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Jakość na bazie doświadczeń

Od ponad 50 lat produkujemy wysokiej 
jakości elementy z tworzyw sztucznych i me-
tali – “Made in Germany”. Nasze produkty w 
zależności od swoich cech i sposobu obróbki 
znajdują zastosowanie w budownictwie miesz-
kaniowym, rolnictwie i przemyśle.

Jako jedna z pierwszych firm w Europie 
zajęliśmy się produkcją i przetwarzaniem 
tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym, 
wyznaczając nowe kierunki rozwoju w tym 
obszarze. Wyjątkowość naszych produktów 
znajduje odzwierciedlenie w ponad 50 paten-
tach chronionych na terenie Niemiec i Europy.

Aby utrzymać swoją pozycję stawiamy na 
jakość, którą gwarantują wykwalifikowane kad-
ry, najlepsze materiały i konsekwentna polityka 
w tym zakresie, a to wszystko przy zachowa-
niu znakomitej relacji ceny do właściwości.

Na kolejnych stronach tej broszury znajdą 
Państwo informacje o naszych produktach 
i możliwościach ich zastosowania.

Najlepsze pozdrowienia z Weikersheim-Neubronn

Ulrich Wolfarth Hans-Friedrich Wolfarth

3



Produkcja wyłącznie w Niemczech 

WOLFA zatrudnia ok. 90 pracowników. 
15 osób zatrudnionych jest w działach 
związanych z organizacją i administracją, 
75 osób zajmuje się rozwojem technologii 
i produkcją.

W naszym przypadku kojarzone z wysoką 
jakością hasło „Made In Germany” ma wymiar 
dosłowny. Nasze dwa zakłady położone są w:

• Weikersheim-Neubronn w kraju
 związkowym Baden-Württemberg

 oraz w

• Görschen k. Naumburga w kraju   
 związkowym Sachsen-Anhalt

W Niemczech działa także siedem maga-
zynów (Aachen, Berlin, Frankfurt nad Menem, 
Hannover, Mühlheim/Ruhr, München, Saar-
brücken). 

Własna flota ciężarowa gwarantuje sprawną 
obsługę klientów na terenie Niemiec oraz 
Europy, gdzie również rozmieszczone są liczne 
magazyny naszych produktów.
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Centrala Weikersheim Filia Görschen

Tradycja i nowoczesność 

Wieloletnia historia...

Już w roku 1918 Johann Wolfarth położył podwa-
liny pod rozwój przedsiębiorstwa, które obecnie 
działa w całej Europie. Wówczas produkowane były  
wozy i sanie konne, podczas gdy obecnie są to 
tworzywa dla przemysłu, rolnictwa i budownictwa. 
Po śmierci Johanna Wolfartha przedsiębiorstwo 
przejął syn Friedrich, który w latach 50-tych 
rozpoczął pionierskie prace związane z obróbką 
żywic. W roku 1955 zaprojektowane zostało 
pierwsze okno z żywicy poliestrowej. Chwila ta 
przeszła do historii, gdyż było to pierwsze w Niem-
czech okno wykonane z tego materiału. Techno-
logia była w dalszym ciągu udoskonalana i w roku 
1970 powstało pierwsze okno ościeżnicowe z 
poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GFK). 
Tym samym firma wkroczyła na rynek elementów 
dla budownictwa mieszkaniowego. W roku 1976 
wprowadzono do produkcji doświetlacze piwnicz-
ne, a od 1990 roku produkowane są także okna 
i drzwi z wysokiej jakości profili PVC.

Nowoczesne zakłady produkcyjne 
Planowanie, rozwój i produkcja elementów 
WOLFA ma miejsce w dwóch niemieckich 
zakładach firmy. Nowoczesna baza produk-
cyjna rozlokowana na łącznej powierzchni  50 
000 metrów kwadratowych gwarantuje szybki 
i pewny przebieg procesów produkcyjnych. 
Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy 
dbają o zachowanie najwyższej jakości.

