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Optymalne rozwiązania 
techniczne

OptiLight to nowa marka na rynku okien dachowych 
oferująca wysoką jakość produktu w przystępnej 
cenie. 

Nowoczesna technologia przygotowania i obróbki 
elementów, kontrola jakości na każdym etapie pro-
dukcji oraz testy przeprowadzone w niezależnych 
laboratoriach są gwarancją wysokiej jakości okien 
OptiLight. 

Zastosowane w oknach OptiLight wzornictwo obla-
chowania zewnętrznego, powoduje, że zyskują one 
nowoczesny i estetyczny wygląd. 

Zalety okien Optilight 
Wysokiej jakości drewno

Drewniane elementy okien Optilight wykonane są z wyselekcjonowanego 
drewna sosnowego, które jest klejone warstwowo, impregnowane, a następnie 
malowane ekologicznym lakierem akrylowym. Drewniana konstrukcja okien 
osłonięta jest profilami aluminiowymi, które są odporne na działanie promieni 
UV oraz czynników zewnętrznych.

Szyba termoizolacyjna
Duża efektywna powierzchnia przeszklenia okien, ułatwia doświetlenie pomiesz-
czenia. Okna wyposażone są w jednokomorowy zestaw szybowy o gr. 24 mm, 
który zapewnia bardzo dobre parametry izolacji termicznej oraz akustycznej, wsp. 
przenikania ciepła dla szyby wynosi Ug = 1,1 W/m²K. Współczynnik przenikania 
ciepła dla okna wynosi Uw = 1,3 W/m²K. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona 
jest gazem szlachetnym, szyba wewnętrzna posiada warstwę niskoemisyjną od-
bijającą promienie cieplne, zewnętrzna szyba hartowana. Pozwala to zmniejszyć 
straty ciepła w okresie zimowym i ograniczyć nagrzewanie pomieszczenia latem.

Nawiewnik* 
Dzięki zastosowaniu nawiewnika zapewniony został dopływ dodatkowej 
ilości powietrza do pomieszczenia przy szczelnie zamkniętym oknie. Wydaj-
ność nawiewnika w oknach typu OptiLight V wynosi do 20 m³/h (dla okien  
o szerokości 78 lub 114 cm i różnicy ciśnień 10 Pa). Okna o szerokości 78 cm  
i większej posiadają dwa otwory w listwie nawiewnika. Okna o szerokości 55  
i 66 cm posiadają jeden otwór w listwie nawiewnika, a jego wydajność będzie 
odpowiednio mniejsza i wynosi 15 m³/h. 

Wygodna obsługa
Okna posiadają konstrukcję obrotową. Zawiasy, które znajdują się w połowie 
wysokości okna pozwalają na pozostawienie skrzydła w pozycji uchylonej oraz 
obrót skrzydła maksymalnie o kąt 180°. Konstrukcja klamki umożliwia szczelne 
zamknięcie okna lub ustawienie dwóch wielkości mikrouchyleń. Mikrouchyle-
nia, dzięki szczelinom pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą pozwalają na napływ 
świeżego powietrza do pomieszczenia. Klamka umieszczona w dolnej części 
skrzydła zapewnia łatwą i wygodną obsługę okna, niezależnie od wysokości 
zamontowania.

Szeroki zakres zastosowania
Dzięki odpowiedniej konstrukcji okien oraz kołnierzy uszczelniających, okna 
dachowe OptiLight mogą być montowane w dachach, których kąt nachylenia 
wynosi od 15° do 90°. Pozwala to na szeroki zakres zastosowania okien.

*Dotyczy wersji VB



Kołnierze uszczelniające
Kołnierz uszczelniający jest niezbędnym elementem pozwalającym na prawidłowe 
zamontowanie okna w połaci dachowej. Precyzyjnie zaprojektowane, systemowe ele-
menty kołnierza pozwalają na trwałe i szczelne połączenie okna z pokryciem dacho-
wym. Jest to bardzo ważne, ponieważ zadaniem kołnierza jest odprowadzanie wody 
deszczowej i śniegu poza okno oraz zabezpieczenie przed wiatrem.
Kołnierze standardowo wykonane są z blachy aluminiowej, trwale zabezpieczo-
nej lakierem poliestrowym. Podstawowym kolorem jest kolor popielato-brązowy 
(RAL 7022), dzięki któremu okno doskonale komponuje się z typowymi kolorami po-
kryć dachowych.
W ofercie firmy Kronmat proponujemy Państwu następujące rodzaje kołnierzy uszczel-
niających:
— TZ do pokryć falistych o wysokości o wysokości do 45 mm tj: dachówka, blacha 

