
ogrody zimowe reyNAerS



dobra rada 

Utrzymanie w czystości 
ogrodu zimowego będzie 
łatwiejsze, jeżeli zasto-
sujemy szkło samoczysz-
czące i profile  z powłoką 
Coatex.



zaczynam dzień 
w ogrodzie zimowym

witamy w świecie ogrodów zimowych reynaers

w naszej ofercie znajdziecie Państwo duży wybór ogro-
dów zimowych reynaers wraz z opisem ich charaktery-
styki, porady dotyczące podstawowego zakresu ich budo-
wy i konstrukcji, a także opisy dotyczące przeznaczenia 
i funkcji. znajdziecie tu Państwo również praktyczne in-
formacje dotyczące przygotowania się do tej inwestycji 
oraz szereg innych wskazówek.
 
Firma reynaers Aluminium - wiodący producent systemów  
i technologii m.in. do produkcji ogrodów zimowych rey-
naers - stworzyła jako pierwsza w Polsce ofertę systemo-
wych ogrodów zimowych wykonanych z aluminium i szkła. 
dotychczasowa sprzedaż i długoletnia tradycja, głównie 
związana z rynkami: niemiec, Francji, Belgii czy Holandii, 
były podstawą do stworzenia oferty na rynek polski.

wykonawcami ogrodów zimowych reynaers są Autoryzo-
wani Partnerzy reynaers posiadający ogromne doświad-
czenie w produkcji konstrukcji z aluminium i szkła. Każdy 
autoryzowany Partner reynaers przechodzi profesjonal-
ne szkolenia organizowane przez centrum szkoleniowe 
w Polsce lub w Belgii. rygorystyczne warunki autoryzacji 
dla Partnerów gwarantują wykonywanie ogrodów zimo-
wych o najwyższej jakości.

Specjalne aluminiowe systemy do produkcji ogrodów zi-
mowych reynaers gwarantują dobrą szczelność i spełnie-
nie odpowiednich warunków termicznych, oraz pozwalają 
na zastosowanie szkła o różnej grubości i własnościach 
użytkowych.

Polecamy wybór właściwej formy ogrodu zimowego 
zgodnego z Państwa oczekiwaniami i przeznaczeniem.  
dla podwyższenia funkcjonalności proponujemy wybór  
odpowiednich opcji, a dla estetyki - wybór koloru zgodnego 
z otoczeniem Państwa domu.

Jeżeli żaden z proponowanych modeli nie spełni 
Państwa oczekiwań, istnieje możliwość wykonania 
indywidualnego projektu ogrodu zimowego reynaers.





moJa rodzina
JeSt tu BezPieczna

moja rodzina jest dla mnie najważniejsza. Spędzamy 
 ze sobą każdą wolną chwilę. głosy dzieci, ich śmiech, 
  a czasem płacz, to naturalne odgłosy domu. od kiedy 
mamy nowy dom z dużym, pełnym światła ogrodem zimo-
wym, zawsze panuje u nas dobry nastrój. 

ogród zimowy został zaprojektowany i usytuowany tak, żeby 
można go było wykorzystać zarówno jako salon wypoczynko-
wy, jak i miejsce zabawy dzieci. na środku stoi duże, czerwone 
pudło pełne zabawek, do którego czasami tata wkłada niespo-
dzianki. 

większość naszego wolnego czasu spędzamy w przeszklonej 
oranżerii. zawsze chcieliśmy ją mieć, ale podjęcie decyzji o bu-
dowie budziło w naszej rodzinie dużo wątpliwości. te najwięk-
sze obawy dotyczyły bezpieczeństwa naszego i dzieci. Jest to 
przecież kawałek domu zbudowanego ze szkła. nasze obawy 
zostały rozwiane, gdy znajomy architekt wyjaśnił, że tego typu 
konstrukcje powstają w oparciu o przemyślane technologie 
i inżynierskie projekty. zawsze są zaprojektowane tak, żeby 
zapewnić domownikom zarówno bezpieczeństwo, jak i wyso-
ki komfort użytkowania. materiały stosowane do ich budowy 
posiadają atesty i badania, a ludzie którzy je projektują muszą 
mieć odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. 

