
Build a better future

www.toma24.eu



Jesteśmy firmą, która oprócz materiałów 
wykończeniowych i budowlanych proponuje 
znacznie więcej – realizuje Twoją wizję. 

Dzięki temu tworzymy przestrzeń na miarę Twoich potrzeb – 
wyjątkową, a jednocześnie funkcjonalną i estetyczną. Mamy 
na uwadze nie tylko dobro klienta, ale również naszej planety, 
dlatego stale udoskonalamy naszą ofertę, wprowadzając 
nowoczesne i ekologiczne rozwiązania budowlane. Po prostu 
spełniamy Twoje oczekiwania w zgodzie z naturą. 

Unser Unternehmen bietet neben 
Fertigungs- und Baumaterial wesentlich mehr 
- die Realisierung Ihrer Visionen. 

Wir kreieren Räume nach Ihren Wünschen - einmalig und 
gleichzeitig funktionell und ästhetisch. Wir fassen nicht nur das 
Wohl unserer Kunden ins Auge, sondern ebenfalls das Wohl unseres 
Planeten. Deshalb verbessern wir stetig unser Angebot, indem wir 
moderne und umweltfreundliche Baulösungen umsetzen.  Wir 
erfüllen einfach Ihre Ansprüche im Einklang mit der Natur. 

Build a better future

Byliśmy pierwsi. Zaczynaliśmy w 1993 roku od sprzedaży wyrobów bu-
dowlanych z PCV, jako jedyna firma tego typu w naszym regionie. Po 
kilku latach uruchomiliśmy własną produkcję osłon okiennych i  prze-

nieśliśmy siedzibę firmy w bardziej reprezentatywne miejsce. W 2006 roku 
zakupiliśmy zabytkową halę, w której zaaranżowaliśmy biura, salon sprzedaży, 
magazyny, a także część produkcyjną. Większe możliwości pozwoliły nam na 
rozszerzenie oferty o  dodatkowe materiały wykończeniowe, a  także akce-
soria związane ze stolarką otworową. W  2010 roku otworzyliśmy pierwszy 
sklep internetowy, co znacznie ułatwiło sprzedaż produktów na całą Polskę. 
Aktualnie pracujemy nad zwiększeniem eksportu do krajów unijnych. Sta-
wiamy na rozwój. 

Wir waren die ersten. Wir haben 1993 als erste Firma dieser Art in un-
serer Region mit dem Verkauf von Bauerzeugnissen aus PVC begon-
nen. Ein paar Jahre später haben wir mit der eigenen Produktion 

von Fensterverdunkelungen begonnen und den Firmensitz an einen reprä-
sentativeren Ort verlegt. Im Jahr 2006 haben wir eine denkmalgeschützte 
Halle gekauft, in der Wir Büros, einen Verkaufssalon, Lager und einen Teil der 
Produktion untergebracht haben. Die größeren Möglichkeiten haben es uns 
ermöglicht, unser Angebot um zusätzliches Material sowie Fenster- und Türen-
zubehör zu erweitern. 2010 haben wir unseren ersten Online-Shop eröffnet, 
was den Verkauf unserer Produkte innerhalb des ganzen Landes vereinfacht 
hat. Gegenwärtig arbeiten wir an der Ausweitung des Exports in die EU-
Länder. Wir setzen auf Fortschritt.
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Dziś wnętrza i teren zewnętrzny 
muszą spełniać określone standardy. 
Użyteczność i doskonała jakość 
to za mało. Liczy się pomysł, styl 
i subiektywnie ujęte piękno, a przede 
wszystkim – wygoda użytkowników. 
Zwykła klamka czy roleta okienna stają 
się ważnym elementem, dopełniającym 
całość wizji projektanta. Z drugiej 
strony mamy energooszczędność 
– dzięki zastosowaniu produktów 
wysokiej jakości i odpowiednio 
przeprowadzonemu montażowi, 
można zminimalizować utratę ciepła 
i w efekcie sporo zaoszczędzić. 

Heutzutage müssen Innenräume 
und Gelände bestimmten Standards 
entsprechen. Nützlichkeit und 
hervorragende Qualität allein reichen 
nicht aus. Es zählen Ideen, Stil und 
subjektiv wahrgenommene Schönheit 
sowie vor allem der Komfort für die 
Anwender. Eine gewöhnliche Klinke 
oder ein Fensterrollo werden zu einem 
wichtigen, das die Gesamtvision 
des Designers vervollständigt. 
Auf der anderen Seite steht die 
Energieeinsparung. Durch den Einsatz 
qualitativ hochwertiger Produkte und 
eine fachmännisch durchgeführte 
Montage können die Wärmeverluste 
minimalisiert und somit große 
Einsparungen erreicht werden.  

Nasze produkty i usługi 
są właśnie odpowiedzią 
na współczesne potrzeby 
projektantów wnętrz, 
architektów i odbiorców 
końcowych. 
Ograniczeniem może być 
jedynie wyobraźnia. 

Unsere Produkte und 
Dienstleistungen sind die 
Antwort auf Wünsche und 
Bedürfnisse moderner 
Innendesigner, Architekten 
und Endverbraucher. Die 
einzige Einschränkung ist 
die Phantasie. 
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W każdym momencie, z każdego miejsca na Ziemi, 
365 dni w roku i 24 godziny na dobę nasz sklep 
internetowy toma24.eu jest do Twojej dyspozycji. 

Gwarantujemy szybką i sprawną realizację zamówień oraz 
szeroki wybór produktów, a w razie potrzeby – doradztwo 
naszych specjalistów. Klienci toma24.eu stają się naszymi 
Partnerami, którym dostarczamy produkty spełniające 
najwyższe standardy europejskie. 

Unser Online-Shop toma.24.eu steht Ihnen zu 
jeder Zeit, an jedem Ort der Erde, 365 Tage 
im Jahr und 24 Stunden am Tag zur Verfügung. 

Wir garantieren eine schnelle und unkomplizierte 
Realisierung Ihrer Bestellungen, eine große Produktauswahl 
und bei Bedarf, die Beratung durch unsere Spezialisten. 
Die Kunden von toma24.eu werden zu unseren Partnern, 
denen wir Produkte liefern, die die höchsten europäischen 
Standards erfüllen.

