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Firma, której warto zaufać

tradycja dobrego rzemiosła i doświadczenie 
zdobywane przez 40 lat (fi rma Bertrand została założona w 1969 roku)

kompleksowa oferta 
obejmująca okna, drzwi, fasady i ogrody zimowe z PVC, drewna, aluminium i kompozytów aluminiowo-drewnianych oraz bramy 
garażowe, rolety, okiennice, parapety i profesjonalne usługi montażowe

zaawansowana technologia 
pozwalająca na wytwarzanie nowoczesnych produktów takich jak okna energooszczędne i pasywne do budownictwa pasywnego 
(certyfi kowane), okna, drzwi zewnętrzne i drzwi przesuwne aluminiowo-drewniane czy drzwi przesuwne zdalnie sterowane

ugruntowana pozycja na rynku 
polskim i silnie rozwinięty eksport do krajów UE (Niemcy, Austria, Skandynawia, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia) oraz do USA, 
Kanady i Australii

niezwykle bogaty standard
produkty fi rmy Bertrand w standardzie (bez dopłat) zawierają opcje, które gdzie indziej są niedostępne lub trzeba za nie dopłacić; 
fi rma nie stosuje również dopłat za nietypowy wymiar okien lub drzwi

profesjonalne doradztwo
doświadczeni doradcy techniczno-handlowi pomagają Klientom w dokonaniu optymalnego wyboru

elastyczność i indywidualne podejście do każdego zamówienia
są podstawową dewizą fi rmy Bertrand, która chętnie podejmuje wyzwania i spełnia wszystkie marzenia klientów, 
również te wysublimowane, których inni producenci nie chcą lub nie mogą zrealizować



NOWOCZESNA TECHNOLOGIA I KOMFORT UŻYTKOWANIA W DOBREJ CENIE

WYSOKA CIEPŁOCHRONNOŚĆ 
dzięki nowoczesnym, głębokim, 5 i 6-komorowym profi lom PVC oraz podwójnym 
lub potrójnym pakietom szybowym ze specjalną powłoką thermo i gazem szlachetnym 
(argonem lub kryptonem) w przestrzeni między szybami.

WYSOKA STABILNOŚĆ
sztywność, odporność na zmiany temperatury i napór wiatru dzięki solidnym wzmocnieniom 
stalowym o grubości 1,5 mm (lub więcej) i profi lom PVC o grubości ścianek w najwyższej klasie A.

ZACHWYCAJĄCA ESTETYKA 
dzięki atrakcyjnym kształtom profi li oraz bardzo szerokiej palecie dostępnych struktur 
drewnopodobnych i unikalnej technice barwienia szkłem akrylowym – acrylcolor.

Okna i drzwi balkonowe z pvc

Pogłębiony, 6-komorowy system 
okien o głębokości ramy 83 mm.
Hit sprzedaży w fi rmie Bertrand!

Trend XL

System osiągający rewelacyjny 
współczynnik przenikania ciepła 
dla całego okna. Skrzydło okien-
ne jest wypełnione pianką ocie-
plającą (IKD). Sztywność skrzydła 
zapewnia technika klejenia 
z zestawem szybowym (STV).

STV+IKD

Pogłębiony, 5-komorowy system 
okien ze ścianką środkową o głę-
bokości ramy 83 mm.

Comfort XL

Fantazyjne połączenia ramy 
i skrzydła ukazuje nam zupełnie 
nowe oblicze okna. Od dziś przy 
wyborze kształtu stolarki PVC 
fi rmy Bertrand, elementem ogra-
niczającym może być tylko nasza 
wyobraźnia.

Vision
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Nowatorskie połączenie PVC 
i aluminium. Głębokość ramy 
to 92,5 mm.

Futura

System 6-komorowy o głęboko-
ści zabudowy 85 mm z uszczel-
nieniem środkowym, wyposażony 
w trzy uszczelki.

OptiLine

Nowoczesny 5-komorowy system 
o głębokości 70 mm zapewniają-
cy optymalną izolację termiczną 
i akustyczną.

SmartLine

Wysoce energooszczędny sys-
tem, o podwyższonej odporno-
ści na włamanie. Profi l ramy 
i skrzydła wypełniony pianką 
ocieplającą. 

OptiLine Therm+
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NATURALNY MATERIAŁ I KLASYCZNA ELEGANCJA 
W DOSKONAŁYM WYKONANIU

WYSOKA CIEPŁOCHRONNOŚĆ 
dzięki dopracowanym technicznie, pogłębionym profi lom drewnianym oraz podwójnym 
lub potrójnym szybom ze specjalną powłoką thermo i gazem szlachetnym 
(argonem lub kryptonem) w przestrzeni między szybami.

KLASYCZNE PIĘKNO
naturalnego drewna sosnowego, meranti lub dębowego, w szerokiej 
gamie kolorów kryjących lub transparentnych.