Nasze przedsiębiorstwo otwiera także nowe 
perspektywy przed młodymi ludźmi, przyuczając  
ich w ramach praktyk do pracy w obszarach:

• mechanika precyzyjna
• mechanika konstrukcyjna
• mechanika procesu obróbki tworzyw 
 i kauczuku
• administracja w przedsiębiorstwie 
 produkcyjnym
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Pionierskie dokonania w dziedzinie 
tworzyw 

Od 1955 roku WOLFA zajmuje się produkcją 
i obróbką poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym (GFK). Materiał ten cechuje się zna-
komitymi właściwościami, przez co znajduje 
zastosowanie w obszarach, gdzie szczególne 
znaczenie ma stabilność i trwałość. Przykładem 
mogą być tu doświetlacze piwniczne i korpusy 
wentylacyjne.

W dalszej kolejności materiał ten wykorzysty-
wany jest w przemyśle samochodowym, stocz-
niowym, w elektrotechnice oraz lotnictwie.

WOLFA wykorzystuje GFK w formie SMC 
(Sheet Molding Compound). Pod pojęciem 
tym kryje się mieszanka żywicy poliestro-
wej, wypełniaczy mineralnych oraz dużej 
ilości włókna szklanego. Włókno szklane w 
połączeniu z duroplastyczną żywicą poliestrową 
odznacza się wyjątkową stabilnością i trwałością 
także w ekstremalnych warunkach.
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Właściwości produktu:

• Krągły korpus
• Perfekcyjne wzornictwo
• Odporne na warunki atmosferyczne
 i wytrzymałe
• Przyłącze do kanalizacji zakładane od   
 wewnątrz, dostępne także z sitkiem 
 i syfonem
• Wersja wodoodporna z zamkniętym od   
 dołu korpusem dostępna dla wszystkich  
 wymiarów
• W systemie dostępne pasujące 

 nadstawki, ruszty i akcesoria

Właściwości produktu:

• Niewielka waga
• Optymalny przekrój
• Odporność na działanie wielu środków chemicznych
• Odporność na działanie oleju, benzyny i gnojowicy
• Ergonomiczny montaż
• Korzystna cena

Niełamliwe

Efekt samoczyszczący 
dzięki gładkiej powierzchni

Odporność na 
mróz, korozję i 
działanie wysokich 
temperatur w tym 
gorącego asfaltu

Doświetlacze i korpusy wentylacyjne 
kluczem do sukcesu

Doświetlacze WOLFA sprawdziły się na budo-
wach całego świata. Nasza dotychczasowa 
produkcja tych elementów liczona jest w milio-
nach sztuk. Nie spoczywamy jednak na laurach 
i reagując na zachodzące zmiany klimatyczne 
oraz wychodząc naprzeciw coraz bardziej wygó-
rowanym oczekiwaniom klientów wprowadziliśmy 
na rynek całkiem nową generację doświetlaczy 
pod nazwą PROFI. Doświetlacze PROFI łączą 
w sobie doświadczenie zdobyte przy produkcji 
doświetlaczy standardowych z technologicz-
nymi osiągnięciami ostatnich lat. Seria PROFI 
dostępna jest z profesjonalnym przyłączem do 
kanalizacji oraz w wersji z zamkniętym korpusem. 

Odwodnienia liniowe

Nasza firma produkuje z poliestru wzmocnione-
go włóknem szklanym także odwodnienia liniowe. 
Pierwszy model jaki został wprowadzony do produk-
cji to odwodnienie 100/10L, które w niemal niezmie-
nionej formie produkowane jest do dziś. W między 
czasie setki tysięcy metrów naszych odwodnień 
zostały założone u klientów z całego świata.
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Szyby własnej produkcji 

WOLFA dysponuje nowoczesną 70-metrową 
linią do produkcji  szyb zespolonych. W na-
szej ofercie posiadamy szyby ciepłochronne, 
dźwiękoszczelne i antywłamaniowe.