10-11  Okna Fenster 

12-13  Stolarka aluminiowa i stalowa Aluminium- und Stahlkonstruktionen

14-15 Stolarka przeciwpożarowa + bramy przeciwpożarowe 
 Brandschutztüren und Fenster + Brandschutztore

16-17 Drzwi zewnętrzne Außentüren

18-19 Drzwi wewnętrzne Innentüren

20 Drzwi techniczne Technische Türen

21  Moskitiery Insektenschutzgitter

22-23  Rolety zewnętrzne Außenrollladen

24 Rolety wewnętrzne Rollos

24-25  Żaluzje Jalousien

26  Parapety zewnętrzne Außenfensterbänke

27  Parapety wewnętrzne  Innenfensterbänke

28-29  Bramy garażowe + bramy przemysłowe Garagentore + Industrietore

30  Klapy oddymiające + świetliki Entrauchungsklappen und Oberlichter

31  Doświetlacze okienne Kellerschächte

32  Daszki Vordächer

33  Markizy Markisen

34  Odwodnienia Entwässerungssysteme

35  Nawiewniki Lüfter

36  Klamki i okucia Klinken und Beschläge

37  Wycieraczki przemysłowe + wycieraczki Fußabtreter für Industrie und Heim

38  Schody strychowe Dachbodentreppen

39  Komponenty do rolet + komponenty do moskitier Rollladen und Insektengitterzubehör
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Zapraszamy do współpracy na atrakcyjnych 
warunkach. Nasza marka oznacza:

• dobrą jakość w dobrej cenie,
• rzetelność realizacji zamówień, 
• gwarancję bezpieczeństwa (certyfikaty i atesty),
• indywidualne podejście do klienta,
• ponad 20-letnie doświadczenie,
• doskonale wyszkolonych specjalistów,
• otwartość na nowe wyzwania,
• zrozumienie potrzeb rynków europejskich,
• promowanie rozwiązań ekologicznych.

Wir laden zur Zusammenarbeit zu attraktiven 
Bedingungen ein. Unsere Marke steht für:

• Gute Qualität zu einem günstigen Preis,
• Zuverlässige Abwicklung von Bestellungen,  
• Garantierte Sicherheit (Zertifikate und Atteste),
• Individuelle Kundenbetreuung,
• Über 20 jährige Erfahrung,
• Hervorragend geschulte Spezialisten,
• Offenheit für Herausforderungen,
• Kenntnis der Bedürfnisse europäischer Märkte,
• Förderung umweltfreundlicher Lösungen.

Chcesz zostać 
Partnerem marki 
Toma?
Möchten Sie 
Partner der Marke 
Toma werden?

Nasza propozycja jest odzwierciedleniem naszej idei dążenia 
do doskonałości. Kluczem do jej osiągnięcia jest ciągły rozwój. 
Oferta jutra powinna być lepsza od oferty dnia dzisiejszego. 

Tylko wtedy będziemy mogli sprostać rosnącym wymaganiom rynku. 
Pomimo tego, że sprzedajemy produkty sprawdzone i wyłącznie naj-
wyższej jakości, wciąż poszukujemy nowości technologicznych i  sta-
ramy się ulepszać dotychczasowe rozwiązania. Bez rozwoju nie ma 
postępu. 

Unsere Angebot spiegelt unsere Idee nach Perfektion zu streben 
wider. Der Schlüssel, um dieses Ziel zu erreichen, ist ständiger 
Fortschritt. Das Angebot von morgen muss besser sein, als das 

Angebot von heute. Nur so können wir den stetig steigenden Anforde-
rungen des Markts gerecht werden. Trotzdem wir bewährte Produkte 
ausschließlich höchster Qualität verkaufen, suchen wir weiterhin nach 
technischen Neuigkeiten und bemühen uns, unsere bisherigen Lösun-
gen zu verbessern. Ohne Entwicklung gibt es keinen Fortschritt.
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Wir bieten, je nach Bestimmung, eingesetzten 
technischen Lösungen und Materialien, 
verschiedene Arten von Fenstern und 
Fenstersystemen an. 

In Anbetracht der Bedürfnisse unserer Kunden bieten wir 
PVC-, Holz-, Aluminium-, Holz-Aluminium- und Stahlfenster, 
sowie Dachfenster, Schalterfenster, Kellerfenster, oder Fenster 
für Industrie- und Wirtschaftsgebäude. Alle Fenster zeichnen 
sich durch hohe Qualität und ästhetische Ausführung, eine hohe 
Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse sowie eine komfortable 
Nutzung aus. Wir realisieren ebenfalls individuelle Aufträge, 
wobei wir eine große Formen- und Farbenvielfalt garantieren. 

Okna / Fenster

Proponujemy wiele rodzajów okien i systemów 
okiennych w zależności od przeznaczenia, 
zastosowanych rozwiązań technicznych oraz 
materiałów. 

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby naszych klientów, 
oferujemy m.in.: okna PCV, drewniane, aluminiowe, drewniano-
aluminiowe, stalowe, a także: dachowe, okna do kas, piwnic 
czy obiektów przemysłowych, inwentarskich i gospodarczych. 
Wszystkie odznaczają się wysoką jakością i estetyką wykonania, 
odpornością na czynniki atmosferyczne oraz wygodą 
użytkowania. Realizujemy również indywidualne zamówienia, 
zapewniając duży wybór pod względem kształtów i kolorów. 

Okna są istotnym elemen-
tem każdego wnętrza, ponie-
waż łączą nas ze światem ze-
wnętrznym. Mają duży wpływ 
na zachowanie odpowied-
niego klimatu pomieszczeń, 
dlatego powinny spełniać naj-
wyższe wymagania technicz-
ne i funkcjonalne, a jednocze-
śnie harmonijnie współgrać ze 
stylem przestrzeni.

Fenster sind ein wesentliches 
Element jeder Inneneinrich-
tung, denn sie stellen die Ver-
bindung zur Außenwelt her 
Sie haben großen Einfluss auf 
die Aufrechterhaltung eines 
entsprechenden Raumklimas, 
weshalb sie unsere höchsten 
technischen und funktionel-
len Anforderungen erfüllen 
und gleichzeitig mit dem Stil 
des Innenraums harmonisie-
ren müssen.
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W ramach stolarki aluminiowej i stalowej oferujemy: 
drzwi profilowe, panelowe oraz płaszczowe, które 
mają szerokie zastosowanie m.in. w budynkach 
wielorodzinnych, blokach oraz obiektach 
użyteczności publicznej. 

Zapewniamy szeroki wybór wzorów i wariantów, a tym 
samym – możliwość dostosowania wyglądu i parametrów 
drzwi do każdego obiektu i nawet najbardziej ekstremalnych 
warunków użytkowania. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 
konstrukcyjnym gwarantujemy duże możliwości aranżacji 
przestrzeni ściankami oraz systemami fasadowymi 
z aluminium i stali. 

Im Rahmen der Aluminium- und 
Stahlkonstruktionen bieten wir Profil-, Paneel- 
und Vollblatttüren, die in Mehrfamilienhäusern, 
Wohnblöcken, und öffentlichen Gebäuden 
weitverbreiteten Einsatz finden. 

Wir garantieren eine breit gefächerte Auswahl an Mustern 
und Varianten und somit die Möglichkeit, das Design und die 
Parameter der Türen an jedes Gebäude, selbst an extremste 
Nutzungsbedingungen anzupassen. Dank der innovativen kons-
truktiven Lösungen garantieren wir unbegrenzte Möglichkeiten 
bei der Gestaltung von Innenräumen mithilfe von Wänden sowie 
von Fassaden unter Einsatz von Aluminium- und Stahlsystemen. 

