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Gdy perfekcja 
	 	 	 	 łaczy	sie	z	pasja

Wiga System kieruje swoją ofertę do osób, które cenią 
wysoką jakość, elegancki design i nowoczesną techno-
logię.

Prezentowane przez nas systemy aluminiowe powstały 
w oparciu o innowacyjne rozwiązania. 

Dzięki temu mamy możliwość realizacji projektów przy-
gotowanych według indywidualnych wymagań.

Tworząc projekt dla Ciebie, szukamy rozwiązań, które 
nie tylko idealnie dopasują się do Twojego domu, ale 
przede wszystkim do Ciebie i Twoich bliskich.

„Najcenniejszym prezentem jest podróż w głąb siebie...” 
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„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać” 
Walt Disney
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Omnia
Ogród zimowy

5



Omnia
Ogród zimowy

Omnia (łac. całość)
Uzupełnienie przestrzeni mieszkalnej o ogród zimowy 
może być dokonane w dowolnie wybranym przez nas 
momencie. Nierzadko decyzja o budowie ogrodu jest 
odpowiedzią na pragnienie wprowadzenia zmian w ży-
ciu lub też jest wynikiem nowych pragnień i wymagań.

Człowiek zmienia się na przestrzeni lat, a wraz z nim 
zmieniają się jego oczekiwania. Ważną częścią tych 
zmian jest tęsknota za pięknym, indywidualnie ukształ-
towanym domem jako oazą spokoju.

Nasze rozwiązanie kierowane jest do osób świado-
mych własnego stylu oraz mających upodobanie do 
luksusu.

Kolor profili zewnętrznych idealnie współgra ze stylem 
domu. Profile wewnętrzne harmonizują natomiast z 
kolorystyką wyposażenia części mieszkalnej ogrodu 
zimowego.
 
Ogrzewanie podłogowe umożliwia korzystanie z ogro-
du zimowego przez cały rok, czyniąc z niego pełnowar-
tościowe pomieszczenie mieszkalne.
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„To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem” 
Paulo Coelho
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Omnia
Elementy kształtujące

Poczuj zmysłowość współczesnej techniki.

Delektuj się powiększoną przestrzenią swojego domu.

Na etapie projektowania ogrodu zimowego zaplanuj, 
czy chcesz zamontować markizę zewnętrzną.
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Poczuj zmysłowość współczesnej techniki.
Zupełnie nowa sceneria 

          przestrzeni mieszkalnej
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Omnia
Elementy kształtujące

System szklanych drzwi przesuwnych.

Światło, powietrze i kontakt z naturą 

jako podstawa egsystencji każdego człowieka.
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System szklanych drzwi przesuwnych.
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Omnia
Ogród zimowy
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Połączenie tradycji z nowoczesną elegancją.
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Omnia
Elementy kształtujące

Naturalne kolory profili doskonale  
wkomponują się w elegancką przestrzeń.

Przedstawione tu kontrasty tworzą harmonijną jed-
ność. Ogród zimowy usytuowany po południowej stro-
nie domu najlepiej zaopatrzyć w zasłony, które dadzą 
przyjemny cień w upalne dni.
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Naturalne kolory profili doskonale  
wkomponują się w elegancką przestrzeń.
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Omnia
Elementy kształtujące
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Ogród zimowy – część mieszkalna

   Spotkanie światła z powietrzem

Solidny mechanizm rozsuwania drzwi umożliwia otwarcie ogrodu 
zimowego w sposób łatwy i elegancki, a zarazem niezajmujący 
dużo miejsca.

Komfort mieszkalny – dopracowany w szczegółach

   wraz ze szkłem Pilkington ActivTM

Dla większej wygody i komfortu w obszarze dachu zastosowane 
zostało samoczyszczące szkło Pilkington ActivTM. Dzięki temu nic 
nie zakłóci nam czasu relaksu ani nie popsuje beztroskich, przy-
jemnych chwil.

