MASTERS IN WINDOWS
WOOD - ALUMINIUM - GLASS
UNIQUE FRAME SOLUTIONS
FACADES AND WINTERGARDENS
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G E SC H I E DE N I S

1953

Eerste raam geproduceerd.

1992

DOLETA een nieuwe bedrijfsnaam met 18 werknemers.
Eerste productie van ramen in Scandinavische stijl.

1993

Lancering raam in Europese stijl – IV78 systeem.

1995

Rusland wordt het eerste exportland.

2000

Doleta wooden windows get national recognition as The Best product of the Year
in Lithuania.

2001

Doleta krijgt speciaal nationaal certificaat Het Warmste Houten Raam.
Nieuwe machines voor ronde en gewelfde ramen en deuren.

2002

Begin export naar de VS.
Lancering van ramen voor oranjerieën en serres en aluminium ramen.

2003

Begin export naar Oekraïne. Lancering nieuwe lijn geschilderde ramen.

2004

Begin export naar Duitsland, Engeland en Kazachstan.

2005

Begin export naar Ierland. Ontwerp, ontwikkeling en productie van kogelvrije ramen.

2005

Productie van ramen met bronscoating. Nieuw filiaal van SB Doleta geopend in Letland.

2007

Hoogwaardige geautomatiseerde productielijn voor houtverwerking en
gerobotiseerd schilderwerk. Fabriek uitgebreid tot 20.000 m².

2008

Lancering van een unieke techniek voor het impregneren van houten delen.
Productie van ramen voor passiefhuizen.
Ontwerp, ontwikkeling en productie van geluiddichte ramen.

2009

Exclusieve ramen met goudcoating voor Rusland, Kazachstan en Arabische landen.

2010

Doleta bij Tentoonstelling van Passiefhuizen in het Oostenrijkse Innsbruck erkend
als de beste fabrikant van passieve raamsystemen.

2011

Begin export naar Japan.

2012

Een wooncomplex in de Japanse stad Sapporo wordt naar het bedrijf vernoemd:
Doleta Yama Hama.

2013

De ontwerpers van Doleta ontwikkelen een nieuw energie-efficiënt raamsysteem –
Doleta 10 Thermo – voor passiefhuizen.

2014

Doleta Avanguard raamsysteem wint gouden medaille als Product van het Jaar in
Litouwen.

2015

Doleta investeert in productiefaciliteiten voor aluminium ramen, deuren en gevels
(1600 m²).

2016

Begin export naar Iran en Kirgistan.

2017

Doleta bestaat 25 jaar.

2018

Herbouw en restauratie van historische gebouwen in Sint Petersburg.
Wij hebben het raam tot in de kleinste details gerestaureerd en gedupliceerd.
(Maten 10,7 x 5,3 m.)

2019

Doleta breidt haar assortiment uit met spiegeldeuren, Scandinavische panelen
voor buitendeuren en Franse balkons.

2020

Doleta introduceert een oplossing voor moderne gebouwen – DOLETA LINE – die
vlakmatig zowel van buiten als van binnen uniek is.

WA AR

DOLETA is een van de modernste en
meest innovatieve makers van ramen en
deuren, zowel in Litouwen als in Europa,
en wordt hooglijk gewaardeerd om
haar houten en hout-aluminium ramen,
deuren, gevels en oranjerieën.
Sinds 1953 worden producten van Doleta
wereldwijd verkocht, van het oosten

(Japan, Rusland, Kazachstan en Oekraïne)
tot het westen (Oostenrijk, Duitsland,
Engeland, Ierland en de VS); en van het
zuiden (Spanje, Frankrijk en Italië) tot
het noorden (Noorwegen, Denemarken, Groenland en vele andere
landen). In samenwerking met architecten
en partners uit verschillende landen
wordt voortdurend de vraag naar speciale
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producten en oplossingen bepaald. Een
team van meer dan 20 ontwerpers heeft
35 verschillende constructies voor ramen
en deuren ontwikkeld. Dat verklaart
waarom het bedrijf de meest innovatieve
fabrikant en ontwikkelaar van modieuze
ramen is. Wij exporteren driekwart van
onze productie.
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Eind 2007 werd de fabriek uitgebreid
met hoogwaardige machines en apparatuur. Met 20.000 m² aan bedrijfsterrein en meer dan 176 werknemers
kan de firma nu maandelijks 10.000
m² aan ramen en deuren produceren.
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Woonhuis
Vilnius, Litouwen

Valley Villa wint 2017 Residential Architect Design Awards

Woonhuis
Vilnius, Litouwen

Met de uitbreiding van de fabriek in 2007 werd er nieuwe en tot dusver unieke automatische impregneer- en
droogapparatuur in gebruik genomen. De individuele
raamonderdelen worden twee keer met ecologische
materialen geïmpregneerd, automatisch gedroogd en
vervolgens in elkaar gezet. Na de automatische impregnering gaan ze naar een schilderlijn waar ze een coating
krijgen van drie lagen milieuvriendelijke verf. Dit proces
verzekert een betere bescherming van het hout en de
kleur alsook een langere levensduur. Bovendien krijgt
het oppervlak een ‘meubilairkarakter’.