Stolarka aluminiowa i stalowa
Aluminium- und Stahlkonstruktionen

Konstrukcje z  profili alumi-
niowych i stalowych stwarza-
ją duże możliwości architek-
toniczne, gwarantując przy 
tym wysoką wytrzymałość 
oraz dobre parametry izo-
lacji akustycznej i  cieplnej. 
Pomagają w  realizacji nie-
standardowych pomysłów, 
jak np. całkowite oszklenie 
elewacji budynków. 

Konstruktionen aus Alumi-
nium und Stahlprofilen bie-
ten große architektonische 
Möglichkeiten und garan-
tieren gleichzeitig eine hohe 
Festigkeit sowie gute Wär-
me- und Schalldämmeigen-
schaften. Sie ermöglichen 
die Umsetzung unkonventi-
oneller Lösungen, wie z. B. 
die vollständige Verglasung 
von Gebäudefassaden. 
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W odpowiedzi na surowe wymogi prawa 
budowlanego odnośnie ochrony przeciwpożarowej, 
oferujemy wyjątkową grupę produktów, na którą 
składają się: drzwi drewniane oraz drzwi, fasady 
i ścianki aluminiowe i stalowe. 

Wszystkie wykonane są z  systemów profili o wysokiej odpor-
ności ogniowej i wypełnieniu niepalnym oraz posiadają odpo-
wiednie atesty. Na szczególną uwagę zasługują kurtyny okienne 
i bramy kurtynowe, stosowane jako zamknięcia stref przeciw-
pożarowych. Proponowane przez nas elementy stolarki prze-
ciwpożarowej możemy dowolnie modyfikować pod względem 
wzorów, kolorów i wariantów, zgodnie z życzeniami klientów.

Um den strengen Anforderungen des Baurechts 
in Bezug auf den Brandschutz gerecht zu werden, 
bieten wir eine besondere Gruppe von Produkten, 
die Holztüren, sowie Türen, Fassaden und Wände 
aus Aluminium und Stahl umfassen. 

Alle diese Produkte werden aus Profilsystemen mit hoher Feuer-
beständigkeit gefertigt, die über nichtbrennbares Füllmaterial so-
wie entsprechende Atteste verfügen. Besonders bemerkenswert 
sind Rolltore und Fensterrollläden, die als Verschluss von Brand-
schutzzonen eingesetzt werden. Die von uns angebotenen Brand-
schutzkonstruktionen können beliebig hinsichtlich ihrer Muster, 
Farbe und Varianten gemäß Kundenwunsch angepasst werden.

Stolarka przeciwpożarowa 
+ bramy przeciwpożarowe
Brandschutztüren 
und Fenster + Brandschutztore

Bezpieczeństwo – często 
główny wyznacznik określo-
nych rozwiązań konstrukcyj-
nych. Wymagania związane 
z ochroną przeciwpożarową 
należą do jednych z  naj-
bardziej radykalnych, stąd 
produkty określane mianem 
przeciwpożarowych muszą 
wyróżniać się szczególnymi 
parametrami. 

Sicherheit – ist häufig das 
Hauptkriterium bei bestimm-
ten konstruktiven Lösungen. 
Die Anforderungen an den 
Brandschutz gehören zu den 
strengsten Anforderungen 
überhaupt. Deshalb müssen 
sich Produkte, die für den 
Brandschutz bestimmt sind,  
durch besondere Parameter 
auszeichnen. 
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Powszechnie uważa się, że ilu ludzi tyle gustów, 
dlatego propozycję drzwi zewnętrznych 
przygotowaliśmy w taki sposób, by zadowolić 
każdego odbiorcę. 

W naszej ofercie można znaleźć drzwi: drewniane, aluminiowe, 
stalowe, z PCV oraz z płyty HDF, co stwarza duże możliwości 
wyboru nie tylko pod względem materiału, ale również kolo-
rów, wzorów, kształtów i ceny. Proponowane przez nas drzwi 
wyróżniają się: stylowością, elegancją, trwałością i doskona-
łymi rozwiązaniami technicznymi. Zapewniają przy tym bez-
pieczeństwo oraz chronią przed hałasem z zewnątrz i nad-
mierną utratą ciepła. 

Es gilt das allgemeine Sprichwort, Geschmäcker 
sind verschieden. Deshalb ist unser Angebot an 
Außentüren so ausgelegt, dass es jeden Abnehmer 
befriedigt. 

In unserem Angebot finden Sie Türen aus Holz, Aluminium, 
Stahl, PVC und HDF, wodurch Sie eine große Auswahl nicht nur 
hinsichtlich des Materials, sondern auch in Bezug auf Farben, 
Muster Formen und Preise haben. Die von uns angebotenen 
Türen zeichnen sich durch Stil, Eleganz, Langlebigkeit und her-
vorragende technische Lösungen aus. Sie garantieren gleichzei-
tig Sicherheit, den Schutz vor Lärm von außen sowie übermäßi-
gen Wärmeverlusten. 

Drzwi zewnętrzne
Außentüren

Drzwi zewnętrze pełnią bar-
dzo istotną rolę, są rodzajem 
przejścia z  jednego świata do 
drugiego. Powinny zatem być 
solidne i  trwałe, a   jednocze-
śnie nawiązywać do charak-
teru wnętrza i  stylu budynku, 
w którym się znajdują. 

Außentüren erfüllen eine sehr 
wichtige Rolle, da sie eine Art 
Übergang von einer Welt in 
die andere darstellen. Sie soll-
ten daher solide und langlebig 
sein und gleichzeitig einen 
Bezug zum Charakter des In-
nenraums und des Gebäude-
stils, in dem sie sich befinden, 
herstellen.
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Nasze drzwi stwarzają nieograniczone możliwości 
aranżacji. Architekci, projektanci oraz klienci 
indywidualni mogą puścić wodze fantazji bez obawy, 
że nie znajdą odpowiednika w rzeczywistości. 

Wybór pod względem rodzaju materiału, kształtów, wypełnień 
oraz elementów wykończeniowych jest olbrzymi, a to jedynie 
część naszej propozycji. Typy drzwi nieujęte w katalogu, rów-
nież istnieją – w wyobraźni naszych klientów. Wystarczy złożyć 
indywidualne zamówienie, aby marzenie stało się rzeczywisto-
ścią. W naszej ofercie można znaleźć drzwi: klasyczne, szklane, 
drewniane, okleinowane i fornirowane, w tym modele wyjątko-
wo ekskluzywne i oryginalne. 

Unsere Türen sorgen für unbegrenzte Gestaltungsmöglich-
keiten. Architekten, Designer und Einzelkunden können die 
Zügel der Phantasie freien auf lassen,  ohne die Sorge, dass 
sie nichts entsprechendes in der Wirklichkeit finden werden. 

Die Auswahl an Material, Formen, Füllungen und Dekorelemen-
ten ist riesig, und dabei handelt es sich nur um einen Teil unseres 
Angebots. Türen, die nicht im Katalog enthalten sind, bestehen 
ebenfalls – in der Phantasie unserer Kunden. Reichen Sie einfach 
eine individuelle Bestellung ein, um Ihre Träume Wirklichkeit 
werden zu lassen. In unserem Angebot finden klassische Türen, 
Türen aus Glas oder Holz, mit Folie beklebte oder furnierte Tü-
ren sowie außergewöhnlich exklusive und originelle Modelle.   

