wiatru równej 250 km/h (3000Pa) nie poniosła żadnych
trwałych uszkodzeń lub deformacji.

Zdolność fasady, podda-
nej dużym obciążeniom,
do zachowania dopu-
szczalnej deformacji i
pierwotnych właściwości,
jest niezmiernie ważna
dla bezpieczeństwa jej
użytkowników.

Współczynnik przenikania ciepła fasady EN ISO 10077-2
Fasada METRA spełnia wymagania w zakresie oszczędności energetycznej. 

Uf W/m2 K

Współczynnik przenikaniaciepła U określa ile energiiprzenika przez metr kwa-dratowy przegrody w cza-sie jednej sekundy, gdyróżnica międzytemperaturą na zewnątrz iwewnątrz wynosi 1stopień Celsjusza.Jednostką pomiaruwspółczynnika przenika-nia ciepła jest W/m2 K.
2.3

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (750Pa)
55,7 78.87 96.59 111,54 124,7
A1 A2 A3 A4 AE

Wartość ciśnienia próbnego 1400Pa
Obciążenie maksymalne 2100Pa

1.9



Poliedra-Sky Fast 80

• Fasada modułowa z strukturalnym lub mechanicznym
mocowaniem szyby 
• Struktura 80 mm, widoczna od wewnątrz
• Słup: głębokość od 132 mm
• Grubość szyby: od 30 do 44 mm
• Uszczelnienie: uszczelki wewnętrzne i uszczelki pod

szyby z EPDM
• Izolator: wkładka dystansowa z PCV oraz przekładki

termiczne z poliamidu
• Oryginalne akcesoria
• Montaż za pomocą gotowych modułów 
• Wykończenie: anodyzowanie lub malowanie
• Stop aluminium EN AW-6060
• Zintegrowany Systemami Rozwiernymi i 

Przeciwsłonecznymi

Charakterystyki

• Izolacja akustyczna i termiczna
• Konstrukcja z gotowych modułów wykonanych na

wydziale produkcyjnym
• Montaż komórek bez pomocy rusztowań zewnętrznych
• Zewnętrzny aspekt estetyczny “wszystko ze szkła” lub

z ramką obwodową
• Otwarcie niewidoczne z zewnątrz

Korzyści

Sposoby otwierania

Wychylne Otwierane poprzezodsunięcie równolegle

3
1

2

4
5

6

7

2

Soluzione strutturale

Soluzione con fermavetro

1 - Rama stała do modułów 
2 - Uszczelka wewnętrzna skrzydła
3 - Uszczelka zewnętrzna skrzydła
4 - Uszczelka szyby z EPDM
5 - Klej strukturalny
6 - Uszczelka obwodowa
7 - Szyba zespolona 

Estetyka struktury Technologia

Wersja pozioma
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Certyfikat wydajności

Wodoszczelność (statyczna) EN 12154
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 147 km/h (1050Pa) zachowuje szczelność
na wodę.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Fasada jest w stanie
zapobieć infiltracji wody,
nawet przy znacznej
różnicy ciśnienia na
zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczenia.

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (>600Pa)
55,77 78.87 96.59 111,54 111,54

R4 R5 R6 R7 RE 1050

Wodoszczelność (dynamiczna) ENV 13050
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 125 km/h (750Pa) zachowuje szczelność na
wodę.
Ciśnienie osiągnięte bez infiltracji

Szczelność fasady na
infiltrację wody przy
pulsującym ciśnieniu
między zewnątrz a
wewnątrz pomieszczenia.(600Pa)

111,54 km/h

Przepuszczalność powietrza EN 12152
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 125 km/h (750Pa), przeszła pozytywnie test
na przepuszczalność powietrza.

Ciśnienie próbne 
km/h

Klasa 

Typowa dla zamkniętej fa-
sady infiltracja powietrza
przy róznicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczenia; im mniej-
sza przepuszczalność po-
wietrza, tym lepsza jakość
fasady.

Odporność na obciążenie wiatrem EN 12179 - EN 13116
Fasada METRA, przy prędkości wiatru równej 250 km/h (3000Pa) nie poniosła żadnych
trwałych uszkodzeń lub deformacji.

Zdolność fasady, podda-
nej dużym obciążeniom,
do zachowania dopu-
szczalnej deformacji i
pierwotnych właściwości,
jest niezmiernie ważna
dla bezpieczeństwa jej
użytkowników.

Współczynnik przenikania ciepła fasady EN ISO 10077-2
Fasada METRA spełnia wymagania w zakresie oszczędności energetycznej. 