Valley Villa wint 2017 Residential Architect Design Awards
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Twee woonvilla’s
Amsterdam, Nederland

CERTIFICATEN
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Woonhuis
Vilnius, Litouwen

Door gebruikmaking van moderne technologieën,
componenten en afwerkingsmaterialen van toonaangevende fabrikanten zorgt de firma voor producten van
topkwaliteit. Ramen en deuren zijn een expressie van
ieders individuele lifestyle. Er is een ruime keuze aan
raamfabrikanten maar slechts enkelen kunnen een
uniek, duurzaam en energie-efficiënt product garanderen. Doleta ontwikkelt, fabriceert en verbetert haar
producten voor een breed scala aan behoeften. Het
bedrijf heeft een selecte eenheid van specialisten op het
gebied van kunst, design, veiligheid en constructie, die
hard werken om aan de hoogste eisen van de klanten
te voldoen.
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Doleta staat bekend als een fabrikant
en ontwikkelaar van speciale producten.
Er wordt zeer veel aandacht besteed
aan de technische eigenschappen van
het product, evenals aan de garantie,
de service na de garantieperiode en
de relatie met de klanten.

Hotel
Birstonas, Litouwen

Woonhuis
Niseko, Japan
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Hout is een van de oudste materialen op
aarde en de enorme voordelen ervan blijken
duidelijk uit het feit dat het al duizenden
jaren meegaat. Hout onderscheidt zich
van andere bouwmaterialen door zijn
duurzaamheid en schoonheid en uitstekende isolatiewaarde. Omdat het zich zo goed
laat bewerken, kan dit natuurlijke materiaal
in elke vorm gefabriceerd worden. Als duurzame grondstof voldoet hout ook volledig
aan de moderne ecologische eisen en past
het in de strijd tegen klimaatverandering.
Alle producten van Doleta zijn milieuvriendelijk.

Sint Petersburg,
Rusland

Sint Petersburg,
Rusland

Sint Petersburg,
Rusland
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Hotel
Niseko, Japan

Hotel
Niseko, Japan

10

Hotel
Niseko, Japan

Hotel
Niseko, Japan

In Litouwen en over de hele wereld
zijn ramen van Doleta geïnstalleerd
in ambassades en topinstellingen die
extra veiligheid behoeven.

Volkswagencentrum
Vilnius, Litouwen

Zeven jaar achter elkaar hebben de
producten van Doleta in Litouwen
certificaten gekregen voor ‘Product
van het Jaar’. In 2014 kreeg het bedrijf
een gouden medaille voor ‘Product van
het Jaar’. Ook werd de NV Doleta bij
een tentoonstelling voor passiefhuizen
in het Oostenrijkse Innsbruck erkend
als de beste fabrikant van passieve
raamsystemen.

Kantoorgebouw
Vilnius, Litouwen

Doleta filiaal
Kaunas, Litouwen
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Atelier
Texel, Noord-Holland

Woonhuis
Nice, Frankrijk
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Woonhuis
Kunigiskes, Litouwen

Woonhuis
Vilnius, Litouwen

Hotel
Vilnius, Litouwen

De van verschillende soorten hout
gemaakte ramen en deuren van Doleta
zijn warm, voelen glad aan en zien er
zowel van binnen als van buiten mooi
uit. Sterke, weerbestendige elementen
en verschillende configuraties van
aluminium profielen aan de buitenkant
maken deze producten ook heel
bijzonder, uniek en functioneel. In 2014
bieden vernieuwde productiefaciliteiten
voor aluminium ramen, deuren en
gevels mogelijkheden voor de meest
veeleisende projecten.

Woonhuis
Litouwen
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ONZE POPUL AIRSTE
R A A M P RO F I E L E N
Doleta Avangard
• Dikte van de profielen – 78/98 mm.
• Dikte glazen panelen voor driedubbele beglazing –
52 mm., voor vierdubbele beglazing – 80 mm.
• Drie afdichtingslagen.
• Aan de buitenkant zijn het kozijn en de vleugel egaal
met glas gecoat.
• U-waarde maximaal 1.0 W/m²K.

Doleta HI-FINITY
• Totale diepte van het systeem: duorail – 179 mm.,
3-rail – 282 mm.
• Glasdikte voor dubbele beglazing – 36-38 mm.,
bij driedubbele beglazing – 52-54 mm.
• Maximale hoogte element – 3500 mm.
• Maximaal gewicht:
• Handmatige ventilatie – 300 kg.
• Gemotoriseerde ventilatie – 750 kg.
• Vaste ruit – 1200 kg.
• U-waarden nog geen 1.0 W/m²K.

Doleta Scandinavia
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kozijndikte – 115 mm.
Vleugeldikte – 56/68 mm.
Dikte glazen panelen – 24/28/34/36 mm.
Twee afdichtingslagen.
Aluminium lekdorpel van eigen ontwerp.
Vlak front aan de buitenkant.
Raam opent naar buiten.
U-waarde maximaal 1.0 W/m²K.

ONZE POPUL AIRSTE
R A A M P RO F I E L E N

Doleta Modern
•
•
•
•
•

Dikte van de houten profielen – 78/98 mm.
Dikte van de glazen panelen – 28/52 mm.
Twee afdichtingslagen.
Aan de binnenkant zijn er verschillende decoraties mogelijk.
U-waarde maximaal 0.77 W/m²K.

Doleta Retro
•
•
•
•
•

Dikte van de houten profielen – 78/98 mm.
Dikte van de glazen panelen – 28/52 mm.
Drie afdichtingslagen.
Aan de binnenkant zijn er verschillende decoraties mogelijk.
U-waarde maximaal 0.84 W/m²K.

Doleta IV
•
•
•
•
•

Dikte van de houten profielen – 78/98 mm.
Dikte van de glazen panelen – 28/40/44/52 mm.
Twee afdichtingslagen.
Aluminium lekdorpel van eigen ontwerp.
U-waarde maximaal 0.79 W/m²K.
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SINCE 1992

Windows for your lifestyle

DOLETA AMSTERDAM B.V.
De 1800 Roeden
Joris van den Berghweg 103
Studio 1.03
1067 HP Amsterdam
T. 020 - 820 48 91
info@doleta.nl
www.doleta.nl