Drzwi wewnętrzne 
Innentüren

Drzwi wewnętrzne są ważnym 
dopełnieniem wystroju każ-
dej przestrzeni. W  zależności 
od zachowanego stylu, mogą 
go podkreślać lub przeciwnie 
– być świadomie wprowadzo-
nym dysonansem. Wszystko 
zależy bowiem od indywidu-
alnego pomysłu na zaaranżo-
wanie wnętrza. 

Innentüren sind eine wichtige 
Ergänzung zur Einrichtung al-
ler Räume. Je nach Stil können 
sie ihn hervorheben oder im 
Gegenteil bewusst in seinem 
Gegenteil stehen. Alles hängt 
von der individuellen Idee der 
Inneneinrichtung ab.
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Nierzadko drzwi muszą spełniać 
wyższe wymagania niż standardowo 
im przypisane. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy 
drzwi: akustyczne, które stanowią doskonałą barierę dla ha-
łasu; antypaniczne, które zapewniają szybką ewakuację osób 
w  przypadku zagrożenia; basenowe – odporne na działanie 
wody i czynników agresywnych; ze stali nierdzewnej – o pod-
wyższonej trwałości i  wytrzymałości oraz różnego rodzaju 
drzwi automatyczne. Zapewniamy olbrzymi wybór wariantów, 
kolorów i kształtów drzwi technicznych, dzięki czemu można je 
bez problemu dopasować do każdego pomieszczenia. 

Oftmals müssen Türen höhere Anforderungen 
erfüllen, als ihnen normalerweise zugeschrieben 
werden. 

Um den Anforderungen unserer Kunden entgegenzukommen, bie-
ten wir Schallschutztüren, die einen hervorragenden Schallschutz 
darstellen, Fluchttüren, die eine schnelle Evakuierung bei Gefahren-
situationen gewährleisten, Schwimmbadtüren, die gegen die Einwir-
kung von Wasser und aggressiven Medien beständig sind, Edelstahl-
türen mit  erhöhter Lebensdauer und Festigkeit, sowie verschiedene 
Arten von automatischen Türen. Wir bieten eine riesige Auswahl an 
Varianten, Farben und Formen bei technischen Türen, wodurch sie 
problemlos an jeden Raum angepasst werden können. 

Sommer- und Frühlingsabende laden ein, 
die Fenster und Türen zu öffnen. 

Oftmals gelangen zusammen mit der draußen herrschenden ange-
nehmen Aura Insekten und andere lästige Faktoren, wie z. B. Staub 
und Allergien auslösende Pollen in die Wohnung. Die verschiedenen 
von uns angebotenen Insektenschutzgitter, darunter die Neuheit, 
das Pol-Tex Pollenschutzgitter, lösen dieses Problem, wodurch der 
Wohnkomfort der Bewohner wesentlich verbessert wird. Wir emp-
fehlen klassische auf Rahmen montierte Fenster- und Türinsekten-
schutzgitter, sowie Insektenschutzgitter in Form eines Rollos, die 
einen hohen Nutzungskomfort gewährleisten. Wir garantieren nicht 
nur die ideale Anpassung der Insektenschutzgitter an die Form der 
Fenster- und Profile, sondern auch an deren Farbgebung.

Letnie i wiosenne wieczory zachęcają do otwierania 
lub choćby uchylania okien i drzwi. 

Często jednak wraz z przyjemną zewnętrzną aurą przedosta-
ją się do mieszkania owady oraz inne dokuczliwe czynniki, 
jak np. kurz czy pyłki wywołujące alergię. Oferowane przez 
nas różne rodzaje moskitier, w  tym nowość - siatka prze-
ciwpyłkowa Pol-Tex, w  prosty sposób zaradzają tym pro-
blemom, dzięki czemu znacząco poprawiają komfort życia 
domowników. Polecamy moskitiery: okienne i drzwiowe kla-
syczne (ramowe) oraz rolowane, które zapewniają wygodę 
użytkowania. Gwarantujemy idealne dopasowanie moskitier 
nie tylko do kształtu profili okiennych i drzwiowych ale rów-
nież do ich koloru. 

Drzwi techniczne / Technische Türen Moskitiery / Insektenschutzgitter
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Rolety zewnętrzne łączą w sobie dwie ważne 
funkcje: chronią przed czynnikami atmosferycznymi 
i hałasem, a także podnoszą bezpieczeństwo. 

Oferujemy rolety najwyższej jakości wykonane z  PCV oraz 
profili aluminiowych, co ma znaczący wpływ na ich trwałość 
i bezproblemowe działanie. W zależności od potrzeb klientów 
oraz charakteru budynku, proponujemy sprawdzone systemy 
montażu oraz zapewniamy duży wybór kolorów. Wszystkie ro-
dzaje rolet możemy wyposażyć w napęd elektryczny sterowany 
automatycznie, a dla najbardziej wymagających klientów przy-
gotowaliśmy absolutną nowość – system rolet zewnętrznych 
z moskitierą. 

Außenrolladen vereinen zwei wichtige Funktionen: 
Sie schützen vor Witterungseinflüssen, Lärm und 
erhöhen ebenfalls die Sicherheit. 

Wir bieten Rollläden höchster Qualität aus PVC und aus Alu-
miniumprofilen, was einen wesentlichen Einfluss auf deren Le-
bensdauer und problemlose Funktion hat. Je nach den Bedürf-
nissen der Kunden und dem Charakter des Gebäudes bieten 
wir bewährte Montagesysteme und eine große Farbauswahl. 
Alle Rollläden können mit einem automatisch gesteuerten 
Elektroantrieb ausgestattet  werden. Für die anspruchsvollsten 
Kunden haben wir eine absolute Neuheit vorbereitet – das Au-
ßenrollladensystem mit Insektenschutzgitter. 

Rolety zewnętrzne / Außenrollladen
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Różnorodność pomysłów na design wnętrz skutkuje 
wielością stylów. 

By sprostać oczekiwaniom projektantów, architektów i  klientów 
końcowych, oferujemy nieskończenie wiele wzorów rolet we-
wnętrznych. Zapewniamy duży wybór materiałów, kolorów, a także 
systemów rolet, w zależności od rodzajów okien i indywidualnych 
życzeń. Proponujemy rolety: wolnowiszące (mini, z prowadnicami, 
w kasetach), klasyczne kasetowe czy specjalną linię dostosowaną 
do okien dachowych. Polecamy również całkowicie nowatorskie 
rozwiązania, do których z pewnością należą rolety Panel Track do 
dużych przestrzeni czy rolety Migotta dzień-noc z  inteligentnym 
rozwiązaniem zaciemniania i rozjaśniania wnętrza. 

Żaluzje / Jalousien
Rzadko który z elementów wyposażenia wnętrz 
tak idealnie łączy w sobie użyteczność i możliwości 
aranżacyjne jak żaluzje. 