Uf W/m2 K

Współczynnik przenikaniaciepła U określa ile energiiprzenika przez metr kwa-dratowy przegrody w cza-sie jednej sekundy, gdyróżnica międzytemperaturą na zewnątrz iwewnątrz wynosi 1stopień Celsjusza.Jednostką pomiaruwspółczynnika przenika-nia ciepła jest W/m2 K.
4.8

(150Pa) (300Pa) (450Pa) (600Pa) (>600Pa)
55,7 78.87 96.59 111,54 111,54
A1 A2 A3 A4 AE

Wartość ciśnienia próbnego 1200Pa
Obciążenie maksymalne 1800Pa

2.2

Odporność na uderzenie (BADANIE WYKONANE PRZY ZASTOSOWANIU CIAŁA STAŁEGO) EN 14019
Testy wykazały, że fasada METRA jest wytrzymała na przypadkowe uderzenia.

Wysokość upadku 
Klasa 

Wytrzymałość fasady na
uderzenia od strony
wewnętrznej. (przetesto-
wane z życiem ciała
stałego o wadze 50)

200 mm 300 mm 450 mm 700 mm 950 mm
1 2 3 4 5



Poliedra-Sky Glass 130

• Fasada punktowa podwieszana ze słupkiem pionowym 
• Szyba mocowana złączami ze stali nierdzewnej
• Słup z aluminium o różnych kształtach i wymiarach
• Grubość szyby: od 8 do 39 mm
• Maksymalny ciężar przeszklonego panelu 150 kg
• Maksymalna wielkość modułu 6,00 m²
• Uszczelnienie: uszczelki silikonowe
• Oryginalne akcesoria
• Wykończenie: anodyzowanie lub malowanie
• Stop aluminium  EN AW-6060 / 6082
• Zintegrowany Systemami Rozwiernymi i 

Przeciwsłonecznymi

Charakterystyki

• Aspekt estetyczny całkowicie przeszklony o pełnej
przeźroczystości

• Integracja architektoniczna bez wpływu na środowisko
• Możliwość wykonania modułów przeszklonych o

dużych rozmiarach
• System możliwy do użycia również w poszyciach

Korzyści

Sposoby otwierania

Przedsionek

A

A - Przedsionek
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Wersja pozioma

1 - Szyba
2 - Uszczelka silikonowa do złączy między szybami
3 - Rotule ze stali nierdzewnej
4 - Podkładki do złączy
5 - Maskownica otworu słupa
6-  Słup

Estetyka struktury Technologia



Poliedra-Sky Glass 180

• Fasada mocowana punktowa podwieszana ze słupem
pionowym 

• Szyba mocowana złączami ze stali nierdzewnej
• Słup z aluminium o różnych kształtach i wymiarach
• Grubość szyby: od 10 do 53 mm
• Maksymalny ciężar przeszklonego panelu 500 kg
• Maksymalna wielkość modułu 9,00 m²
• Uszczelnienie: uszczelki silikonowe
• Oryginalne akcesoria
• Wykończenie: anodyzowanie lub malowanie
• Stop aluminium EN AW-6060 / 6082
• Zintegrowany Systemami Rozwiernymi i 

Przeciwsłonecznymi

Charakterystyki

• Aspekt estetyczny całkowicie przeszklone o pełnej
przeźroczystości

• Integracja architektoniczna bez wpływu na środowisko
• Możliwość wykonania modułów  przeszklonych dużych

rozmiarów
• System możliwy do użycia również w poszyciach

Korzyści

Przedsionek

A

A - Przedsionek

Sposoby otwierania

A - Przedsionek

6

5

2

4
3

1

1 - Szyba zwykła lub zespolona 
2 - Uszczelka silikonowa do złączy między szybami 
3 - Rotule ze stali nierdzewnej
4 - Podkładka do złączy
5 - Maskownica słupa
6 - Słup IPE

Estetyka struktury Technologia

Wersja pozioma
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Certyfikat wydajności

Przepuszczalność powietrza EN 12179 - EN 13116
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 455 km/h (10000Pa) , przeszła pozytyw-
nie test na przepuszczalność powietrza.

Typowa dla zamkniętej fa-
sady infiltracja powietrza
przy róznicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczenia; im mniej-
sza przepuszczalność po-
wietrza, tym lepsza jakość
fasady.

