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PREZENTACJA FIRMY PORTFOLIO PRODUKTÓW



PRZEWAGA DZIĘKI INNOWACJOM

O NAS 
Firma B.FT od 2009r. rozwija najbardziej innowacyjne technologie produkcji okien, a swoje 
wyroby z powodzeniem sprzedaje na rynku europejskim. Działalność B.FT oparta jest na re-
nomowanych systemach profili Aluplast oraz  okuć Roto, a produkcja prowadzona zgodnie 
z najnowszymi, opatentowanymi osiągnięciami techniki.

Fundamentem firmy i gwarancją dobrego produktu i obsługi są wykwalifikowani pracownicy. 
Ich doświadczenie pozwala na pełniejsze i trafniejsze przewidywanie nowych trendów ryn-
kowych, co daje bodźce do ciągłego ulepszania oferowanych produktów. W ten sposób firma 
zaspokaja stale zmieniające się potrzeby swoich klientów. 

INNOWACYJNOŚĆ 

Innowacje i rozwój to kluczowe elementy filozofii B.FT. 
Dbamy o to, aby nasze produkty były synonimem wyso-
kiej jakości, najnowszych technologii oraz doskonałych 
rozwiązań.

JAKOŚĆ

Wdrożone standardy zarządzania systemem jakości ISO 
9001 oraz środowiska ISO 14001 potwierdzają zachowa-
nie najwyższych procedur w sprzedaży stolarki okiennej. 
Odpowiednie procedury kontrolne, najbardziej innowacyj-
ne maszyny oraz opatentowane technologie gwarantują 
najwyższą jakość produktów znajdujących się w naszej 
ofercie. 

PARTNERSTWO

Kluczem do sukcesu jest dla nas ciągły i intensywny kon-
takt z naszymi klientami i dostawcami. Właśnie to pozwa-
la uzyskać nam efekt synergii wspólnych działań.

ELASTYCZNOŚĆ

Naszym wyróżnikiem jest elastyczność. Dzięki nowocze-
snej strukturze organizacyjnej oraz szybkości decyzyjnej 
jesteśmy w stanie sprawnie reagować na oczekiwania 
Klientów oraz najnowsze trendy rynkowe.

B.FT

Strona 3Strona 2



B.FT

stywanych do produkcji. W ramach Zakładowej Kontroli  
Produkcji firma B.FT, która dysponuje własnym sprzętem 
pomiarowo-badawczym, przeprowadza kontrolę wytrzy-
małości zgrzanych naroży okiennych. Wszystkie czyn-
ności kontrolne oraz posiadane systemy zarządzania 
jakością ISO 9001i środowiskiem ISO 14001 gwarantują, 
że w ręce klientów trafiają wyroby najwyższej jakości.

W ramach inwestycji technologicznej w 2014 powstał 
nowoczesny zakład produkcyjny, wyposażony w najnow-
szej generacji maszyny, a proces produkcyjny wsparty 
został poprzez zakup opatentowanej technologii obróbki 
profili PVC. Ten innowacyjny proces przygotowania profili 
do zgrzewania powoduje, że okna uzyskują lepsze wła-
sności użytkowe. Zwłaszcza w zakresie szczelności 
oraz komfortu obsługi.

 • okucia funkcjonują płynnie
 • skrzydła zamykają się gładko
 • uszczelki dolegają idealnie na całym obwodzie 
 • okna są wyjątkowo szczelne  

 
 

B.FT

Maszyny tnące i centra obróbcze sterowane są numerycz-
nie, co umożliwia automatyzację procesu produkcyjnego 
oraz znakomitą dokładność obróbek. Sercem produkcji 
jest Robot zgrzewający SL4 FF, w którym po raz pierw-
szy w historii wytwarzania okien i drzwi z PVC wykorzy-
stano technologię zgrzewania kształtowego. Zbudowana 
w oparciu o najnowocześniejsze, opatentowane rozwiąza-
nia firmy GRAF Synergy zgrzewarka umożliwia bezwypływ-
kowe łączenie profili. Pozwala ono na uzyskiwanie bardzo 
dokładnych i estetycznych połączeń w narożach, i to bez 
względu na nietypowe i trudne do oczyszczenia kształty. 