Nie tylko zaciemniają pomieszczenie, ale tworzą również wy-
jątkowy klimat, będący wynikiem gry światła i cienia. Proponu-
jemy żaluzje w  rozmaitych wersjach kolorystycznych i wykoń-
czeniowych, co jest gwarancją dopasowania ich do każdego 
wnętrza: biurowego, domowego czy użyteczności publicznej. 
Zapewniamy szeroki wybór żaluzji drewnianych, bambuso-
wych, aluminiowych, w  tym: pionowych i  plisowanych, które 
spełniają najwyższe wymagania pod względem estetycznym 
i jakościowym. W ofercie posiadamy również żaluzje fasadowe 
zewnętrzne – doskonałe rozwiązanie w przypadku konieczno-
ści zaciemnienia dużych, przeszkolonych przestrzeni. 

Rolety wewnętrzne / Rollos
Die Vielzahl an Ideen für die Gestaltung des 
Innenraums führt zu einer Vielzahl an Stilen. 

Um die Erwartungen der Designer, Architekten und Kunden zu er-
füllen, bieten wir eine riesige Auswahl an Innenrollos. Wir bieten 
eine große Auswahl an Materialien, Farben und Rollosystemen, je 
nach Art der Fenster und Art der individuellen Wünsche.  In unse-
rem Sortiment befinden sich frei hängende Rollos (Mini, mit Füh-
rungen und in Kassetten), klassische Kassettenrollos  sowie eine 
spezielle Linie von Dachfensterrollos. Wir empfehlen ebenfalls eine 
vollkommen neue und innovative Lösung, die Rollos vom Typ Panel 
Track für große Räume oder die Rollläden Migotta Tag-Nacht mit 
intelligenter Verdunkelung und Aufhellung des Innenraums.

Nur wenige Elemente der Inneneinrichtung 
verbinden in derart idealer Weise Nutzen und die 
Arrangierungsmöglichkeiten, wie Jalousien. 

Sie verdunkeln nicht nur den Raum, sondern schaffen ebenfalls 
ein einzigartiges Klima durch das Spiel von Licht und Schatten. 
Wir bieten Jalousien in verschiedensten farbigen und dekorati-
ven Ausführungen, wodurch sie an alle Arten von Räumlichkei-
ten, wie Büros, Wohnräume oder Räume in öffentlichen Gebäu-
den angepasst werden können. Wir verfügen über eine große 
Auswahl an Holz-, Bambus- und Aluminiumjalousien, darunter 
Lamellenjalousien und Plissees, welche die höchsten Anforde-
rungen hinsichtlich Ästhetik und Qualität erfüllen. Unser An-
gebot umfasst ebenfalls Außenjalousien – eine hervorragende 
Lösung, wenn große verglaste Räume verdunkelt werden sollen.

Ograniczają natarczywe dzia-
łanie słońca latem, a  przede 
wszystkim zapewniają pry-
watność domownikom. Role-
ty wewnętrzne mają jeszcze 
jedną istotną cechę – mogą 
wpłynąć na stworzenie wyjąt-
kowego charakteru i  klimatu 
wnętrza. 

Rollos begrenzen die aufdring-
liche Wirkung der Sonne im 
Sommer und sorgen vor allem 
für die Privatsphäre der Bewoh-
ner. Rollos verfügen zusätzlich 
über eine weitere wesentliche 
Eigenschaft – sie können für 
einen außergewöhnlichen Cha-
rakter und ein einmaliges Klima 
im Innenraum sorgen.
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Parapety zewnętrzne spełniają ważniejszą rolę, niż 
mogłoby się wydawać. 

Stylowe i  funkcjonalne – podkreślają charakter budynku, 
a  jednocześnie chronią jego elewację przed działaniem wody 
i  innych niekorzystnych czynników. Proponujemy parapety: 
stalowe, aluminiowe i granitowe, a także w postaci płytek z alu-
minium i konglomeratu, które możemy idealnie dopasować do 
rozmaitych rodzajów okien i systemów okiennych. W zależno-
ści od zastosowanego materiału, nasze parapety charakteryzują 
się: wysoką trwałością i stabilnością, odpornością na działanie 
czynników atmosferycznych i chemicznych oraz wyjątkową es-
tetyką. 

Außenfensterbänke erfüllen eine wichtigere Aufgabe 
als allgemein angenommen wird. 

Stilvoll und funktionell unterstreichen Sie den Charakter eines 
Gebäudes und schützen gleichzeitig seine Fassade vor der Ein-
wirkung von Wasser und anderen ungünstigen Faktoren. Wir 
bieten Fensterbänke aus Stahl, Aluminium und Granit aber auch 
in Form von Aluminiumplatten und Gussmarmor, dass ideal an 
die verschiedensten Arten von Fenstern und Fenstersystemen 
angepasst werden kann. Je nach verwendetem Material zeich-
nen sich unsere Fensterbänke durch hohe Festigkeit, Stabilität, 
Beständigkeit gegen die Witterungseinflüssen und Chemikalien 
sowie durch ihre Ästhetik aus. 

Parapety wewnętrzne są ważnym elementem 
wykończeniowym każdego okna. 

Mogą idealnie się z nim komponować lub przeciwnie – świa-
domie łamać utrzymaną konwencję. Niebagatelną rolę w takiej 
sytuacji odgrywa tworzywo, dlatego oferujemy szeroki wybór 
parapetów z twardego PCV, drewna, konglomeratu, granitu czy 
płyty MDF. Zapewniamy wielość wzorów i kolorów oraz duże 
możliwości dostosowania parapetów do wyglądu i charakteru 
okien. Klientom, którzy chcą jedynie poprawić wygląd parape-
tów już istniejących, proponujemy doskonałe i tanie rozwiąza-
nie – nakładki parapetowe. 

Die Innenfensterbänke sind ein wichtiges 
Dekorationselement aller Fenster. 

Sie können eine harmonische Einheit bilden oder im Gegensatz 
zum Fenster stehen, um bewusst die herrschende Konvention 
zu durchbrechen. Eine nicht unwesentliche Rolle spielt dabei 
der Werkstoff, weshalb wir ein großes Angebot an Fensterbän-
ken aus Hart-PVC, Holz, Gussmarmor, Granit oder MDF anbie-
ten. Wir gewährleisten eine große Auswahl an Mustern und Far-
ben sowie umfassende Möglichkeiten, die Fensterbänke an das 
Aussehen und den Charakter der Fenster anzupassen. Kunden, 
die nur das Aussehen ihrer bereits vorhandenen Fensterbänke 
auffrischen wollen, bieten wir eine hervorragende und kosten-
günstige Lösung - Fensterbankaufsätze. 

Parapety wewnętrzne / InnenfensterbänkeParapety zewnętrzne / Außenfensterbänke
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Proponowane przez nas bramy wyróżniają się 
funkcjonalnością, są komfortowe w użytkowaniu, 
trwałe i bezpiecznie. 