Podczas realizacji naszej inwestycji, bacznie analizowaliśmy 
dobór wykonawcy i wspomniany wcześniej dobór materiałów 

i systemów. Staraliśmy się wnikliwie porównywać przedstawia-
ne nam oferty i propozycje, których cena różniła się znacząco. 
nie wybraliśmy jednak najtańszej. teraz wiem, że wybór oran-
żerii na bazie niekorodującego, termoizolowanego aluminium 
to słuszna decyzja, zważywszy, że chcemy użytkować nasz 
ogród zimowy przez najbliższe kilkanaście lat. 

największą atrakcją posiadania ogrodu zimowego jest możli-
wość patrzenia na spadające krople deszczu, albo oglądanie 
nieba pełnego gwiazd w zimową noc. to właśnie szklany dach 
był tym elementem, który budził największe kontrowersje. co 
będzie, jeżeli pęknie tafla szkła i spadając pokaleczy domo-
wników? obawy okazały się zupełnie niepotrzebne, ponieważ 
wyjaśniono nam, że zgodnie z prawem budowlanym szkło 
stosowane na powierzchnie dachowe, to szkło o specjalnych 
właściwościach i nawet w przypadku pęknięcia zawsze pozo-
staje na swoim miejscu. 

Poświęciliśmy dużo czasu na podjęcie decyzji i wybór, ale  
dzięki temu wiemy, że stworzyliśmy kącik, w którym teraz spę-
dzamy większość wspólnych chwil.
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aby zapobiec sytuacji stłu-
czenia szyby w ścianie 
ogrodu zimowego np. przez 
dziecko, można zastosować 
szyby zespolone z szybą 
wewnętrzną laminowaną.





moda na ogrody zimowe dotyczy domów nowobudowanych  
  i tych, gdzie dla postawienia oranżerii można zaadap- 
  tować istniejący taras. Fundament pod taki obiekt, 
aby mógł być stabilną podporą dla konstrukcji narażonej na 
zalegający śnieg oraz silne podmuchy wiatru, musi wyka-
zywać odpowiednią wytrzymałość. Ponadto, posiadać dobrą 
izolację przeciwwodną i odpowiednie zabezpieczenie przed 
ewentualnym przemarzaniem. 

Budując nowy dom, łatwo jest wpisać w powstający projekt 
taką bryłę, żeby przyszły ogród zimowy był zarazem fun- 
kcjonalny i niezbyt kosztowny. w celu zoptymalizowania wy-
datków i otrzymania funkcjonalnej przestrzeni, warto przed 
zaakceptowaniem ostatecznej wersji projektu tarasu, przedy-
skutować ten temat z producentem ogrodów zimowych.

trochę inaczej wygląda przygotowanie podłoża pod ogród 
zimowy w przypadku już powstałego domu. adaptując ist-
niejący budynek, spotkamy się z dwiema sytuacjami, taką, 
w której taras powstał wraz z budową domu, i drugą, w któ-
rej chcemy postawić ogród zimowy, ale nie ma tam tarasu 
ani fundamentu. w pierwszym przypadku powierzchnia pod 
budowę nie jest często ani prosta, ani jednolita. tę niedo-
godność niweluje się stosując często profil wykonany np.  
z twardego i dobrze zaimpregnowanego drewna lub aluminium. 
taki wypoziomowany i dobrze przytwierdzony element daje 
gwarancję poprawnego i łatwego postawienia głównej kon-
strukcji ogrodu zimowego. dla zamaskowania różnic pomiędzy 
tarasem, a wypoziomowanymi profilami oranżerii, stosuje się 
obróbki aluminiowe lakierowane na kolor konstrukcji.