Dzięki temu WOLFA jest w stanie szybko 
reagować na zlecenia klientów. Ciągłe kon-
trole wewnętrzne i zewnętrzne gwarantują 
najwyższe standardy jakości.
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Ramka dystansowa

Powłoka niskoemisyjna

Wypełnienie gazem szlachetnym Szyby izolacyjne standardowe

w różnych wariantach 

Szyby ciepłochronne

szklenie podwójne lub potrójne o 
współczynniku Ug do 0,5.

Szyby dźwiękoszczelne

W zależności od potrzeb klasa izolacyjności 
akustycznej do 43 dB

Szyby antywłamaniowe

Produkowane z szyb bezodpryskowych 
łączonych (VSG) lub bezodpryskowych 
pojedynczych (ESG)

Szklenie ornamentowe
  
Duży wybór szyb satynowych i ornamen-
towych

Szyby przeciwsłoneczne
  
O różnej grubości i w różnych kolorach 

Absorbent wilgoci

Uszczelnienie butylem
Podkładka np. 
Polisulfid /PU

Różne rodzaje szkła

WOLFA posiada w ofercie szeroki asorty-
ment szkła, dlatego jesteśmy w stanie 
spełnić niemal każde Państwa indywidual-
ne życzenie. Spersonalizowane okno

Na ramce dystansowej znajdują się wszelkie 
kontrolne dane produkcyjne

EN 410
EN 673
EN 1279-2
EN 1279-3
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Okna mieszklane

Okna WOLFA zapewniają przytulną atmosferę. 
Wielokomorowy profil wzmocniony prętem 
stalowym i ciepłochronne szklenie zapewniają 
wysoką wydajność energetyczną. WOLFA ma w 
ofercie także szyby izolacyjne specjalne własnej 
produkcji. W pełni zautomatyzowany proces 
produkcyjny gwarantuje precyzyjne wykonanie 
i szybki czas realizacji.

Okna i drzwi na indywidualne zamówienie 

Nasze okna i szyby dostępne są w szerokiej gamie 
kolorów, form i wymiarów. Inwestorzy cenią sobie niemal 
nieograniczone możliwości przy realizacji domu swoich 
marzeń.
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Przykładowe okno ościeżnicowe

Okno ZO-THERMOPLUS dostępne w 
wielu wymiarach i grubościach do ścian 
betonowych i murowanych.

W zależności od przeznaczenia dostępne 
są różne wkłady okienne. Okna 
ościeżnicowe WOLFA świetnie nadają się 
do zastosowania w budownictwie miesz-
kaniowym i przy budowie piwnicy.

    Izolacja ze 
    styropianu

Zalety:

• Ocynkowane lub malowane proszkowo 
 w wielu odcieniach RAL 
• Szyby hartowane (ESG) 5mm
• Ochrona antywłamaniowa także przy 
 otwartym skrzydle
• Jedno- lub dwuskrzydłowe z otwieralną 
 kratą i otwieralnym skrzydłem lub z 
 nieotwieralną kratą i otwieralnym skrzydłem 
• Dostępne w komplecie z ościeżnicą dla   
 ścian murowanych i betonowych 
 wszystkich grubości 
• Dowolne wymiary

Stabilna rama

Otwieralna krata zapewniająca 
ochronę antywłamaniową.

Otwieralne skrzydło 
szklone

Okna stalowe dostępne 
w wielu wariantach:
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Ruszty kratowe i blachy 

WOLFA posiada szereg urządzeń do produkcji 
rusztów kratowych i blach perforowanych. W 
ciągu 8-godzinnej zmiany produkowanych jest 
nawet 2900 metrów rusztów w poprzeczne 
mostki do odwodnień liniowych. Jeśli chodzi o 
produkcję rusztów kratowych, to  specjalizujemy 
się w rusztach o oczkach 30/30 i 30/10. Ruszty 
te dostępne są zarówno w wymiarach znor-
mowanych jak i w wymiarach na indywidualne 
życzenie.

Nowoczesne maszyny perforują blachy na wszel-
kie możliwe sposoby. Na życzenie blachy są 
malowane proszkowo lub lakierowane. 
Maksymalny wymiar 1.250x2.500 mm.