profilowana;
— TS do pokryć płaskich o maksymalnej wysokości do 16 mm tj: papa, gont bitu-

miczny, łupek;
— TZ- N2 dla zespoleń poziomych i pokryć falistych – okna o wymiarze 78x118 oraz 

78x140.

Kołnierze te dopasowane są wyłącznie do okien OptiLight.

Wyposażenie dodatkowe
Szeroka gama dodatków

Do okien OptiLight mogą być stosowane akcesoria firmy Fakro, w skład których wcho-
dzą zarówno dodatki wewnętrzne jak i zewnętrzne, takie jak: rolety, żaluzje, zasłony 
plisowane, moskitiery oraz markizy i elektryczne rolety zewnętrzne. Do obsługi okien i 
dodatków wysoko zamontowanych proponujemy drążek. Akcesoria dodatkowe mogą 
być sterowane ręcznie lub elektrycznie, a bogaty wybór rodzajów i kolorów ułatwia ich 
dopasowanie do istniejącego wystroju wnętrza. 

Duża różnorodność dodatków zwiększa jakość użytkową okien, umożliwiając regulację 
doświetlenia pomieszczenia a także oszczędność energii. 

kołnierz TS

kołnierz TZ

 żaluzja AJP

zasłona plisowana APS 

roleta zaciemniająca ARF

 roleta ARSmarkiza zewnętrzna AMZ 



Wymiary
Optilight - okna obrotowe

rozmiary (cm) 55x78 55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 114x118 134x98

 

ilość sztuk  
na palecie 12 12 12 9 9 9 9 9

W skład kompletu wchodzą: okno oraz kołnierz uszczelniający. W celu prawidłowego zamontowania 
okna należy zastosować odpowiedni dla danego pokrycia dachowego rodzaj kołnierza uszczelnia-
jącego.
— Maksymalna ilość okien ułożonych poziomo wynosi 10 sztuk. Sposób układania określa strzałka 

na etykiecie z boku opakowania.
— Wszystkie oblachowania okien znajdują się w kołnierzu uszczelniającym.

Łatwy montaż

Do okna dołączony jest zestaw montażowy, który zawiera specjalne kątowniki, klin, niezbędne 
wkręty oraz klamkę. Kątowniki umożliwiają montaż okna w konstrukcji dachu, a klin służy do ewen-
tualnego wypoziomowania montowanego okna.
Instrukcja ukazująca poszczególne etapy montażu okna dachowego oraz kołnierza uszczelniajacego 
w połaci dachu, dołączona jest do każdego okna.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję montażu wraz z filmem instruktażowym znajdują się na stronie 

www.optilight.info
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•  Okno dachowe OptiLight VB-W w białym 
kolorze (RAL 9010) do ogrzewanych po-
mieszczeń na poddaszu. 

•  Okno drewniane, impregnowane próżnio-
wo i malowane ekologicznym lakierem 
akrylowym  na kolor biały.

•  Jednolite i gładkie profile doskonale kom-
ponują się z nowoczesnymi wnętrzami.

•  Okno otwierane jest obrotowo. Łatwy do-
stęp do okna zapewnia klamka umieszczo-
na w dolnej części skrzydła. 

•  Okno OptiLight VB-W  posiada nawiewnik, 
który zapewnia dopływ świeżego powie-
trza do pomieszczenia przy szczelnie za-
mkniętym oknie.

•  Do okien stosowane są wybrane akcesoria 
wyposażenia dodatkowego firmy FAKRO.

•  Okno o konstrukcji klapowej zapewniające 
komfort i funkcjonalność użytkowania. 

•  Konstrukcja zawiasów pozwala na otwarcie 
skrzydła do 45°, co zapewnia swobodny do-
stęp do otwartego okna. Otwarte skrzydło 
umożliwia również szeroki widok na zewnątrz 
oraz wyjście na dach np. w celu przeprowadze-
nia prac konserwacyjnych.