Jeżeli dom już stoi, znaleźliśmy optymalne miejsce pod przy-
szłą oranżerię, ale fundamentu jeszcze nie ma, dobrze jest 
wspólnie z autoryzowanym Partnerem reynaers przeanalizo-
wać różne aspekty budowy. do najważniejszych należą: dobór 
odpowiedniej lokalizacji: czy ogród nie będzie się nadmiernie 
nagrzewał, lub czy bedzie dostatecznie nasłoneczniony; wybór 
kształtu konstrukcji - skomplikowane bryły są zazwyczaj kosz-
towne w wykonaniu. 

Przystępując do budowy fundamentu pod oranżerię, trzeba 
odpowiedzieć na pytanie o funkcję, jaką pełnił ten obiekt, czy 
podłoga będzie jednolita na całej powierzchni, czy też może 
jego część będą stanowiły donice z ziemią? 
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze lepiej skon-
taktować się z autoryzowanym Partnerem reynaers, który 
opowie nie tylko o zasadach przygotowania gruntu pod ogród 
zimowy, ale również zwróci uwagę na optymalizację kosztów 
całej inwestycji.

StąPam twardo
Po ziemi



wydawało nam się, że ogrody zimowe w Polsce to 
  nadal luksus, na który nie wszyscy mogą sobie po-  
  zwolić. Jeszcze kilka lat temu nikt nie pokusiłby się 
o inne stwierdzenie. Kilka lat temu... 

widać, że obecny rynek wymaga od producentów i dostawców 
nowoczesnych rozwiązań i zaawansowanej technologii. Klienci 
od dawna szukają ciekawych projektów i wzorów użytkowych, 
innych niż ogólnie dostępne. Przyszedł już czas, że projek-
ty klasycznych, prostych domów odchodzą w cień, a na ich 
miejsce pojawiają się odważne, nowoczesne formy. coraz bar-
dziej popularnym akcentem nowoczesnej architektury są duże 
przeszklenia dachów i ścian, a wśród nich ogrody zimowe. 

ogrody zimowe mogą mieć różnorodne przeznaczenie - po-
cząwszy od powiększenia powierzchni salonu wypoczynkowe-
go, poprzez mini-siłownie pod szkłem, po zadaszenia basenów 
i oranżerie. wszystkie tego typu konstrukcje piekne i nowo-
czesne w swojej estetyce, podwyższają komfort życia domo-
wników. 

dzięki precyzyjnej ofercie reynaers, ogrody zimowe są na 
wyciągnięcie ręki. wystarczy kontakt z autoryzowanym Part-
nerem reynaers, żeby zacząć spełniać swoje marzenia .

marzyć, 
czy SPełniać 
SwoJe marzenia?
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Klasyczne drzwi otwiera-
ją się kosztem przestrzeni 
wewnątrz lub na zewnątrz 
ogrodu. Stosując drzwi prze-
suwne zapewniamy swobod-
ne przejście, niezależnie od 
tego co się przy nich ustawi.



zima to taki okres w roku, który kojarzy się ze śniegiem,
   brzydką pogodą i przenikliwym zimnem. Nowoczesne 
  technologie w mniejszym, bądź większym stopniu 
chronią nasze domy przed nadmiernymi stratami energii, co 
przenosi się wprost na koszty związane z eksploatacją obiek-
tów w zimie. o ile temat sposobów ogrzewania domów 
i mieszkań jest oczywisty, o tyle mało jest źródeł opisują-
cych różne możliwości utrzymania komfortowej temperatury 
w zimie w ogrodzie zimowym. 

zważywszy na rodzaj zastosowanych materiałów i to, że głów-
ny udział w konstrukcji ogrodu zimowego ma szkło, musimy 
wiedzieć, że w odniesieniu do klasycznego budynku z dobrze 
ocieplonymi ścianami, ogród będzie wychładzał się znacznie 
szybciej. z drugiej strony duża powierzchnia szkła to także 
łatwe nagrzewanie obiektu promieniami słonecznymi, również  
w zimie. 