WYSOKA TRWAŁOŚĆ 
powłok lakierniczych, dzięki 4-krotnemu malowaniu 
oraz okapnikom osłaniającym profi l drewniany.

Okna i drzwi balkonowe drewniane

Klasyczny system okien 
o głębokości 68 mm, dostępny 
w 3 wersjach wykończenia 
(Elegant, Perfect i Prestige).

Softline

Nowoczesny system okien 
o głębokości 90 mm, dostępny 
w 2 wersjach wykończenia (Ma-
ster i Retro). Charakteryzuje się 
zwiększoną ciepłochronnością 
i sztywnością konstrukcji.

Strongline

Pogłębiony system okien Softline 
o głębokości 78 mm, dostępny 
w 3 wersjach wykończenia 
(Elegant, Perfect i Prestige).

Softline XL

System Thermoline 90 
z wewnętrzną warstwą pianki 
poliuretanowej, pełniącą 
rolę dodatkowego izolatora. 
System ten jest dedykowany 
do budownictwa pasywnego.

Thermoline 90

4 www.bb-bertrand.eu



okna | drzwi | fasady | ogrody zimowe 

5www.bb-bertrand.eu



Prosty kształt nakładki 
aluminiowej. Propozycja dla 
osób preferujących nowoczesny 
design.

Alutrend Classic

Powierzchnia ramy i skrzydła zli-
cowana od zewnątrz. Propozycja 
dla osób preferujących klasyczną 
prostotę.

Alutrend Linear

Zaokrąglony kształt nakładek 
aluminiowych. Propozycja dla 
osób preferujących bardziej 
stylowe wzornictwo.

Alutrend Softline

To produkt dla klientów ce-
niących sobie proste formy. 
Charakteryzuje się nowoczesnym 
kształtem.

Alutrend Quadrat

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE NATURALNEGO DREWNA 
Z TRWAŁYM ALUMINIUM

WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ I KOMFORT UBYTKOWANIA 
dzięki nakładkom aluminiowym, które chronią okno od strony zewnętrznej, 
są odporne na warunki atmosferyczne i wygodne w pielęgnacji.

WYBITNE WALORY ESTETYCZNE
dzięki połączeniu piękna naturalnego drewna od wewnątrz z nakładkami 
aluminiowymi od zewnątrz, malowanymi farbami jednolitymi lub imitującymi strukturę drewna.

WYSOKA CIEPŁOCHRONNOŚĆ
dzięki dużej głębokości profi li i izolacyjnym właściwościom przestrzeni między profi lem 
aluminiowym a profi lem drewnianym.

Okna i drzwi balkonowe 
aluminiowo-drewniane
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To kolejna propozycja dla 
klientów ceniących sobie proste 
formy. Charakteryzuje się nowo-
czesnym kształtem. Nakładka 
skrzydła zlicowana z nakładką 
ościeżnicy.

Alutrend Quadrat FB

Okno w nowej innowacyjnej 
technologii. Pakiet szybowy ze 
stepem zasłaniającym ramiaki 
skrzydła.

Alutrend Synergic

System z tzw. skrzydłem ukry-
tym. Okna stałe oraz otwierane 
od zewnątrz wyglądają tak samo.
Polecany do montowania w sys-
temach fasadowych.

Alutrend Integral

System dedykowany do domów 
pasywnych. W wersji głębokości 
78mm i z purenitem posiada 
certyfi kat Instytutu Domów 
Pasywnych Dra Feista.

Alutrend Miratherm
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WYSOKA TRWAŁOŚĆ PRODUKTU I ŁATWOŚĆ PIELĘGNACJI 
ZAPEWNIAJĄCE KOMFORTOWE UŻYTKOWANIE

Okna i drzwi balkonowe aluminiowe 

Nowoczesny system aluminiowy 
o głębokości ramy 45 mm. 
Po zamknięciu okna, od strony 
zewnętrznej uzyskujemy efekt 
zlicowanej powierzchni skrzydła 
i ościeżnicy.

MB 45

Wysoce energooszczędny system 
okien i drzwi aluminiowych z 
przegrodą termiczną. Izola-
cyjność ram tego systemu jest 
znacznie większa niż izolacyjność 
podstawowych systemów alumi-
niowych.

MB 70 HI

System trójkomorowy o głęboko-
ści ramy 60 mm. Charakteryzuje 
się niską wartością współczynni-
ka przenikania ciepła.

MB 60

Jedyny na świecie system okien 
aluminiowych, w którym zastoso-
wano aerożel- materiał o dosko-
nałej izolacyjności termicznej. 
System cechuje także wysoka 
wytrzymałość profi li, pozwalająca 
na wykonanie stolarki o dużych 
gabarytach i ciężarze.

MB 86
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System przeznaczony jest do 
konstruowania i wykonywania 
lekkich ścian osłonowych – 
płaskich typu zawieszanego 
i wypełniającego oraz dachów, 
świetlików i innych konstrukcji.