Spełniają przy tym wszystkie wymogi estetyczne. Każdą bra-
mę możemy idealnie dopasować do budynku pod względem 
kształtu, materiału, koloru, wzoru, struktury tłoczeń i elemen-
tów wykończeniowych. Zróżnicowane wymagania stawiane 
bramom garażowym, a przede wszystkim przemysłowym, skło-
niły nas do stworzenia wyjątkowo szerokiej oferty. Można w niej 
znaleźć bramy: segmentowe, uchylne, roletowe, rozwierne, 
szybkobieżne, harmonijkowe, podwieszane przesuwne, a także 
kraty rolowane. Większość z nich posiada w standardzie auto-
matyczny napęd elektryczny. 

Die von uns angebotenen Tore zeichnen sich durch 
Ihre Funktionalität aus, bieten eine komfortable 
Bedienung und sind beständig und sicher. 

Dabei erfüllen sie alle ästhetischen Anforderungen. Jedes Tor 
kann ideal hinsichtlich Form, Material, Farbe, Muster, Struktur 
der Prägung und Dekorationselemente an das Gebäude an-
gepasst werden. Die unterschiedlichen Anforderungen, die an 
Garagentore und vor allem an Industrietore gestellt werden, 
haben uns dazu bewegt, ein einmalig großes Angebot zu schaf-
fen. Es stehen zur Wahl:  Sektionaltore, Schwingtore, Rolltore, 
Flügeltore, Schnelllauftore, Falttore, hängende Schiebetore so-
wie Rollgitter. Die meisten von ihnen sind standardmäßig mit 
einem automatischen Elektroantrieb ausgestattet.  

Bramy garażowe + bramy przemysłowe
Garagentore + Industrietore

Bramy garażowe i przemysło-
we często wypełniają olbrzy-
mią przestrzeń. Muszą zatem 
być nie tylko trwałe, ale bez-
pieczne i funkcjonalne z punk-
tu widzenia ich użytkowników. 
Kluczową decyzją w  takim 
przypadku staje się wybór od-
powiedniego rodzaju bramy.

Garagen- und Industrietore 
nehmen häufig eine riesige 
Fläche ein. Deshalb müssen sie 
aus Sicht ihrer Benutzer nicht 
nur langlebig, sondern auch si-
cher und funktionell sein. Die 
wichtigste Entscheidung fällt 
in diesem Fall der Auswahl des 
geeigneten Tortyps zu.

28   |   Build a better home www.toma24.eu   |   29   



Mając na uwadze surowe wymogi BHP, naszą ofertę 
wzbogaciliśmy o świetliki oraz najwyższej jakości 
klapy oddymiające, sterowane elektrycznie. 

Klapy oddymiające można wykorzystywać zgodnie z  ich pod-
stawowym przeznaczeniem lub jako dodatkowy wyłaz dacho-
wy – źródło świeżego powietrza i dziennego światła. Doskona-
le sprawdzają się w  pomieszczeniach biurowych, handlowych 
i  produkcyjnych, a  także w  budynkach mieszkalnych, zapew-
niając wymagane bezpieczeństwo. Polecamy również wyso-
kiej jakości świetliki kopułowe. Odpowiednio zamontowane, 
dostarczają światło dzienne lub sztuczne do miejsc, gdzie tra-
dycyjne rozwiązania oświetleniowe nie mają żadnych szans. 
Równomiernie oświetlają przestrzeń, poprawiając tym samym 
komfort pracy. 

Im Hinblick auf die strengen Arbeitssicherheitsvor-
schriften haben wir unser Angebot um Oberlichter 
und qualitativ hochwertige, elektrisch gesteuerte 
Entrauchungsklappen erweitert.  

Die Entrauchungsklappen können gemäß ihrer grundlegenden Be-
stimmung oder als zusätzliche Dachluke und somit als Frischluft- und 
Tageslichtquelle eingesetzt werden. Sie eigenen sich hervorragend 
für den Einsatz in Büro-, Verkaufs- und Produktionsräumen, sowie für 
Wohngebäude, wobei sie die geforderte Sicherheit gewährleisten. 
Wir empfehlen ebenfalls die qualitativ hochwertigen Lichtkuppeln. 
Richtig montiert liefern sie Tageslicht oder künstliche Beleuchtung 
an die Stellen, an denen herkömmliche Beleuchtungslösungen keine 
Chancen haben. Sie sorgen für eine gleichmäßige Beleuchtung des 
Innenraums und verbessern gleichzeitig den Arbeitskomfort.  

Doświetlacze okienne doskonale sprawdzają się 
w pomieszczeniach położonych całkowicie lub 
częściowo poniżej ziemi, które na ogół zdane są na 
jedyne możliwe – sztuczne źródło światła. 

Proponujemy ponad 40 różnych typów i  wymiarów doświe-
tlaczy, co stwarza olbrzymie możliwości dopasowania ich do 
poziomu gruntu. Zapewniamy innowacyjną konstrukcję, łączą-
cą w sobie zalety standardowych oświetlaczy oraz najnowsze 
zdobycze techniki. Dzięki temu możemy zaoferować doskonały 
produkt o  zwiększonej trwałości i wytrzymałości. Szczególnie 
polecamy doświetlacze w wersji wodoszczelnej z zamkniętym 
dnem lub funkcjonalnym przyłączem do kanalizacji. Na życze-
nie klienta możemy dodatkowo zamontować korpusy wentyla-
cyjne z bezstopniową regulacją wysokości do poziomu gruntu. 

Kellerschächte eignen sich hervorragend bei 
Räumen, die vollständig oder Teilweise unter der 
Erde liegen und somit im Allgemeinen auf künstliche 
Beleuchtung angewiesen sind. 

Wir haben über 40 verschiedene Typen und Abmessungen im Angebot, 
wodurch riesige Möglichkeiten bestehen, die Schächte an das Boden-
niveau anzupassen. Wir gewährleisten eine innovative Konstruktion, 
welche die Vorteile herkömmlicher Kellerschächte sowie die neuesten 
Fördertechniken miteinander vereint.  Dadurch können wir ein perfek-
tes Produkt mit erhöhter Beständigkeit und Festigkeit bieten. Beson-
ders empfehlen wir die Kellerschächte in wasserdichter Ausführung mit 
geschlossenem Boden oder funktionellem Kanalisationsanschluss.  Auf 
Wunsch des Kunden können Belüftungsschächte mit stufenloser Regu-
lierung der Höhe bis zur Erdoberfläche montiert werden.   

Klapy oddymiające + świetliki
Entrauchungsklappen und Oberlichter Doświetlacze okienne / Kellerschächte
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Niezwykle urokliwe, a przy tym chroniące przed 
deszczem i śniegiem. 

Lekkie i  łatwe w  montażu, trwałe i  funkcjonalne – to głów-
ne cechy oferowanych przez nas daszków balkonowych i nad 
drzwi wejściowe. Konstrukcję zadaszenia w pełni możemy do-
stosować do indywidualnych warunków przestrzennych, a wzór 
i  kształt – do estetycznych oczekiwań klientów. Oba rodzaje 
daszków wykonujemy z materiałów najwyższej jakości: poliwę-
glanu, akrylu i z profili aluminiowych, co daje gwarancję dużej 
wytrzymałości przy optycznym wrażeniu lekkości. Do wszyst-
kich daszków nad drzwi wejściowe możemy zaproponować 
dodatkową ściankę z lewej lub prawej strony, która idealnie do-
pełnia całość konstrukcji. 