zestawiając te dwa zagadnienia można rozpatrywać optymal-
ne rozwiązania ogrzewania dla ogrodu zimowego. możliwości 
jest kilka. my wybraliśmy najbardziej powszechne jakim jest 
wodne ogrzewanie podłogowe. Pomimo tego, że na dworze 
zima i śnieg, u nas podłoga jest ciepła i można chodzić boso. 
na podłogi z ogrzewaniem podłogowym stosuje się zazwyczaj 
terakotę lub płyty kamienne. z uwagi na małą przenikalność 
ciepła przez drewno nie polecamy stosowania parkietu drew-
nianego ani paneli. 

dość często spotykane rodzaje ogrzewania ogrodów zimo-
wych w krajach europy zachodniej to grzejniki konwekcyjne 
zasilane z istniejącej instalacji grzewczej. Są one schowane  
w specjalnie przygotowanym kanale, poprowadzonym tuż przy 
wewnętrznej krawędzi szklanych ścian obiektu, przykryte 
kratką wentylacyjną. takie ogrzewanie nie jest zbyt wydajne, 
ale powietrze unoszące się z grzejników omywa i osusza taflę 
szkła ściany, przez co nawet przy dużej różnicy temperatur na 
wewnętrznej powierzchni szyby nie osadza się para wodna. 

Jeżeli ogród zimowy ma niewielkie rozmiary i jest dobudowa-
ny do ściany domu, można zastosować najbardziej klasyczne 
rozwiązania grzewcze w postaci grzejników konwekcyjnych 
podłączonych do istniejącej instalacji grzewczej lub naścienne 
grzejniki elektryczne. z uwagi na niski koszt wykonania, wiele 
osób zdecydowało się właśnie na takie rozwiązanie, traktując 
je jako główne lub wspomagające istniejące systemy.

Pomimo, że zastosowane materiały, z których wykonany jest 
ogród zimowy, umożliwiają swobodne użytkowanie przez cały 
rok, niektórzy korzystają z niego okazjonalnie. wtedy istnieje 
potrzeba szybkiego nagrzania wnętrza i przygotowania od-
powiedniej temperatury. w celu szybkiego kontrolowania wa-
runków termicznych we wnętrzu, można zainstalować bardzo 
wydajne i nowoczesne klimatyzatory, które precyzyjnie pilnu-
ją zadanej temperatury. takie systemy są stosunkowo drogie  
w zakupie i późniejszej eksploatacji, ale bardzo szybkie w użyt-
kowaniu, dlatego można je stosować w obiektach, których nie 
użytkuje się przez cały rok.

decydując się na zakup ogrodu zimowego warto jest przeana-
lizować wszelkie rozwiązania, ale należy pamiętać, że dobry 
klimat w jego wnętrzu to nie temperatura czy dobre ogrzewa-
nie, ale domownicy.



LuBiĘ PrzeStrzeń 
i ciePło



wreSzcie mam 
duŻo Słońca

Lubię słońce i bardzo źle się czuję, kiedy jest pochmurno  
 i ponuro. Pomysł o ogrodzie zimowym to wreszcie speł- 
 nienie marzeń o dobrze nasłonecznionym salonie wy-
poczynkowym i dużej przestrzeni. Chociaż jest zima, na 
zewnątrz chłód i ogród jest pokryty śniegiem, to do salonu 
przez szklany dach zakradają się promienie słońca. mam po-
czucie komfortu i dobry nastrój. 

ze słońcem trzeba uważać, zwłaszcza w letnie, gorące dni. 
Szkło ma duży udział w konstrukcji ogrodu zimowego. w zależ-
ności od tego, na jaki rodzaj szkła się zdecydujemy, tyle słońca 
i ciepła wpuścimy do środka. dla utrzymywania optymalnego 
klimatu, dobrze jest zastosować zewnętrzne rolety dachowe. 
w zależności od rodzaju sterowania ich zwijanie i rozwijanie 
może być kontrolowane bezpośrednio przez domownika lub 
centralę automatyki pogodowej. 