Zanieczyszczenia organiczne są rozkładane przez światło słonecz-
ne oraz rozpuszczane i usuwane przez deszcz.
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Omnia
Elementy kształtujące
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Zamontowanie w ogrodzie zimowym pieca lub komin-
ka to jedna z możliwości zmiany wyglądu mieszkania  
i podniesienia jego standardu.
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Omnia
Elementy kształtujące

Subtelny sposób powiększenia 

przestrzeni mieszkalnej
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Część domu w ogrodzie
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Omnia
Ogród zimowy

„Kobiecość to bardzo specjalna cecha charakteru - sama esencja charakteru,  
 sposób postrzegania świata, coś niezwykle subtelnego, co współczesne  
 kobiety wyrażają przez własne poczucie stylu i odrzucenie sztywnych norm.” 

Giorgio Armani
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Kolorystyka zewnętrzna idealnie komponuje się ze stylem 
domu, wnętrze natomiast harmonizuje z charakterem i 
wystrojem części mieszkalnej.

Ogrzewanie podłogowe umożliwia korzystanie z ogrodu 
zimowego przez cały rok, czyniąc z niego pełnowartościo-
we pomieszczenie mieszkalne.

23



Omnia
Ogród zimowy

Piękne i przemyślane

Profil rynny odprowadzającej wodę z dachu jest popro-
wadzony przez wspornik, co sprawia, że nie jest on 
widoczny.
Teren wokół nowej części mieszkalnej zaprojektowany 
został przez architekta krajobrazu, dzięki czemu wy-
gląda niezwykle elegancko, naturalnie i urokliwie.
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Harmonia i czysty luksus



Piękne i przemyślane

„Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem,  
                                i tak zawsze aż do końca.”

Joseph Conrad
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Harmonia i czysty luksus



Omnia
Powiększone i otwarte
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W oparciu o najnowsze rozwiązania konstrukcyjne je-
steśmy w stanie zrealizować każdy z indywidualnych 
pomysłów.

Nieograniczona wolność



Życiodajna natura doskonale komponuje się  
z prostą architekturą i elegancką kolorystyką.
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Omnia
Elementy kształtujące

W celu zapewnienia przyjemnego klimatu we wnę-
trzu oraz optymalnego przepływu powietrza, w gór-
nej i dolnej części ogrodu zimowego przewidziano 
różne możliwości wentylacji pomieszczenia. 

Pomysłowe sposoby regulacji 

            klimatu pomieszczenia 
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Omnia
Ogród zimowy

Czysta elegancja i luksus
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Omnia
Ogród zimowy
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Szczególną zaletą ogrodów zimowych Omnia jest 
wielokrotność dostępnych możliwości. Filigranowe 
profile nadają konstrukcji optycznej lekkości przy 
jednoczesnym zachowaniu wymagań statycznych 
konstrukcji.

Przemiana mieszkania w pasję

Urok ponadczasowej elegancji
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Omnia
Ogród zimowy

Nowoczesność i niepowtarzalny styl
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PLANUM

Nowość rynkowa:  
NOWY system dachów płaskich częściowo przepuszczający 
światło - inteligentne rozwiązanie dla ogrodów zimowych   

Nowym trendem na rynku ogrodów zimowych jest minimalizm. 
Wraz z koncepcją PLANUM (łac. równy)  producent ogrodów zi-
mowych klasy premium z Löhne zaprezentował nowatorski sys-
tem dachowy z aluminium. Daje on zupełnie nowe możliwości 
konstrukcyjne i jakościowe. Krótko mówiąc -  perfekcja spotyka 
się z pasją. 

System dachu płaskiego
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Dzięki odpowiedniemu wykonaniu dachu osiągnąć 
można wzorcowe wartości energetyczne.  Przestrzeń 
między sufitem zewnętrznym i wewnętrznym pozwala 
nawet o połowę zredukować straty ciepła, wynikające z 
przepuszczalności.  
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PLANUM
Optycznie przejrzyste i transparentne sklepienie, bez widocznej 
konstrukcji dachowej (krokwie lub dominujące markizy), to zalety 
warte podkreślenia. W dyskretny sposób można ukryć tam bowiem 
elementy oświetlenia.

Dla prawdziwych indywidualistów producent oferuje ekskluzywne 
wzornictwo na szkle. 
 
Pojedyncze płaszczyzny szklane można dowolnie kształtować, 
dzięki czemu każda szyba może zyskać niepowtarzalny wygląd. 