•  Okno drewniane, impregnowane próżniowo i 
malowane ekologicznym lakierem akrylowym.  

•  Okno otwierane jest uchylnie. Łatwy do-
stęp do okna zapewnia klamka umieszczona  
w dolnej części skrzydła. 

•  Okno OptiLight VK posiada nawiewnik, który 
zapewnia dopływ świeżego powietrza do po-
mieszczenia przy szczelnie zamkniętym oknie.

•  Do okien stosowane są wybrane akcesoria wy-
posażenia dodatkowego firmy FAKRO.

•  Okna przeznaczone do pomieszczeń o okre-
sowo podwyższonej wilgotności powietrza 
(kuchnie, łazienki) oraz pomieszczeń, w któ-
rych wilgotne powietrze utrzymuje się przez 
dłuższy okres np. pralnie, salony kąpielowe.

•  Wytwarzane z  profili PVC , które dodatkowo 
wzmocnione są stalowym rdzeniem.

•  Okno jest trwałe, nie pochłania wilgoci a kon-
serwacja ograniczona jest do niezbędnego 
minimum.

•  Okno dostępne jest w kolorze białym (RAL 
9010) oraz w kolorze okleiny sosna, złoty dąb. 

•  Okno otwierane jest obrotowo. Łatwy do-
stęp do okna zapewnia klamka umieszczona  
w dolnej części skrzydła. 

•  Do okien stosowane są wybrane akcesoria 
wyposażenia dodatkowego firmy FAKRO.

•  Kołnierz uszczelniający jest niezbędnym elementem pozwalającym na pra-
widłowe zamontowanie okna w połaci dachu. 

•  Podstawowe zadania kołnierza to odprowadzanie wody deszczowej i śnie-
gu poza okno oraz zabezpieczenie przed wiatrem. 

•  Kołnierze standardowo wykonane są z blachy aluminiowej, trwale zabez-
pieczonej lakierem poliestrowym. Podstawowym kolorem jest kolor popie-
lato – brązowy (RAL 7022).

  OKNA DREWNIANE KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE
Okno obrotowe OptiLight B 

i okno obrotowe z nawiewnikiem OptiLight VB
Okno obrotowe VB-W 

z nawiewnikiem w kolorze białym
Okno klapowe VK z nawiewnikiem Okno obrotowe TLP Kołnierz TZ i kołnierz TS

kołnierz TZ do pokryć falistych 
o wysokości do 45 mm, takich jak: 
dachówka, blacha profilowana, 
blacha panelowa z prefabrykowa-
nym rąbkiem typu „klik felc”.

kołnierz TS do pokryć płaskich 
o maksymalnej wysokości 16 mm, 
np.: papa, gont bitumiczny, łupek, 
blacha płaska arkuszowa (stalowa 
lub aluminiowa) łączona na tra-
dycyjny rąbek (felcowanie rąbka 
wykonywane jest przez dekarza na 
dachu).
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OKNA ALUMINIOWO-TWORZYWOWEOKNA DREWNIANE malowane OKNA DREWNIANE klapowe 

 zakres montażu 
15° - 90°

wygodna obsługa

OptiLight VB jest dodatkowo 
wyposażony w nawiewnik

szyba termoizolacyjna 
(Ug= 1,1 W/m²K), 
zew. szyba hartowana

 zakres montażu 
20° - 55°

wygodna obsługa

wyposażone w nawiewnik

20° - 55°

6%

szyba termoizolacyjna 
(Ug= 1,1 W/m²K), 
zew. szyba hartowana

 zakres montażu 
15° - 90°

wygodna obsługa

wyposażone w nawiewnik

szyba termoizolacyjna 
(Ug= 1,1 W/m²K), 
zew. szyba hartowana

PCV

okno PCV

PCV

PCV

 zakres montażu 
15° - 90°

wygodna obsługa

PCV

szyba termoizolacyjna 
(Ug= 1,1 W/m²K), 
zew. szyba hartowana

20° - 55°

•  Podstawowe i ekonomiczne okno dachowe 
przeznaczone do ogrzewanych pomiesz-
czeń mieszkalnych.