A co z wietrzeniem? ilość świeżego powietrza gwarantuje 
lepsze lub gorsze samopoczucie. Ja wybrałam okna dachowe, 
które otwieram pilotem, ale można zdecydować się na trochę 
droższe rozwiązanie wykorzystujące zaprojektowane specjal-
nie do ogrodów zimowych wymienniki powietrza montowane 
w dachu. takie urządzenia w zależności od panujących wa-
runków wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia, wolniej bądź 
szybciej wypompowują zużyte powietrze poza ogród zimowy. 
Bardzo prostym i tanim rozwiązaniem jest zaprojektowanie 
odpowiedniej ilości drzwi otwieranych bądź przesuwnych, bo 
poza wentylacją umożliwiają łatwą komunikację. mając jedne 
duże drzwi, gdy zrobi się gorąco, możemy przenieść przez nie 
stolik z filiżanką kawy wprost do kwitnącego ogrodu. 
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Najlepszą lokalizacją dla
ogrodu zimowego jest
wschodnia albo zachodnia
strona domu. Decydując się
na ekspozycję południową
trzeba pamiętać o roletach
i wydajnej wentylacji.
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Pomimo, że wypełnienie 
z poliwęglanu jest lżejsze, 
lepiej zdecydować się na 
wypełnienie szklane, które 
jest estetyczniejsze  
i łatwiejsze w konserwacji. 



tutaJ odPoczywam

o d kiedy mamy wymarzony ogród zimowy, życie całej 
  rodziny toczy się właśnie tutaj. To jest miejsce, które  
  przy ograniczonym budżecie zwiększyło przestrzeń 
mieszkalną i zdecydowanie poprawiło wygląd naszego domu. 

w zależności od potrzeb i zainteresowań mieszkańców, ogród 
zimowy może przyjmować różne funkcje. mógłby to być na 
przykład salon wypoczynkowy, w którym centralne miejsce 
zajęłaby wygodna kanapa i stolik kawowy lub zestaw lekkich 
mebli ratanowych. często ogród zimowy pełni funkcję nowo-
czesnych oranżerii pełnych kwiatów i egzotycznych roślin. 
trzeba uważać, żeby nie było ich zbyt dużo i żeby stale wymie-
niać im powietrze. mieliśmy pomysł, żeby w naszym ogrodzie 
zimowym zorganizować małą siłownię, ale wymaga to jednak 
trochę więcej miejsca.

nasz ogród jest połączony z kuchnią i salonem wypoczynko-
wym, więc decyzją domowników stał się salonem śniadanio-
wym i miejscem, gdzie najlepiej smakuje popołudniowa kawa. 
Każdy wypoczywa inaczej i aranżuje to miejsce zgodnie z po-
trzebą i gustem i zarazem każdy ma szansę wieczorem posta-
wić lunetę i przez szklany dach oglądać niebo i gwiazdy.
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Rolety zastosowane wew-
nątrz ogrodu zimowego, 
nie spełniają swojej funkcji, 
ponieważ nagrzewając się 
oddają ciepło do wnętrza. 
Zdecydowanie lepiej jest 
stosować rolety zewnętrzne.



	 	 	

mam SwÓJ StyL

Szukając ogrodu zimowego pasującego do naszego domu 
  nie znalazłam dwóch identycznych realizacji. Nie ma  
  w tym nic dziwnego. Przecież powierzchnię aluminium, 
z którego są wykonane ogrody zimowe można pokrywać wie-
loma różnymi rodzajami powłok. 

