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Wiga System to doświadczony producent konstrukcji aluminiowych, fasad, ogrodów zimowych  
oraz zabudów balkonów i tarasów.

Dlaczego warto z nami współpracować:

- Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji i montażu konstrukcji wykonanych ze szkła  
 i aluminium,

- Nasi pracownicy to dobrze wyszkoleni fachowcy,
- Oferujemy krótkie terminy realizacji,
- Nasze produkty są wykonane z materiałów najwyższej jakości, gwarantujących  bezpieczne użyt-

kowanie przez wiele lat,
- Stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne, pozwalające nam przygotować ofertę dosto-

sowaną do Państwa indywidualnych potrzeb,
- Nasze produkty to nie tylko najwyższa jakość, ale także intrygujące, nowoczesne wzornictwo. 
- Oferujemy bogaty wybór kolorów.

“Najwięcej dostojeństwa mają najprostsze formy.”
Antonio Gaudi

Wiga System
Magazyn i siedziba; ul. Budowlana 2A/1; 10-424 Olsztyn; tel. +48 89 532 24 91
e-mail: wigasystem@wigasystem.pl; www.wigasystem.pl
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Gdy perfekcja 
	 	 	 	 łaczy	sie	z	pasja

“Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.” 
Michał Anioł



Fasady
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Słupowo-ryglowe
Strukturalne
Semi strukturalne

Jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa każdy rodzaj fasady, zaprojektowanej z aluminium.



Fasady
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Aluminium jest metalem, który zaskakująco mało waży, a jednocześnie 
jest trwały i niezwykle odporny, zarówno na czynniki atmosferyczne, 
fizyczne, chemiczne jak również obciążenia mechaniczne. 



Fasady
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Konstrukcyjnie, aluminium daje prawie nieograniczone 
możliwości kształtowania różnorodnych form, które 
sprawiają wrażenie lekkich i delikatnych. 

Fasady aluminiowo-szklane wyglądają nowocześnie  
i  prestiżowo. 



Fasady
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Decydując się na fasadę wykonaną ze szkła i aluminium, zapewnicie 
Państwo swojej siedzibie efektowny i niebanalny wygląd. Efekt końcowy 
zależy wyłącznie od wyobraźni.
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FasadyDodatkowo, dzięki zastosowaniu szkła bezpiecznego lub 
antywłamaniowego, uzyskają Państwo skuteczną ochronę 
przed włamaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.



Połączenie tradycji z nowoczesną elegancją.
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Dbamy o środowisko. Ślusarka aluminiowa jest 
ekologiczna, ponieważ aluminium to materiał, 
który w 100 %  podlega procesowi recyklingu. Fasady
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Zabudowa balkonu to idealne rozwiązanie aby powiększyć prze-
strzeń (użytkową) mieszkania. Ta lekka i jednocześnie trwała kon-
strukcja ze szkła i aluminium jest doskonałą ochroną przed zim-
nem, wiatrem, wilgocią i hałasem.



18 19

Zabudowany balkon można wykorzystać jako dodatkowe po-
mieszczenie mieszkalne lub zmienić w oranżerię wypełniając 
roślinami.

Elegancka prostota podniesie komfort i wartość każdego 
mieszkania.



Więcej przestrzeni, więcej wolności!
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W ofercie firmy Wiga System znajdą Państwo roz-
wiązania pozwalające na całkowite otwarcie po-
mieszczenia. Zastosowanie drzwi harmonijkowych 
pozwala nawet 5-metrową ścianę wykonaną ze 
szkła i aluminium zsunąć do zaledwie 50 cm!
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Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb.  
Wymiary, sposób otwierania, stronę, w którą drzwi się składają, a także kolor – o tych wszystkich parametrach 
mogą zdecydować Państwo sami.
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Otwórz się na przestrzeń jednocześnie zachowując najwyższe standardy izolacyjne i bezpieczeństwa.



Drzwi	aluminiowe
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Drzwi aluminiowe cechuje wysoka wytrzymałość, funkcjonalność i estetyka wykonania. Pokryte są specjalną 
powłoką, do której nie przylega kurz, dzięki czemu łatwiej utrzymać je w czystości. 

Taka konstrukcja powierzchni sprawia, że są one również bardziej odporne na zarysowania. 

Dodatkową zaletą jest też szeroka paleta kolorów, jaką mamy do dyspozycji przy wyborze 
drzwi aluminiowych. 

Profile można polakierować na dowolny kolor z palety RAL. Istnieje również możliwość za-
mówienia konstrukcji dwukolorowych, dzięki czemu uzyskają Państwo inny kolor wewnątrz 
i inny na zewnątrz pomieszczenia.



„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać” 

Walt Disney
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Ogrody zimowe to połączenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz nowoczesnego designu
z przytulnością i urokiem twojego mieszkania. Jest to luksus bez kompromisów, który daje możliwość
delektowania się przestrzenią, światłem i zielenią przez cały rok. 



Estetyka

i funkcjonalność
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Daszki	elewacyjne
Daszki są doskonałą ochroną przed opadami atmosferycz-
nymi.
W naszej ofercie znajdą Państwo daszki wykonane ze szła  
i aluminium, materiałów najwyzszej jakości. 
Wszystkie okucia wykorzystywane do montażu są ze stali 
nierdzewnej.

Optyczna lekkość 

i estetyczna technologia

Zaletą daszków jest ich lekka i bardzo nowoczesna konstruk-
cja.
Montaż przebiega w sposób prosty, nie jest konieczne stoso-
wanie dodatkowych wsporników.
Daszki szklano-aluminiowe są idealnym rozwiązaniem  
dla nowoczesnej architektury.
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