•   Okno drewniane, impregnowane próżnio-
wo i malowane ekologicznym lakierem 
akrylowym.  

•   Okno otwierane jest obrotowo. Łatwy do-
stęp do okna zapewnia klamka umieszczo-
na w dolnej części skrzydła. 

•   Okno OptiLight VB posiada nawiewnik, któ-
ry zapewnia dopływ świeżego powietrza do 
pomieszczenia przy szczelnie zamkniętym 
oknie.

•   Do okien stosowane są wybrane akce-
soria wyposażenia dodatkowego firmy  
FAKRO.
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Wyłaz OptiLook WGI i WGT

OKNA DACHOWE I AKCESORIA
WYSOKA JAKOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ CENIE

Kołnierz paroprzepuszczalny MXT
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AKCESORIA ZEWNĘTRZNE 
DO OKIEN DACHOWYCH

AKCESORIA WEWNĘTRZNE 
DO OKIEN DACHOWYCHAKCESORIA MONTAŻOWE  WYŁAZY

•   Wyłazy przeznaczone są wyłącznie do pomiesz-
czeń nieogrzewanych. 

•   Umożliwiają łatwe wyjście na dach, jak również 
zapewniają doświetlenie pomieszczenia. 

•   Otwierane są uchylnie - skrzydło podnoszone 
jest do góry. 

•   Wyłaz OptiLook WGI posiada zestaw szybowy z 
hartowaną szybą zewnętrzną,  wyłaz OptiLook 
WGT wyposażony jest w pojedynczą szybę har-
towaną.

•   Trzystopniowe ryglowanie zapewnia możliwość 
regulacji dopływu świeżego powietrza.

•   Uniwersalny aluminiowy kołnierz uszczelniający 
zakończony elastycznym fartuchem umożliwia 
montaż wyłazu w większości pokryć dacho-
wych.

•   Wyposażony w standardzie w komplet niezbęd-
nych wkrętów  usprawniający i przyspieszający 
montaż.

•   Kołnierz zapewnia odprowadzanie wilgoci z obszaru wokół okna dachowego 
oraz ogranicza powstawanie mostków termicznych poprzez docieplenie okien 
dachowych.

•   Składa się z kołnierza paroprzepuszczalnego oraz materiału termoizolacyjnego 
w postaci wełny owczej. 

•   Naturalna i ekologiczna wełna - stosowana jest jako docieplenie wokół oścież-
nicy okna. Doskonale wypełnia przestrzeń wokół okna dając się łatwo docinać i 
formować. 

 Dostępny jest w trzech rozmiarach: S, M, L.
 - Kołnierz paroprzepuszczalny  MXT S przeznaczony do okien  

w rozmiarze 01 do 07 
 - Kołnierz paroprzepuszczalny MXT M przeznaczony do okien  

w rozmiarze 08, 09, 15 
 - Kołnierz paroprzepuszczalny MXT L przeznaczony do okien  

w rozmiarze 10, 11, 12

Markiza AOM  to optymalna ochrona przed nadmiernym ciepłem słonecznym.
•  Absorbuje promieniowanie słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na ze-

wnątrz, przez co w słoneczne dni bardzo dobrze chroni wnętrze przed upałem.
• Skuteczne zacienienie wnętrza przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności.
• Wygodna obsługa - markizę możemy otwierać ręcznie lub dołączonym do 

zestawu drążkiem
• Łatwy montaż - markizę montujemy od zewnętrznej części okna dachowego.
• Ochrona przed promieniami UV.

089 - grafitowy Materiał z 10% prześwitem

Rolety 
•  Rolety wewnętrzne umożliwiają regulację ilości światła w pomieszczeniu. 
•  Stanowią element dekoracyjny i wzbogacają wystrój wnętrza.
•  Chronią wnętrze przed szkodliwym promieniowaniem UV.
•  Są łatwe do zamontowania i praktyczne w użytkowaniu. 