Klasyczne ogrody zimowe są zazwyczaj lakierowane na kolor 
dostępny z palety raL, ponad 400 kolorów błyszczących lub 
matowych. Bardziej wyszukane mogą posiadać powłokę drew-
nopodobną lub łatwą w konserwacji powłokę coatex, odpor-
niejszą na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. 

dla nadania ogrodowi nowoczesnego wyglądu, profile można 
lakierować również lakierami metalicznymi lub pokrywać po-
wierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną innymi odcieniami i ko-
lorami. 

Kolorystyka zależy od wizji i oczekiwań użytkownika. Każdy 
ma swój styl. Bryła ogrodu zimowego może się wyróżniać rów-
nież kształtem i wielkością, zastosowaniem murków klinkiero-
wych lub szklanymi ścianami do samego podłoża. 
w ofercie autoryzowanego Partnera reynaers znaleźliśmy też 
drobne, ale bardzo estetyczne, zdobione elementy aluminiowe, 

które mocowane są zazwyczaj do profili nośnych oraz małe ko-
lumienki i „koguciki” mocowane do wierzchołka dachu. 
Każdy ogród może mieć duszę. Bo każdy z nas ma swój styl.
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Grzejniki wodne czy elek-
tryczne będą mniej wi-
doczne, jeżeli schowamy je  
w tunelu poniżej poziomu 
podłogi lub w dolnej części 
ściany zamontujemy zamiast 
szkła panel nieprzezierny.



Firma reynaers jest jednym z czołowych dostawców sys- 
 temów aluminiowych dla budownictwa. Powstała w 1965  
 roku w duffel (Belgia) zatrudnia obecnie ponad 1100 
pracowników w 27 krajach na całym świecie. głównym 
produktem firmy są nowoczesne profile do produkcji okien, 
drzwi, ogrodów zimowych i fasad stosowanych w budownictwie 
mieszkaniowym i instytucjonalnym.

reynaers zawdzięcza swoją silną pozycję ciągłym inwestycjom 
w badania oraz w rozwój oferty zorientowanej na potrzeby 
klienta i trendy rynkowe. 

dzięki dobrze rozwiniętej bazie logistycznej, firma odnosi 
sukcesy w sprawnym zaopatrywaniu klientów na całym świecie. 
główne cechy produktów reynaers to: funkcjonalność, wysoka 
jakość, oszczędność energii i bezpieczeństwo użytkowania 
produktów finalnych. Firma reynaers spełnia wymogi 
międzynarodowego certyfikatu jakości iSo 9001:2000.
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Jeszcze w trakcie projek-
towania należy zaplano-
wać czy na dachu będą 
instalowane rolety. Jeżeli 
tak, to tańsze są rolety do 
jednospadowych, prostokąt-
nych dachów.



oferta ogrodów zimowych prezentowana przez firmę  
  reynaers  Polska i jej  Autoryzowanych Partnerów,  
  jest efektem wieloletniej pracy inżynierów na całym 
świecie. wysoką jakość oferowanych produktów z grupy naj-
bardziej zaawansowanych technicznie konstrukcji, gwaran-
tują precyzyjnie wyselekcjonowani i dobrze wyszkoleni spe-
cjaliści. 

dzięki temu, że autoryzowani Partnerzy reynaers mogą się 
szkolić w nowoczesnym centrum Szkoleniowym firmy rey-
naers Polska, oferują ogrody zimowe zgodne z nowoczesną 
technologią i obowiązującymi normami oraz trendami ryn-
kowymi. 

oferta systemowa, w odróżnieniu od produktów konkurencji, 
jest w pełni kompletna, to znaczy, że zamawiając ogród zimo-
wy klient otrzyma całą konstrukcję wykonaną z wysokiej jako-
ści aluminiowych profili. Kompleksowość oferty autoryzowa-
nych Partnerów reynaers to również profesjonalny montaż 
i gwarancja poparta jakością technologii reynaers. 