Tradycyjny proces zgrzewania naroży okiennych kończy 
się fazą oczyszczania wypływek (wytopionych fragmen-
tów tworzywa PVC). Oczyszczanie prowadzi się za pomo-
cą frezów oraz noży skrawających. W przypadku profili 
kolorowych (okleinowanych) oczyszczone naroże należy 
jeszcze pomalować.

W przypadku robota SL4 FF ogromną innowacją jest cał-
kowita eliminacja wypływki i w konsekwencji brak koniecz-
ności jej oczyszczania. W systemie  zgrzewania kształto-
wego wypływka w ogóle nie istnieje, a połączenie profili 
cechuje znacznie wyższa jakość wykonania.

 • bez farby i różnych odcieni w narożach kolorowych
 • stylowe wykończenie naroży białych
 • najwyższa jakość i elegancja wykonania
 • doskonała wytrzymałość i trwałość połączenia 

Innowacyjny kształt luster grzewczych robota SL4 FF po-
zwala na zgrzewanie naroży w tzw. warkocz, dzięki cze-
mu powierzchnia zgrzewu zostaje znacząco powiększona, 
a sam narożnik okienny staje się zdecydowanie bardziej 
wytrzymały.

Ten typ zgrzewania nie był wcześniej dostępny, a firma 
B.FT jako pierwszy producent okien w Polsce w 2014 roku 
wdrożył system zgrzewania kształtowego.

Cały proces produkcyjny podlega Zakładowej Kontro-
li Produkcji, w ramach której na bieżąco prowadzone 
są czynności sprawdzające, które obejmują kolejne etapy 
wytwarzania okien i drzwi. Kontrolowane są również fazy 
przygotowania produkcji oraz prowadzona jest kontro- 
la magazynowa w zakresie jakości materiałów wykorz-

Firma B.FT do produkcji stolarki okiennej używa najnowocześniejszych maszyn marki 
GRAF Synergy. 

JAK PRODUKUJEMY NASZE OKNA

Narożnik tradycyjny

Narożnik B.FT

Narożnik B.FT
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BF SERIE BF SERIE

 • współczynnik przenikalności cieplnej profili w wersji standardowej Uf = 1,3 W/m2K

 • system 5-komorowy

 • głębokość zabudowy 70mm 

 • zewnętrzne uszczelnienie ramy i skrzydła

 • skrzydło płaskie - niezlicowane

 • pakiety szybowe do 41 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 45 dB 

 • wiele wariantów okuć antywłamaniowych

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,92 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,6 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

BF SERIE 400 

WIELE WARIANTÓW
I OPTYMALNA 
BUDOWA

System BF 400 - uniwersalny w swoich zastosowaniach, świetnie sprawdza się zarów-
no w nowoczesnej architekturze budownictwa jedno-i wielorodzinnego, jak również 
w przypadku renowacji.
Oryginalne i harmonijne wzornictwo, w połączeniu z dużym bogactwem rozwiązań 
systemowych, dają nieograniczone możliwości kreowania okien i podkreślenia przez 
to własnego stylu.

BF SERIE 400

BF 400

Strona 7Strona 6



BF SERIE BF SERIE

 • współczynnik przenikalności cieplnej profili w wersji standardowej Uf = 1,3 W/m2K

 • system 5-komorowy

 • głębokość zabudowy 70mm 

 • zewnętrzne uszczelnienie ramy i skrzydła

 • zaokrąglony profil ramy i skrzydła

 • pakiety szybowe do 41 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 45 dB 

 • wiele wariantów okuć antywłamaniowych

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,92 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,6 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

BF 400 Roundline Duo
 • współczynnik przenikalności cieplnej profili w wersji standardowej Uf = 1,3 W/m2K

 • system 5-komorowy

 • głębokość zabudowy 70mm 

 • zewnętrzne uszczelnienie ramy i skrzydła

 • zaokrąglony profil skrzydła

 • pakiety szybowe do 41 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 45 dB 

 • wiele wariantów okuć antywłamaniowych

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,92 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,6 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

BF 400 Roundline
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BF SERIE BF SERIE

 • współczynnik przenikalności cieplnej profili w wersji standardowej Uf = 1,3 W/m2K

 • system 5-komorowy

 • głębokość zabudowy 70mm 

 • zewnętrzne uszczelnienie ramy i skrzydła

 • profil skrzydła z delikatnymi kantami 

 • pakiety szybowe do 41 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 45 dB 