Ciśnienie próbne 10000Pa



Zastosowanie systemu:   Poliedra-Sky 50, Poliedra-Sky Fast 80



Zastosowanie systemu: Poliedra-Sky 50 CV, Poliedra-Sky Fast 80
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Urano Wall z aluminiowymi panelami lub szklanymi madułami 

• Wentylowana fasada
• Obudowa: panele z aluminium oraz szklane moduły 
• Struktura z aluminiowych słupów i mechanicznych

urządzeń wspornikowych
• Oryginalne akcesoria
• Wykończenie: anodyzowane lub lakierowane
• Stop aluminium EN AW-6060
• Zintegrowany z systemami Poliedra-Sky 50, 50S, 50CV,

60 oraz z Systemami Rozwiernymi i 
Przeciwsłonecznymi

Charakterystyki

• Ochrona budynku przed czynnikami atmosferycznymi
• Oszczędność energii i większy komfort w okresie 

zimowym i letnim
• Izolacja akustyczna
• Naturalna wentylacja z usuwaniem wilgoci
• Innowacyjny wygląd                     

Korzyści

Zastosowania fotowoltaiczne
System umożliwia zrealizowanie „wentylowanych fasad” z
umieszczeniem paneli fotowoltaicznych wszelkich typów
dostępnych na rynku.
Moduły do obudowy mogą zostać zrealizowane z 
laminowanych paneli fotowoltaicznych, nie umieszczonych
w ramach, o grubości do 8 mm.
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Estetyka struktury Technologia

Wersja pozioma 1 - Klamra mocująca
2 - Wspornik szyby
3 - Słup
4 - Panel aluminiowy
5 - Szklany moduł



Urano Wall
z płytami ceramicznymi LAMINAM

Urano Wall i Laminam Esterna łączą swoją wydajność,
oferując nowe i wyjątkowe możliwości konstrukcyjne o 
oryginalnym wyglądzie.

Laminam Esterna jest wynikiem badań Laminam, pierwszy
na świecie producent płyt Gres Porcellanato (1000x
3000x3,5 mm), który pozawala na wykorzystanie płyt 
ceramicznych w fasadach wentylowanych.

Szeroka gama dostępnych wykończeń, różne wielkości płyt
oraz łatwy montaż sprawia że, Urano Wall i Laminam, są
idealną alternatywą dla powszechnie stosowanych okładzin
zewnętrznych.

Charakterystyki

• Wymiary do 1000x3000 mm
• Zmniejszona grubość (3.5 mm)
• Odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV
• Wysoka odporność na napór wiatru
• Powłoka antygraffiti i odporność na zarysowania
• Łatwość czyszczenia i konserwacji
• Szeroka gama wykończeń
• Łatwość w montażu
• Dwa rodzaje mocowania: mechaniczne i strukturalne

Korzyści

Kolejność montażu ramy stałej do struktury
Obrazki paneli montowanych strukturalnie 

Hak z uszczelką 
antywibracyjną

Trzpień do 
przymocowania płyty

Część zakończonej 
fasady

Usunięcie 
pojedyńczego panelu

Przysunięcie ramy stałej
do struktury

(Fase 1)

Przysunięcie ramy stałej
do struktury

(Fase 2)

System mocowania

Technologia

1 - Łącznik na zatrzask ramy alumioniowej w 
     systemie mechanicznym
2 - Ramka podtrzymująca płytę w systemie 
     mechanicznym
3 - Górny profil szkieletu
4 - Haczyk
5 - Dolny profil szkieletu

3

4

5

2

1

Montaż mechaniczny, mecha-
niczne zabezpieczenie systemu 

Dolny profil uszczelniający Górny profil uszczelniający Profil ochronny krawędzi płyty 
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Przepuszczalność powietrza ETAG 034
Fasada METRA, przy wietrze wiejącym z prędkością 216 km/h (2250Pa) , przeszła pozytyw-
nie test na przepuszczalność powietrza.

Zdolność fasady, podda-
nej dużym obciążeniom,
do zachowania dopu-
szczalnej deformacji i
pierwotnych właściwości,
jest niezmiernie ważna
dla bezpieczeństwa jej
użytkowników.

Obciążenie  Q Do 2250Pa w zależności od formatu płyt

Wykończenia

Blend

Avorio

Nero Noce

Grigio

Linfa

Canapa        

Canapa        

Cotone            

Corteccia       

Cenere          

Metropolis

Fumo               

Moro              Nero              

Neve              

Oxide

Grigio             

Avorio            Bianco           

Moro mat        Moro          

Nero    Perla           

Minimale           

Tredi

Basalto             

Carbonio Rid.            Carbonio          

Zinco Rid.       Zinco          

Basalto Rid.           