decydując się na ogród zimowy, który ma przecież przetrwać 
wiele lat, warto zaufać sprawdzonemu partnerowi.

wiarygodny Partner
mÓJ doBry wyBÓr



System cr 120 do produkcji dachów
ogrodów zimowych zawiera wiele 
profili głównych i nakładkowych, 
które nadają indywidualny charakter 
obiektom. dzięki różnym kształtom 
rynien, krokwi, profili nakładkowych 
i maskujących wyróżniono 3 wa-
rianty stylistyczne  dla konstrukcji 
dachu:
- funkcjonalny
- oranżeryjny
- renesansowy

w ogrodzie zimowym reynaers moż-
na zastosować elementy otwierane:
- drzwi jedno i dwuskrzydłowe 
 otwierane do wewnatrz i na 
 zewnątrz
- drzwi uchylno-przesuwne
- drzwi przesuwne jedno, dwu 
 i trzy skrzydłowe
- drzwi harmonijkowe

okno dachowe, uchylne 
- sterowanie ręczne (korba) 
- sterowanie elektryczne (siłownik  
 elektryczny).
- możliwość podłączenia do automa- 
 tyki pogodowej.

wykończenie powierzchni ogrodów
zimowych reynaers:
- ponad 400 kolorów błyszczących 
 i matowych z palety raL
- powłoki samoczyszczące coatex
- lakiery drewnopodobne
- lakiery metaliczne

wentylacja nawiewno-wywiewna:
-  nawiewniki sterowane ręcznie lub
 elektrycznie z możliwością podłą- 
 czenia do automatyki pogodowej
- urządzenia do wentylacji wywiew- 
 nej, turbiny elektryczne z wielo- 
 stopniową regulacją prędkości  
 przepływu powietrza z możliwoś- 
 cią podłączenia do automatyki po- 
 godowej

rolety zewnętrzne do zacienie-
nia dachu sterowane elektrycznie  
z możliwością podłączenia do auto-
matyki pogodowej. dostępna sze-
roka gama materiałów i kolorów. 
Żaluzje wewnętrzne na przeszklenia 
pionowe.

Dla nadania indywidualnego kształtu
dostępne są aluminiowe elementy
lakierowane w kolorze konstrukcji:
- grzebienie na profile kalenicowe
- fryzy pod rynnę
- kolumienki

3. OKNO DaChOwe

2. DRZwi i OKNa

1. waRiaNty StyliStyCZNe KROKwi i RyNNy 5. KoLoryStyKa

8. elemeNty OZDObNe

6. weNtylaCJa

7. ROlety DaChOwe

nośne podpory pionowe posiadają
specjalne profile maskujące rury
spustowe do odprowadzania wody
opadowej z dachu. w zależności od
kształtu ogrodu zimowego stosuje 
się słupy proste, narożne i kątowe.

4. PROFile Z maSKOwaNiem RURy 
  SPUStOweJ DO wODy

Drzwi otwierane Drzwi przesuwne

Drzwi uchylno-przesuwne



w technologii reynaers w większości
połączeń stosuje się opatentowane 
łączniki systemowe. te elementy za-
pewniają szybki montaż i estetyczne
wykończenie powierzchni poszczegól-
nych połączeń. na ilustracji przykłado-
we rozwiązania węzła kątowego 
i wierzchołka dachu ogrodu zimowego.

9. Połączenia SPecJaLne
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madryt Londyn genewa

giBraLtar rzym SaLamanca

BarceLona ParyŻ acaPuLco

LizBona LuxemBurg waSzyngton

HamBurg monaco cHicago

caSaBLanca FLorencJa wenecJa

wenecJa amSterdam

ateny wiedeń BruKSeLa

duBLin

24 Standardowe modeLe
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Jeżeli żaden z przedstawionych modeli nie spełni 
Państwa oczekiwań, istnieje możliwość wykonania 
indywidualnego projektu ogrodu zimowego reynaers.



www.ogrodyzimowe.com
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