MB-SR 50
System przeznaczony jest do 
konstruowania i wykonywania 
lekkich ścian osłonowych typu 
zawieszanego i wypełniającego.
Ekonomiczne profi le uzyskano 
dzięki zoptymalizowaniu kształtu 
przekroju oraz dobraniu odpo-
wiedniej grubości ścianki.

MB-SR 50 Efekt

Fasady
DUŻE KONSTRUKCJE FASADOWE NADAJĄCE 
NIEPOWTARZALNY CHARAKTER.

MNOGOŚĆ ZASTOSOWAŃ
systemy fasadowe, których producentem jest fi rma Aluprof, służą konstruowaniu 
przeszklonych elewacji budynków takich jak: banki, hotele, urzędy, biurowce, 
salony samochodowe, hale sportowe itp.

RÓŻNORODNOŚĆ KONSTRUKCJI
najbardziej różnorodne rozwiązania fasad oparte są na systemie ściany 
słupowo-ryglowej MB-SR50.

ESTETYKA
fasady fi rmy Bertrand charakteryzują się niezwykłymi walorami estetycznymi. 
Możemy wykonać konstrukcje o różnym wyglądzie w zależności od upodobań klienta.

Ścianki Całoszklane
NOWOCZESNY DESIGN DUŻYCH PRZESZKLEŃ
System ścian całoszklanych jest rozwiązaniem dla klientów ceniących sobie nowoczesny 
design. Hartowane szkło w połączeniu ze specjalnymi okuciami zapewniają bezpieczne 
i komfortowe użytkowanie. 

Stolarka P.Poż. 
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM
System ścianek przeciwpożarowych MB-78 EI służy do wykonywania wewnętrznych lub 
zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi o klasie 
odporności ogniowej EI15, EI30, EI45 lub EI60, według normy PN-EN 13501-2+A1:2010.
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NIEZWYKLE SZEROKI WYBÓR. Setki wzorów drzwi z drewna, PVC i alu-
minium, w dowolnej kolorystyce i z szeroką gamą dodatków (również drzwi 
wykonane według indywidualnego projektu dostarczonego przez klienta).

BEZPIECZEŃSTWO NA WYSOKIM POZIOMIE dzięki pakietom skutecznych 
rozwiązań utrudniających włamanie.

SKUTECZNA OCHRONA PRZED CHŁODEM dzięki ciepłochronnym profi lom 
ramy i wypełnieniom z przekładkami termicznymi.

KOMFORT UŻYTKOWANIA I DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ dzięki precyzji wykona-
nia, wysokiej jakości użytych materiałów i profesjonalnemu montażowi. 

BOGATA KOLEKCJA DRZWI WEWNĘTRZNYCH, przede wszystkim z drew-
na, a także z aluminium i szkła.

SOLIDNA KONSTRUKCJA DRZWI z pełnego, prawdziwego drewna daje 
gwarancję komfortowego użytkowania i trwałości na pokolenia.

SKUTECZNE WYGŁUSZENIE HAŁASU za zamkniętymi drzwiami można 
spokojnie wypoczywać lub prowadzić poufne rozmowy.

STARANNE WYKOŃCZENIE I PROFESJONALNY MONTAŻ wieńczą dzieło.

Drzwi zewnętrzne  WIZYTÓWKA DOMU, KTÓRA POTRAFI ZACHWYCIĆ

Drzwi wewnętrzne  STYL I JAKOŚĆ, NADAJĄCE WNĘTRZOM WYJĄTKOWY CHARAKTER
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Ogrody zimowe
PROFESJONALNY SYSTEM GWARANCJĄ PEŁNEJ SATYSFAKCJI

PROFESJONALNE WYKONANIE 
na bazie specjalistycznego systemu profi li aluminiowych do ogrodów zimowych.

SZCZELNOŚĆ I ODPROWADZENIE WODY
doprowadzone do perfekcji: kompleksowy system uszczelnień, zintegrowane 
orynnowanie i słupy nośne z odprowadzeniem wody.

MNOGOŚĆ KONFIGURACJI
dzięki samonośnej konstrukcji dachu, którą można uzupełnić ścianami bocznymi 
wykonanymi z profi li aluminiowych, PVC, drewnianych a nawet drewniano-aluminiowych

WYJĄTKOWA ESTETYKA
dzięki eleganckim, dopracowanym kształtom profi li, krokwiom niewidocznym od wewnątrz, 
szerokiej palecie dostępnych kolorów i rodzajów oszklenia.
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CENTRALA 
Luzino 84-242, ul. Wejherowska 12
tel. +48 58/678 07 78, fax +48 58/678 07 79
e-mail: info@bertrand.pl

DZIAŁ EKSPORTU 
tel. +48 58/6780771, 6780772, 6780776, fax +48 58/6780770 
e-mail: export@bertrand.pl

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
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