 • wiele wariantów okuć antywłamaniowych

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,92 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,6 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

BF 400 Softline

BF SERIE 500

EFEKTYWNA 
I BEZPIECZNA 

KONSTRUKCJA
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BF SERIE BF SERIE

 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 1,2 W/m2K

 • system 5-komorowy

 • głębokość zabudowy 70mm 

 • środkowa uszczelka – lepsza izolacja i wyższy poziom bezpieczeństwa

 • płaski profil skrzydła

 • pakiety szybowe do 41 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 45 dB 

 • ukryty rowek okuciowy dla lepszej ochrony przeciwwłamaniowej

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,89 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,6 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

Perfekcyjna forma profili BF 500 łączy w sobie najnowocześniejszą technikę z najwyż-
szym komfortem mieszkania. Harmonijne kształty, mocna konstrukcja i atrakcyjne 
właściwości wizualne to gwarancja ponadczasowej elegancji. 
System BF 500 to klasyczne wzornictwo z uszczelnieniem środkowym.

BF SERIE 500

BF 500
 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 1,2 W/m2K

 • system 5-komorowy

 • głębokość zabudowy 70mm 

 • środkowa uszczelka – lepsza izolacja i wyższy poziom bezpieczeństwa

 • profil skrzydła z delikatnymi kantami 

 • pakiety szybowe do 41 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 45 dB 

 • ukryty rowek okuciowy dla lepszej ochrony przeciwwłamaniowej

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,89 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,6 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

BF 500 Softline
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BF SERIE BF SERIE

 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 1,1 W/m2K

 • system 6-komorowy

 • głębokość zabudowy 85mm 

 • zewnętrzne uszczelnienie ramy i skrzydła

 • płaski profil skrzydła

 • pakiety szybowe do 51 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 50 dB 

 • możliwość zastosowania nakładki aluminiowej aluskin®

 • kompatybilność z systemem drzwi unoszono przesuwnych 

HST 85 oraz z systemem drzwiowym BT 700

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,8 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,5 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

Najwyższa jakość wykonania jak również wielokomorowa budowa profili BF 700 
pozwala na uzyskanie wyjątkowej szczelności konstrukcji oraz doskonałych 
właściwości cieplnych. To pozwala zredukować koszty ogrzewania i zapewnić 
najwyższy komfort mieszkania.
Natomiast estetyczne wzornictwo czyni okna cennym elementem koncepcji 
architektonicznej.  

BF SERIE 700

BF 700

BF SERIE 700

NOWOCZESNY DESIGN 
I DOSKONAŁE PARAMETRY 
TERMICZNE
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BF SERIE BF SERIE

 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 1,0 W/m2K

 • system 6-komorowy

 • głębokość zabudowy 85mm 

 • zewnętrzne uszczelnienie ramy i skrzydła

 • płaski profil skrzydła

 • pakiety szybowe do 51 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 50 dB 

 • powerdur inside® – zastąpienie wzmocnień stalowych 

termoplastycznymi wkładkami wzmocnionymi włóknem szklanym

 • możliwość zastosowania nakładki aluminiowej aluskin®

 • kompatybilność z systemem drzwi unoszono przesuwnych HST 85 

oraz z systemem drzwiowym BT 700

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,76 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,5 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

BF 700 Premium

BF SERIE 800

NAJWYŻSZE 
BEZPIECZEŃSTWO 

I PARAMETRY TERMICZNE
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BF SERIE BF SERIE

 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 1,0 W/m2K

 • system 6-komorowy

 • głębokość zabudowy 85mm 

 • środkowa uszczelka – lepsza izolacja i wyższy poziom bezpieczeństwa

 • klasyczny smukły profil skrzydła

 • pakiety szybowe do 51 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 50 dB

 • ukryty rowek okuciowy dla lepszej ochrony przeciwwłamaniowej

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,76 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,5 z ciepłą ramką PSI = 0,04) 

BF 800 to połączenie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych dla uzyskania po-
nadprzeciętnych właściwości, gwarantujących ciepło, ciszę i wyjątkową estetykę okna. 
To doskonała propozycja dla wszystkich, którzy oczekują komfortu mieszkania na naj-
wyższym poziomie.