Sketch

Avorio              

Nero              Noce             

Marrone             

Collection 

Abete

Avorio Bianco

Cielo Corallo

Edera Fumo

Arancio

Lapis

Nero intenso Nero

Neve Notte

Perla Tortora

Moro

Crusca

Uva

Orzo

Filo 

Argento

Ghisa Oro

Brina Mercurio

Pece Rame

Bronzo

Filo romantico

Argento

Ghisa Oro

Bronzo

I naturali

Basalto scuro

Basalto chiaro Travertino avorio

Ossidiana chiara

Ossidiana grigia

Ossidiana

Marfil crema
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Dla osób kochających 
naturalne drewno we
współczesnych kształtach
to właściwy wybór. 
Duża odporność, 
bezpieczeństwo i 
szczelność o 
aluminiowym sercu … w
kolorach i odcieniach
drewna o zaskakującym
stylu.

Efekty naturalnego 
utleniania, maty, połyski 
i extra połyski to efekty 
naprawdę aktualne. 
Linia Evolution została 
zainspirowana przez 
architektów, aby dodać
wartości nowym stylom
życia. Na serię Evolution
jest wyjątkowo duży popyt 
z zastosowaniem do wszy-
stkich typów pomieszczeń,
ze względu na estetykę i
dużą odporność na każdy 
klimat. 

Wykończenia Sable’ 
zapewniają wielorakie odc-
zucie zmysłowe dla ludzi,
którzy potrafią się cieszyć
życiem ... 
Fantastyczny wygląd i
chropowate lub satynowe
odczucie w dotyku. Efekt
piaskowania jest bardzo
wszechstronny, aktualny i
łatwo dopasowywujący 
się do odnowionych 
pomieszczeń i wnętrz o 
innowacyjnym stylu.

Linia Natur – Plus
łączy odporność i
niezawodność stolarki
aluminiowej z kolorami
drewna.
Przez osadzenie
dwóch warstw
proszków zostają
odtworzone
właściwości słojowania
i odcieni różnego
rodzaju drewna.
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Linia Natur – Plus 
łączy odporność i 
niezawodność stolarki 
aluminiowej z kolorami
drewna. 
Przez osadzenie 
dwóch warstw 
proszków zostają 
odtworzone 
właściwości słojowania 
i odcieni różnego 
rodzaju drewna.

Linia AL stanowi gamę naj-
bardziej klasycznych kolo-
rów. Na tradycyjne 
wykończenie składają się
kolory matowe z efektem
kryjącym i wspaniała 
odporność na 
zarysowania.

Decor łączy siłę aluminium
z estetyką drewna. 
Linia wiernie odtwarza
słojowanie drewna dzieki
procesowi sublimacji 
wykonanej na malowanym
substracie.
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Klamki i zawiasy. Uzupełnienia i akcesoria wzornicze
mają zastosowanie we wszystkich systemach METRA
dla budownictwa. Współczesne formy wyjątkowego i 
ekskluzywnego stylu, zaprojektowane w celu dodania
wartości w najmniejszych szczegółach każdemu rod-
zajowi pomieszczenia, aby współgrać w wielkiej har-
monii 
estetycznej i funkcjonalnej ze stolarka drzwiową.
Szeroka gama wykończeń daje szeroki wybór
rozwiązań estetycznych dostosowanych do Państwa
stylu.

Klamki do okien METRA została zaprojektowana
biorąc pod uwagę: zarówno wygodę jak i estetykę.

Estetyczny i dynamiczny kształt oraz uniwersalność
łączenia materiałów sprawia, że  klamka ta ideala-
nie dostosowuje się do każdego wnętrza.

Forma klamki przypomina logo firmy. Cięka 
rozeta z zamkiem jest, sama w sobie, innowacją
formalną jak i konstruktywną, zredukowana do mi-
nimim podkreśla wyjątkowy wygląd klamki.

Elementy wzornicze

Klamki METRA



  
 



METRA POLAND ALUMINIUM Sp. z o.o.
Urzut, Al. Katowicka 261 - 05-831 Młochów k/Nadarzyna
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METRA S.p.A.
Via Stacca,1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) Włochy    
Tel +39 030 6819.1 - Fax +39 030 6819 990
servizioclienti@metra.it - www.metra.it

METRA używa do swojej dokumentacji papieru ekologicz-
nego oraz wyrobów do druku o niskim wpływie na
środowisko.
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Fasady

Okna i drzwi rozwierne 

Okna i drzwi aluminiowo-drewniane

Okna i drzwi przesuwne

Drzwi wewnętrzne i ścianki działowe

Balkony

Werandy

Systemy zaciemniające

Zastosowania fotowoltaiczne

Akcesoria i dodatki wzornicze

Wykończenia i powłoki lakiernicze