Außergewöhnlich reizvoll und gleichzeitiger Schutz 
vor Regen und Schnee. 

Leicht, einfach zu montieren, beständig und funktionell - dies sind 
die wichtigsten Eigenschaften der von uns angebotenen Balkon- 
und Vordächer. Die Konstruktion der Vordächer kann vollständig 
an die individuellen räumlichen Bedingungen und die Muster und 
Form an die ästhetischen Wünsche des Kunden angepasst wer-
den. Beide Vordacharten führen wir aus Material höchster Qua-
lität, wie Polykarbon, Acryl und Aluminiumprofilen aus, wodurch 
eine hohe Festigkeit gewährleistet wird wobei ein optisch leichter 
Eindruck entsteht. Bei allen Vordächern können zusätzliche Sei-
tenwände auf der linken oder rechten Seite eingesetzt werden, 
welche die gesamte Konstruktion hervorragend ergänzen. 

Markizy łączą w sobie wyjątkową elegancję 
i funkcjonalność. Nie tylko chronią przed słońcem 
i deszczem, ale tworzą również niepowtarzalny 
klimat tarasów, balkonów, restauracyjnych ogródków 
czy witryn sklepowych. 

W naszej ofercie można znaleźć markizy: tarasowe, balkono-
we, koszowe, a także markizy-pergole z napędem ręcznym 
lub elektrycznym. Każdy z  rodzajów markiz znajduje swoje 
szczególne zastosowanie w zależności od gustu odbiorcy czy 
charakteru budynku lub ogrodu. Nowoczesne wzornictwo, 
wysoka trwałość oraz wybór kilku systemów montażu spra-
wiają, że nasze markizy są wyjątkowo cenionym produktem 
nie tylko w Polsce. 

Markisen verbinden außergewöhnliche Eleganz 
und Funktionalität. Sie schützen nicht nur vor 
Sonne und Regen, sondern schaffen ebenfalls ein 
einzigartiges Klima auf Terrassen, Balkonen, in 
Restaurantvorgärten oder Schaufenstern. 

Unser Angebot umfasst Terrassen-, Balkon- und Korbmar-
kisen, sowie Pergolen mit manuellem oder elektrischem 
Antrieb. Jede Art von Markise kann je nach Geschmack des 
Abnehmers oder Charakter des Gebäudes bzw. Gartens ein-
gesetzt werden. Das moderne Design, die hohe Festigkeit 
sowie die Auswahl von mehreren Montagesystemen ma-
chen unsere Markisen zu einem geschätzten Produkt, nicht 
nur auf dem einheimischen Markt.  

Markizy / MarkisenDaszki / Vordächer
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Rynny odwadniające oraz studzienki odpływowe są 
narażone na stałe działanie czynników zewnętrznych, 
w tym najbardziej niszczących – wody i mrozu, powinny 
zatem odznaczać się szczególną stabilnością i trwałością. 

Nasze produkty w  stu procentach spełniają te wymagania, są 
bowiem wykonane z  poliestru wzmocnionego włóknem szkla-
nym. Charakteryzują się dużą odpornością na korozję, chemika-
lia, a dzięki nieskazitelnie gładkiej powierzchni - właściwościami 
samooczyszczającymi. Proponowane przez nas rynny odwadnia-
jące liniowe i drenażowe oraz studzienki odpływowe doskonale 
sprawdzają się przy odprowadzaniu nadmiaru wody z balkonów, 
tarasów a także: z parkingów, chodników, jezdni i poboczy dróg. 

Dachrinnen und Ablaufschächte sind der ständigen Ein-
wirkung von schädlichen äußeren Einflüssen, wie Wasser 
und Frost ausgesetzt. Deshalb müssen sie sich durch eine 
besondere Stabilität und Beständigkeit auszeichnen. 

Unsere Produkte erfüllen diese Anforderungen, da sie aus Glasfaser 
verstärktem Polyester gefertigt sind. Dieses Material zeichnet sich 
durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus und durch die perfekt 
glatte Oberfläche verfügt es über hervorragende Selbstreinigungsei-
genschaften. Die von uns angebotenen Linien- und Drainagesysteme 
sowie die Ablaufschächte eigenen sich hervorragend für das Ableiten 
von überschüssigem Wasser von Balkonen, Terrassen auch von Park-
plätzen, Gehwegen, Fahrbahnen und Seitenstreifen. 

Nawiewnik – element niewielkich rozmiarów, 
przynoszący dużo korzyści. 

To prosty, trwały i  jednocześnie subtelny system wentylacji, 
który zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, nie powo-
dując przeciągów. Proponujemy różne rodzaje nawiewników 
okiennych: od najprostszych, uruchamianych ręcznie, poprzez 
ciśnieniowe, aż po higrosterowane – w  pełni automatyczne. 
Alternatywnym rozwiązaniem są sterowane automatycznie na-
wiewniki ścienne, które doskonale sprawdzają się w budynkach 
nowych i  poddanych modernizacji. Dla najbardziej wymaga-
jących odbiorców przygotowaliśmy absolutną nowość: zestaw 
dwóch nawiewników w jednym – higrosterowany oraz ciśnie-
niowy z łącznikiem akustycznym.

Lüfter- ein Element mit kleinen Abmessungen und 
großem Nutzen. 

Dieses einfache, beständige und gleichzeitig subtile Ventilations-
system gewährleistet einen kontinuierlichen Zustrom von Frisch-
luft, ohne Zug zu verursachen. Wir bieten unterschiedliche Arten 
von Fensterlüftern, von den einfachsten, handbedienten Lüftern 
über barometrische Lüfter bis hin zu hygrostatischen, vollstän-
dig automatischen Lüftern. Eine Alternative stellen automatisch 
gesteuerte Wandlüfter dar, die sich hervorragend für neue oder 
modernisierte Gebäude eignen. Für unsere anspruchsvollsten 
Kunden haben wir eine absolute Neuheit vorbereitet, die Kom-
bination aus zwei Lüftern in einem: einen hygrostatisch und baro-
metrisch gesteuerten Lüfter mit akustischem Schalter.

Nawiewniki / LüfterOdwodnienia / Entwässerungssysteme
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Klamki i okucia są niezwykle istotnym dodatkiem 
do drzwi i okien, który znacznie wpływa na 
podkreślenie ich walorów wizualnych, a tym 
samym - charakteru i stylu. 

Proponujemy olbrzymi wybór klamek i  okuć pod względem 
kształtów, rodzajów i  kolorów, co stwarza duże możliwości 
perfekcyjnego dopasowania ich do drzwi zewnętrznych i we-
wnętrznych oraz okien. Nasze produkty wykonane są z mosią-
dzu, aluminium lub stali nierdzewnej i poddawane dodatkowej 
obróbce galwanicznej, która wzmacnia ich odporność na ście-
ranie i korozję, a także poprawia kolor i właściwości optyczne. 
Dopełnieniem oferty są rozmaite kołatki i gałki drzwiowe oraz 
takie dodatki, jak: oboje, stopery, zamki i wizjery.