BF SERIE 800

BF 800
 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 1,0 W/m2K

 • system 6-komorowy

 • głębokość zabudowy 85mm 

 • środkowa uszczelka – lepsza izolacja i wyższy poziom bezpieczeństwa

 • półzlicowany charakterystyczny profil skrzydła 

 • pakiety szybowe do 51 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 50 dB

 • ukryty rowek okuciowy dla lepszej ochrony przeciwwłamaniowej

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,76 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,5 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

BF 800 Design
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BF SERIE BF SERIE

 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 1,1 W/m2K

 • system 6-komorowy

 • głębokość zabudowy 70 mm 

 • pakiety szybowe do 41 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 44dB

 • bonding inside® – zastosowanie techniki wklejenia szyb w skrzydło okienne

 • powerdur inside® – zastąpienie wzmocnień stalowych 

termoplastycznymi wkładkami wzmocnionymi włóknem szklanym

 • smukły i klasyczny kształt profili zapewnia lepsze doświetlenie pomieszczeń

 • możliwa budowa w klasie odporności na włamanie RC2

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,85 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,6 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

Okno energeto® to konstrukcja bez stalowych wzmocnień sprzyjających tworzeniu 
się  mostków termicznych.
System wykazuje we wszystkich wersjach i głębokościach zabudowy niezwykłe 
wartości termoizolacyjne, co przyczynia się do redukcji CO2, zmniejszenia kosztów 
ogrzewania, a tym samym ochrony środowiska.
Energeto® to systemy rekomendowane do nowoczesnych budynków energooszczędnych 
i pasywnych.

BF SERIE ENERGETO

BF 400 Energeto

BF SERIE ENERGETO 

DOSKONAŁE PARAMETRY 
W INNOWACYJNYCH 
ROZWIĄZANIACH
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BF SERIE BF SERIE

 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 1,0 W/m2K

 • system 6-komorowy

 • głębokość zabudowy 70 mm 

 • środkowa uszczelka – lepsza izolacja i wyższy poziom bezpieczeństwa

 • smukły i klasyczny kształt profili zapewnia lepsze doświetlenie pomieszczeń

 • pakiety szybowe do 41 mm szerokości

 • szklenie dźwiękochłonne do 44dB 

 • bonding inside® – zastosowanie techniki wklejenia szyb w skrzydło okienne

 • powerdur inside® – zastąpienie wzmocnień stalowych termoplastycznymi 

wkładkami wzmocnionymi włóknem szklanym

 • możliwość zastosowania okuć antywłamaniowych RC2

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,82 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,6 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

BF 500 Energeto
 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 1,0 W/m2K

 • głębokość zabudowy 70mm 

 • środkowa uszczelka – lepsza izolacja i wyższy poziom bezpieczeństwa

 • smukły i klasyczny kształt profili zapewnia lepsze doświetlenie pomieszczeń 

 • wyjątkowo delikatna optyka okna z zewnątrz 

(skrzydło całkowicie schowane za ramą)

 • pakiety szybowe do 55 mm szerokości

 • znakomita izolacja akustyczna 

 • bonding inside® – zastosowanie techniki wklejenia szyb w skrzydło okienne

 • powerdur inside® – zastąpienie wzmocnień stalowych termoplastycznymi 

wkładkami wzmocnionymi włóknem szklanym

 • wyrafinowana optyka dzięki zastosowaniu nakładek aluminiowych aluskin® 

 • możliwość zastosowania okuć antywłamaniowych RC2

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,75 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,6 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

BF 500 View
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BF SERIE BT SERIE

 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 0,94 W/m2K

 • system 6-komorowy

 • głębokość zabudowy 85mm 

 • środkowa uszczelka – lepsza izolacja i wyższy poziom bezpieczeństwa

 • smukły i klasyczny kształt profili zapewnia lepsze doświetlenie pomieszczeń

 • pakiety szybowe do 51 mm szerokości

 • znakomita izolacja akustyczna

 • bonding inside® – zastosowanie techniki wklejenia szyb w skrzydło okienne

 • powerdur inside® – zastąpienie wzmocnień stalowych termoplastycznymi 

wkładkami wzmocnionymi włóknem szklanym

 • możliwość zastosowania okuć antywłamaniowych RC2

 • wartość przenikalności cieplnej okna Uw = 0,74 W/m2K 

(dla okna referencyjnego przy szkleniu Ug = 0,5 z ciepłą ramką PSI = 0,04)