Produkty:

• Ruszty kratowe w wymiarach   
 znormowanych i na wymiar
• Ruszty w poprzeczne mostki
• Ruszty garażowe
• Stalowe stopnie schodowe
• Znormowane ruszty do odwodnień
• Krata prętowa
• Kraty druciane
• Kraty chroniące przed owadami
• Blachy perforowane
• Wycieraczki
• Ramy do rusztów
• Sita
• Kompostowniki metalowe
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Sita

• Sita o regulowanym kącie nachylenia
• Sito z nakładką na taczkę: pasujące do   
 większości rodzajów taczek

Kompostownik 

• Łatwy montaż pojedynczych elementów
• Ścianka umożliwiająca zamknięcie 
 kompostownika od dołu i z góry

Pręt
poprzeczny

Pręt nośny

WOLFA zastosowała rozwiązania, które 
sprawiają, że ruszty są lepsze, stabil-
niejsze i  wyjątkowo bezpieczne. 

Nowa konstrukcja rusztu kratowego sprawia, że 
w porównaniu do konkurencji posiada on szereg 
zalet:

• Wyższa stabilność dzięki optymalnemu wyprofilowaniu 
 ramy rusztu 
• Brak słabszych punktów na ramie rusztów i prętach 
 nośnych wskutek wykrawania czy frezowania 
• Lepsza nośność prętów nośnych dzięki zastosowaniu 
 ramy rusztu o wyjątkowym zaokrąglonym profilu 
• Brak ostrych krawędzi sprawia, że nie gromadzi się na 
 nich brud, a tym samym zmniejsza się ryzyko korozji 
• System WOLFA zapewnia ruszty w niemal wszystkich 
 wymiarach i wysokościach, w komplecie z ramą lub bez 

Wycieraczki

• Niełamliwe, odporne na uderzenia i pchnięcia 
• Zintegrowane z korpusem przyłącze DN 70 
• Łatwy montaż 
• Dostępne różne ruszty, możliwość wymiany 
 w każdej chwili 
• Łatwe zakładanie 
• Gładka, wolna od porów powierzchnia   
 umożliwia utrzymanie w czystości 
• Absolutna odporność na warunki 
 atmosferyczne 
• Korzystna cena 
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Zalety rusztów GFK 
dla rolnictwa

• przyjazny zwierzętom   
 ciepły materiał
• maksymalna możliwa 
 powierzchnia szczelin 
 gwarantuje czystość
• pewne oparcie bez 
 dodatkowego wspornika
• szybki montaż 
 i czyszczenie
• odporność na kwasy 
 i korozję
• higieniczne i 
 antybakteryjne
• wysoka nośność, ide-
 alne pod hodowlę świń  
 i cieląt
• materiał niepalny (w 
 przeciwieństwie do   
 materiałów termo-
 plastycznych takich jak  
 Polipropylen i PVC)
• na rynku od dziesięcioleci  
• długa żywotność

Koryto Żłób typ I Żłób typ II

Żłoby WOLFA z poliestru wzmocnionego 
włóknem szklanym:

• korzystna cena
• odporność na działanie wysokich temperatur
• odporność na działanie kwasów, zasad i korozję
• precyzyjnie wykonane, niełamliwe
• łatwy montaż
• czysta, gładka powierzchnia bez porów
• łatwe do utrzymania w czystości (higieniczne, 
 uniemożliwiają powstawanie ognisk zakaźnych)
• Pewne osadzenie w betonie dzięki ożebrowaniu  
 dolnych powierzchni
• Szczelność zapewniają 4 śruby łączące

Elementy z tworzywa dla rolnictwa

Ruszty WOLFA wykonane są z poliestru wz-
mocnionego włóknem szklanym. Już od po-
nad 30 lat z dużym powodzeniem znajdują one 
zastosowanie w obszarze rolnictwa. Nasze 
przedsiębiorstwo oferuje perfekcyjny system

rusztów niezbędnych przy hodowli świń, cieląt, 
owiec i kóz. Ruszty są dopuszczone pod 
hodowlę zwierząt o wadze do 200 kg. WOLFA 
oferuje sześć różnych typów rusztów różnej 
wielkości i funkcji.
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Zalety rusztów z GFK 
dla przemysłu:

• wysoka odporność 
 na korozję
• odporność na działanie  
 chemikaliów
• wysoka nośność
• szybki i łatwy montaż
• nie przewodzą prądu 
 i ciepła
• antymagnetyczne
• brak ryzyka powstania  
 iskier
• Odporność na mróz 
 i wysokie temperatury
• wysoka odporność na  
 promienie UV
• Długa żywotność

Elementy z tworzywa dla przemysłu

Ruszty WOLFA znajdują zastosowanie w wielu 
obiektach związanych z takimi branżami jak 
przemysł spożywczy i samochodowy, a także 
w otoczeniu różnego rodzaju instalacji np. 
galwanizacyjnych. Przykładem zastosowania 
są podesty, pomosty, pokrycia kanałów 
i szybów oraz osłony wszelkiego rodzaju stref 
zagrożenia.

Łączenie za 
pomocą 
sztyftów

W przypadku najnowszego mode-
lu rusztów typu VI poszczególne 
elementy układane są jeden przy 
drugim i dodatkowo łączone za 
pomocą sztyftu ze stali szlachetnej. 
Po jednej stronie elementu umiesz-
czony jest sztyft a po drugiej otwór, 
którego położenie zaznaczone jest 
z góry rusztu. Ruszty wsuwa się 
jeden do drugiego, dzięki czemu 
uzyskujemy trwałe łączenie.

Równie prosto możemy 
zdemontować konstrukcję, co 
sprawia, że czyszczenie również 
nie stanowi problemu.
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• Sprawdzona technologia powielona miliony 
 razy na całym świecie 
• Od ponad 55 lat lider w produkcji specjalistycznych  
 okien inwentarskich
• Poliester wzmocniony włóknem szklanym, odporny  
 na warunki termiczne i pogodowe (w przeciwieństwie  
 do PVC)
• Stabilne uchwyty mocują zamknięte lub uchylone  
 skrzydło w poszczególnych pozycjach 
 (zrezygnowano z delikatnych okuć plastykowych) Na ostatnim 

poziomie regulacji 
stopnia uchylenia 
skrzydła znajduje 
się zabezpieczenie 
uniemożliwiające 
wypadnięcie 
skrzydła

Okno inwentarskie z tworzywa

• Pewny odpływ wody dzięki zintegrowanemu parapetowi
• Szyba zwykła 6mm lub izolowana 15 mm
• Skrzydło łączone za pomocą śrub umożliwia   
 bezproblemową wymianę szyby (ramy nie są klejone 
 ani spinane)
• Podwójny falc
• Łatwy montaż

Specjalistyczne okna inwentarskie 
z tworzywa 

WOLFA jest dostawcą okien do wszelkiego 
rodzaju obiektów inwentarskich, hal jeździeckich 
i garaży. Jako pierwsza firma w Europie produ-
kujemy od ponad 55 lat specjalistyczne okna dla 
rolnictwa. Stosowanym tworzywem jest polies-
ter wzmocniony włóknem szklanym, który jest 
odporny na działanie kwasów, temperaturę 
i warunki atmosferyczne. 

Opatentowana konstrukcja parapetu zapew-
nia sprawne odprowadzenie na zewnątrz 
spływających skroplin dzięki czemu wykluczone 
jest zawilgocenie muru. 
Na całym świecie zamontowano już ponad 1,7 
miliona okien inwentarskich WOLFA zawsze ku 
zadowoleniu nabywców.

WOLFA jest znanym dostawcą okien 
do obiektów inwentarskich.
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Okno ościeżnicowe z wkładem uchylnym

Okna przemysłowe

Okna ościeżnicowe coraz częściej stosowane 
są w elementach prefabrykowanych. Montaż 
ułatwia w tym przypadku konstrukcja krawędzi 
zewnętrznych ościeżnicy. 