System dachu płaskiego
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Sufit  z kolei można w całości pokryć artystycznie malowanym szkłem albo  też 
połączyć elementy malowane ze szkłem mlecznym lub szkłem z diodami LED. 
 

Co więcej -  na życzenie klienta można również te niezwykłe malowidła pokreślić 
nastrojowym światłem ukrytym w sklepieniu wewnętrznym.
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Omnibus



Przykład malarstwa artystycznego 
na szkle.
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Przykład indywidualnego rozwiązania  
luksusowego zadaszenia  
miejsca parkingowego

42

Omnibus



Konstrukcja dachu jest alternatywną dla systemu Caelum.

Jest ona szczególnie sprytnie rozwiązana, ponieważ udział szkła w stosun-
ku do nośnej konstrukcji aluminiowej jest bardzo duży. Mimo to, dzięki do-
brym wartościom statycznym ,profile są w stanie zapewnić również duże 
głębokości dachu.

Woda odprowadzana jest w sposób kontrolowany za pomocą rynny. Na-
wet w przypadku występu dachu oraz lekkiego optycznie zakończenia  
„NURGLAS”!

To tylko jedna z licznych innowacji Wiga System.

43



Caleum
Dach tarasowy

Stwórz miejsce przed domem, gdzie 
niezależnie od pogody i wiatru będziesz 
mógł cieszyć się kąpielą słoneczną.

System dachów tarasowych CASA VITRUM to indywidual-
ne rozwiązania o wielu możliwościach. Dla wymagającego 
klienta oznacza to dużą swobodę, szansę dania upustu 
kreatywności, prawdziwą indywidualność.
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Ochrona przed nagłym ulewnym  
      deszczem oraz wiatrem  
     w ciepłe letnie noce

Dzięki wysokim, wąskim profilom aluminiowym konstrukcja dachowa 
sprawia wrażenie lekkiej. Efekt ten potęgowany jest przez bardzo duży 
udział szkła w stosunku do nośnej konstrukcji aluminiowej. 
Dobre właściwości statyczne profili dają jednak możliwość wybudowa-
nia dużego dachu.
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Caleum
Dach tarasowy

Drzwi szklane, system drzwi harmonijkowych lub inne ele-
menty wiatroszczelne będą idealnym dopełnieniem dachu.
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Profile  rynien odprowadzających wodę z dachu 
są poprowadzone przez wspornik, dzięki czemu 
nie są one widoczne.

Ciekawy design może być również funkcjonalny! 
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Przezroczysta szklano-aluminiowa konstrukcja daszku elewacyjnego.
Łatwa i szybka w montażu.

Daszek elewacyjny
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Optyczna lekkość 

       i estetyczna technologia
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Elementy	kształtujace
Drzwi szklane i harmonijkowe

Markizy do ogrodów zimowych MARKILUX odpowiadają za kreatywne prowadzenie promieni słonecznych, które 
sprawia, że zima jest nieco cieplejsza, a lato prezentuje się ze swej przyjemniej ocienionej strony.
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Osłony	przeciwsłoneczne



Skuteczna i elegancka forma kształtowania 
klimatu w ogrodzie zimowym.
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Elementy	kształtujace
Drzwi przesuwne i harmonijkowe

52



53



Szkło	i	Swiatło
Piękno tkwi w różnorodności

W porównaniu do innego szkła płaskiego, ActivTM zapewnia lepszą  
widoczność podczas deszczu.

Tam, gdzie zatrzymują się krople wody, zostało zamontowane tradycyjne 
szkło, natomiast na szkle Pikington ActivTM aktywna warstwa katalityczna 
rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne na powierzchni oraz poprawia 
odpływ wody.

Atrakcyjny wariant oszklenia – piaskowane szkło chroniące przed oślepie-
niem. Zostało ono umieszczone w miejscach, gdzie promieniowanie świetl-
ne powinno być przyjemnie złagodzone.

Więcej światła i przestrzeni – 

     mniej czyszczenia
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Małe lampy LED zamontowane w krokwiach w części 
dachowej tworzą niesamowity nastrój w gwieździstą 
noc.

Prosto z nieba
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