BF 800 Energeto

BT SERIE

STABILNE 
TRWAŁE 
I CIEPŁE
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BT SERIE BT SERIE

 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 1,6 W/m2K

 • system 5-komorowy

 • głębokość zabudowy 70mm 

 • pakiety szybowe / grubość wypełnienia do 41 mm szerokości

 • próg drzwiowy z przekładką termoizolacyjną

 • zastosowanie zgrzewalnych łączników narożnych gwarantuje odpowiednie 

parametry statyczne i wytrzymałościowe

 • optymalna ochrona dzięki spełnieniu standardów jakości i bezpieczeństwa

 • możliwość zastosowania dodatkowych okuć antywłamaniowych

BT 400
 • współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf = 1,2 W/m2K

 • system 6-komorowy

 • głębokość zabudowy 85mm 

 • filigranowa optyka profilu uzyskana dzięki niewielkiej wysokości skrzydła (116mm)

 • pakiety szybowe / grubość wypełnienia do 50 mm szerokości

 • próg drzwiowy z przekładką termoizolacyjną

 • zastosowanie zgrzewalnych łączników narożnych gwarantuje odpowiednie 

parametry statyczne i wytrzymałościowe

 • optymalna ochrona dzięki spełnieniu standardów jakości i bezpieczeństwa

 • możliwość zastosowania dodatkowych okuć antywłamaniowych

 • zoptymalizowany system uszczelnienia dzięki zastosowaniu nowej 

uszczelki przylgowej w ramie i słupku stałym

BT 700

Drzwi są wizytówką każdego domu, ponieważ już od wejścia podkreślają jego charak-
ter. Powinny nie tylko dobrze wyglądać, ale też zapewniać wysoki stopień bezpieczeń-
stwa i ochrony przed hałasem i warunkami pogodowymi. Dzięki wyborowi systemów 
drzwiowych firmy aluplast otrzymują Państwo połączenie nowoczesnego wzornictwa 
i maksymalnej trwałości.

BT SERIE
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HST SERIE

 • głębokość zabudowy 167mm 

 • pakiety szybowe do 41 mm szerokości 

 • najwyższa stabilność dzięki dopracowanej konstrukcji

 • próg HST z przekładką termoizolacyjną dla lepszej izolacji cieplnej

 • klasyczny ponadczasowy styl profili

 • możliwość zastosowania opcjonalnych nakładek 

aluminiowych aluskin®

System drzwi unoszono-przesuwnych to idealne rozwiązanie optymalnego 
wykorzystania powierzchni w obrębie wyjść tarasowych, balkonowych i ogrodowych. 
Dzięki znacznym wielkościom otworów okiennych zyskujemy przepełnione światłem 
pomieszczenia oraz piękne widoki na zewnątrz.
Nawet przy maksymalnych wymiarach szer. 6,50 m x wys. 2,60 m HST daje 
się obsługiwać z łatwością i bez większego wysiłku oraz umożliwia płynne 
i pozbawione barier wyjście na zewnątrz.  

HST SERIE

HST 70 

HST SERIE

HST SERIE 

WYGODNE 
FUNKCJONALNE 
I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
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• HST 85mm jest dostępne w trzech różnych wariantach wykonania: 

• wersja „basic” – spełniająca wszystkie wymogi rozporządzenia o oszczędności  

 energii – Uf = 1,6 W/m2K

 • wariant „standard“ – o ulepszonej izolacji cieplnej – Uf = 1,3 W/m2K

 • wersja „premium“ – charakteryzująca się doskonałymi parametrami 

 przenikalności cieplnej na poziomie domów pasywnych – Uf = 1,1 W/m2K

 • głębokość zabudowy 197mm 

 • pakiety szybowe do 51 mm szerokości 

 • najwyższa stabilność dzięki dopracowanej konstrukcji

 • próg HST z przekładką termoizolacyjną dla lepszej izolacji cieplnej

 • klasyczny ponadczasowy styl profili

 • próg i prowadnice HST w zależności od wariantu wykonania aluminiowe 

lub kompozytowe z włóknem szklanym

 • zintegrowane uszczelnienie dla lepszej jakości połączeń

 • możliwość zastosowania opcjonalnych nakładek aluminiowych 

aluskin® 

HST 85

HST SERIE
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