Do produkcji ościeżnic wykorzystywany jest 
poliester wzmocniony włóknem szklanym (GFK). 
Zastosowanie tego tworzywa sprawia, że 
ościeżnica jest odporna na działanie kwasów 
i zasad, mrozu i wysokich temperatur, a co za 
tym idzie jest prawie niezniszczalna. Właściwości 
naszych ościeżnic oraz szeroki asortyment 
sprawiają, że są one bardzo cenione przez pro-
ducentów obiektów przemysłowych i inwen-
tarskich.

• Znakomite właściwości termiczne 
• Szyby izolacyjne o współczynniku Ug do 0,7 
• Maksymalna powierzchnia szyby 
• Ościeżnica z poliestru wzmocnionego 
 włóknem szklanym 
• Odporne na warunki atmosferyczne 
 i niewymagające konserwacji  
• Idealne do ścian betonowych lub murowanych
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Narzędziownia / Rozwój technologii

WOLFA posiada własny dział rozwoju produktów, 
który odpowiedzialny jest także za produkcję form 
i matryc. Nasze nowoczesne centrum obrabiarek 
CNC sterowanych systemami CAD/CAM tworzy 
wszystkie nowe narzędzia potrzebne w procesie 
produkcji. Dział konstrukcyjny projektuje nowe 
formy jako komputerowe modele trójwymiarowe 
i sprawdza je pod kątem przyszłego zastosowania, 
poczym projekt realizowany jest przez obróbkę 
stalowych brył monolitycznych o wadze do 10 ton.
WOLFA koncentruje się przy tym w coraz większym 
stopniu na innowacyjnych rozwiązaniach wysokiej 
jakości, które zapewniają konkurencyjną przewagę 
przedsiębiorstwa. Wysoko wykwalifikowane kadry 
gwarantują szybką realizację projektów i spełnienie 
wysokich wymagań, jakie stawiane są coraz to 
nowszym narzędziom.
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Zarządzanie jakością 

WOLFA jest największym przedsiębiorstwem 
produkującym doświetlacze w Niemczech. 
Znak jakości „WOLFA – Made in Germany” jest 
naszym powodem do dumy, a jednocześnie 
wyzwaniem, jakie stawiamy sobie każdego 
dnia, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania 
klientów w całej Europie.

Sprawdzone bezpieczeństwo

Doświetlacze WOLFA-PROFI z powodze-
niem zostały poddane testom pod kątem 
wodoszczelności przez instytut Materialfor-
schungs- und Prüfungsanstalt Leipzig. W 
teście długoterminowym nasze doświetlacze 
serii PROFI poddane były działaniu ekstremal-
nych warunków i sprawdziły się znakomicie.

Ciepłoszczelność sprawdzona przez RAL – 
własna certyfikowana produkcja szyb izolacyj-
nych.

Produkcja ciepłochronnych szyb izolacyjnych 
WOLFA dokonuje się na w pełni zautoma-
tyzowanych liniach produkcyjnych. Nasze 
markowe szyby WOLFA-Therm® i WOLFA-
Maxitherm® to sprawdzony sposób na 
oszczędność energii i ciepła. Produkcja szkła 
izolacyjnego podlega kontroli zgodnie z norma-
mi DIN EN 410, 673, 1279-2 i 1279-3 oraz jest 
certyfikowana przez IFT Rosenheim.

Dwa znaki jakości WOLFA to 
potwierdzenie sprawdzonej 
jakości naszych elementów bu-
dowlanych ze stali i tworzyw.
Nasze przedsiębiorstwo 

dopasowało się do wymagań rynku, na któr-
ym liczą się coraz wyższe standardy jakości i 
orientacja na potrzeby klienta. Nasi pracowni-
cy są intensywnie wdrażani w realizację tych 
procesów.

Nasza konsekwentna polityka zarządzania 
jakością to fundament, na którym w dalszym 
ciągu będziemy budować zaufanie naszych 
licznych klientów i partnerów biznesowych.
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