Klinken und Beschläge stellen ein außergewöhnlich 
wichtiges Zubehör für Türen und Fenster dar, da sie  
die visuellen Vorzüge unterstreichen und somit einen 
wesentlichen Einfluss auf Charakter und Stil ausüben.

Wir bieten eine riesige Auswahl an Klinken und Beschlägen hin-
sichtlich ihrer Form, Art und Farbe, wodurch sie sich perfekt auf 
die Außen- und Innentüren sowie die Fenster abstimmen lassen. 
Unsere Produkte werden aus Messing, Aluminium oder Edelstahl 
gefertigt und einer zusätzlichen galvanischen Behandlung unter-
zogen, die ihre Beständigkeit gegen Abrieb und Korrosion erhöht 
sowie deren farblichen und optischen Eigenschaften verbessert.  
Das Angebot wird durch verschiedenartigste Türklopfer, Türknäu-
fe sowie Anschläge, Stopper Schlösser und Türspione ergänzt.

Wycieraczki – proste i stosunkowo tanie rozwiązanie, 
pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Doskonale sprawdzają się z przed wejściem do zakładów pro-
dukcyjnych, firm, budynków mieszkalnych czy ogrodów. Propo-
nowane przez nas wycieraczki przemysłowe wyróżniają się wy-
jątkową funkcjonalnością - nie wymagają konserwacji, a gładka 
powierzchnia znacznie ułatwia utrzymanie ich w czystości. Po-
liester wzmocniony włóknem szklanym gwarantuje ponadto 
odporność na czynniki atmosferyczne i  uderzenia. Wszystkie 
wycieraczki z naszej oferty wyposażone są w wymienne ruszty 
lub wysokiej jakości maty rypsowe i gumowe oraz w praktyczne 
odpływy. 

Fußabtreter – eine einfache und verhältnismäßig 
kostengünstige Möglichkeit Geld und Kosten zu sparen. 

Sie bewähren sich hervorragend vor Eingängen zu 
Produktionsbetrieben, Firmen, Wohngebäuden oder Gärten. 
Die von uns angebotenen Industriefußabtreter zeichnen sich 
durch ihre außergewöhnliche Funktionalität aus - sie erfordern 
keine Wartung und die glatte Oberfläche vereinfacht die 
Reinhaltung. Glasfaser verstärkter Polyester garantiert darüber 
hinaus die Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und 
Stöße. Alle Fußabtreter aus unserem Angebot sind mit einem 
austauschbaren Gitter oder einer hochwertigen Rips- und 
Gummimatte sowie praktischen Abflüssen ausgestattet. 

Klamki i okucia / Klinken und Beschläge
Wycieraczki przemysłowe + wycieraczki
Fußabtreter für Industrie und Heim

36   |   Build a better home www.toma24.eu   |   37   



W aranżacji przestrzeni okiennej 
specjalizujemy się od ponad 20 lat, dlatego 
naszym klientom proponujemy cały zestaw 
komponentów do rolet i moskitier, które 
poprawiają komfort ich użytkowania 
oraz podnoszą walory estetyczne. 

W naszej ofercie można znaleźć wiele taśm mocujących, łań-
cuszków, łączników, belek obciążających, kaset i  kasetek, 
prowadnic i żyłek oraz mnóstwo innych elementów niezbęd-
nych do prawidłowej pracy rolet i mocowania moskitier. Za-
pewniamy ponadto olbrzymi wybór – bo aż ponad 200 wzo-
rów – tkanin roletowych, zróżnicowanych pod względem: 
koloru, struktury, faktury, przepuszczalności światła, gęstości 
tkania i kolorów. Jesteśmy w stanie zaproponować naszym 
klientom to, czego akurat potrzebują. 

Seit über 20 Jahren spezialisieren wir uns auf die 
Gestaltung des Fensterraums. Deshalb können wir 
unsere Kunden eine ganze Reihe an nützlichem 
Zubehör für Rollläden und Insektengitter anbieten, 
das den Nutzungskomfort sowie die ästhetischen 
Vorzüge erhöht. 

In unserem Angebot finden Sie eine große Auswahl an Befes-
tigungsbändern, Ketten, Verbindungselementen, Beschwe-
rungsbalken, Kassetten, Führungen, Schnüren sowie eine Fülle 
von weiteren Elementen, die für einen fehlerfreien Betrieb von 
Rollläden und die Befestigung von Insektengittern erforder-
lich sind. Darüber hinaus bieten wir eine riesige Auswahl von 
über 200 Mustern an Rollostoffen, die sich hinsichtlich Farbe, 
Struktur, Oberfläche, Lichtdurchlässigkeit, Dichte und Farbe 
des Stoffs unterscheiden. Wir sind in der Lage, unseren Kunden 
genau das zu bieten, was sie gerade eben benötigen. 

Oferujemy idealne rozwiązanie dla tych, którzy 
chcą mieć schody na strych i poddasze, 
a jednocześnie nie mogą sobie na nie 
pozwolić z powodu braku miejsca. 

Rozkładane schody strychowe są praktyczne i użyteczne, 
a co ważniejsze – zabierają miejsce tylko wtedy, gdy są po-
trzebne. To tania i wygodna alternatywa dla schodów sta-
cjonarnych. Polecane przez nas schody strychowe są łatwe 
w montażu, proste w obsłudze, a także spełniają wszystkie 
wymagania techniczne i posiadają atesty bezpieczeństwa. 
Długość drabinki bez problemu można dopasować do 
wysokości pomieszczenia. W  celu zwiększenia komfortu 
użytkowania, schody dodatkowo wyposażamy w  barier-
kę ochronną, poręcz drewnianą lub metalową oraz stopki 
ochronne. 

Wir bieten eine ideale Lösung für diejenigen, die eine 
Treppe zum Dachboden oder Dachgeschoss haben 
möchten, sich dies jedoch aufgrund von Platzmangel 
nicht erlauben können. 

Die ausklappbare Dachbodentreppe ist praktisch und nütz-
lich und was noch wichtiger ist, sie nimmt  nur dann Platz 
in Anspruch, wenn sie gebraucht wird. Hierbei handelt es 
sich um eine kostengünstige und bequeme Alternative zu 
stationären Treppen. Die von uns empfohlenen Dachbo-
dentreppen lassen sich einfach montieren, sind leicht zu 
bedienen, erfüllen alle technischen Anforderungen und 
verfügen über Sicherheitsatteste. Die Länge der Leiter 
kann problemlos an die Höhe des Raums angepasst wer-
den. Um den Nutzungskomfort zu erhöhen, ist die Treppe 
zusätzlich mit einer Schutzabsperrung, einem Holz- oder 
Metallgeländer sowie mit Schutzfüßen ausgestattet. 

Schody strychowe / Dachbodentreppen

Komponenty do rolet 
+ komponenty do moskitier
Rollladen und Insektengitterzubehör
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