Roleta AUB dostępna w dwóch wersjach wykonania i w dwóch kolorach  
w każdej z wersji:

 002 beżowy 

z materiałem nieprzepuszczają-
cym światło, pokrytym od strony 
szyby białą warstwą:

z transparentnym materiałem 
jednobarwnym:

Roleta ORF reguluje dopływ światła aż po zaciemnienie oraz redukuje
nadmiar ciepła w lecie, a w zimie ogranicza straty ciepła w pomieszczeniu.
Boczne prowadnice pozwalają na zatrzymanie  rolety w dowolnym miejscu. 
Dostępna jest w dwóch kolorach: 

014 niebieski 229 granatowy 230 beżowy

Przeznaczona do wszystkich rodzajów okien dachowych Optilight i FAKRO 
oraz wybranych okien dachowych Velux i Rooflite.

052 beżowy051 granatowy

Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów okien dachowych OptiLight oraz FAKRO.

impregnowane 
drewno sosnowe

 zakres montażu 
15° - 60°

15° - 60°

Markizy AOM kompatybilne są z oknami OptiLight B, VB, VB-W i TLP 
oraz wybranymi oknami FAKRO.

Markiza dostępna w kolorze:

Markizy chronią pomieszczenia przed nagrzewaniem 8 raz skuteczniej 
niż osłony wewnętrzne.



OptiLight VKwysoka jakość 
w przystępnej cenie o k n a  d a c h o w e



Rozmiary okna [cm]
(zewnętrzne wymiary ościeżnicy) 78x98 78x118 78x140

Efektywna powierzchnia przeszklenia [m2] 0,47 0,59 0,73

Optymalne  
rozwiązania  
techniczne
OptiLight to marka na rynku okien dachowych 
oferująca wysoką jakość produktu w przystępnej 
cenie. 

Nowoczesna technologia przygotowania i obrób-
ki elementów, kontrola jakości na każdym etapie 
produkcji oraz testy przeprowadzone w niezależ-
nych laboratoriach są gwarancją wysokiej jakości.

Do okien OptiLight VK stosowane są standardowe 
kołnierze uszczelniające: TZ, TH, TL, TS oraz dedyko-
wany do VK  TZ-K.

Okno klapowe OptiLight VK montowane jest 
w połaci o nachyleniu 20°-55°. Duża efektywna 
powierzchnia przeszklenia okien, ułatwia doświe-
tlenie pomieszczenia. Okna wyposażone są w jed-
nokomorowy zestaw szybowy o grubości 24 mm, 
który zapewnia bardzo dobre parametry izolacji 
termicznej oraz akustycznej, współczynnik prze-
nikania ciepła dla szyby wynosi Ug = 1,1 W/m2K. 
Współczynnik przenikania ciepła dla okna wynosi 
Uw = 1,5 W/m2K. 

Przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest ga-
zem szlachetnym, szyba wewnętrzna posiada 
warstwę niskoemisyjną odbijającą promienie 
cieplne. Pozwala to zmniejszyć straty ciepła 
w okresie zimowymi ograniczyć nagrzewanie po-
mieszczenia latem.

Zewnętrzna szyba jest hartowana co zwiększa jej 
wytrzymałość i odporność na grad.

w w w . o p t i l i g h t . i n f o

OptiLight VK to drewniane okno dachowe, o konstrukcji 
klapowej zapewniające komfort i funkcjonalność użyt-
kowania. Konstrukcja zawiasów pozwala na otwarcie 
skrzydła do 45°, co zapewnia swobodny dostęp do 
otwartego okna. Otwarte skrzydło umożliwia również 
szeroki widok na zewnątrz oraz wyjście na dach np. 
w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Okno wyposażone jest w nawiewnik umieszczony w gór-
nej części ościeżnicy z płynną, ręczną regulacją. Zapew-
nia on dopływ świeżego powietrza podczas zamkniętego 
okna w ilości do 19 m3/h (przy różnicy ciśnień 10 Pa) przy 
zamkniętym oknie.

Do zamknięcia służy estetyczna, klamka umieszczona 
w dolnej części skrzydła. Umożliwia ona ryglowanie 
okna w trzech pozycjach: szczelnego zamknięcia oraz 
w dwóch pozycjach mikrouchylenia. 

Do okien OptiLight VK stosowane są wybrane akcesoria-
wyposażenia dodatkowego firmy FAKRO:

Dodatki wewnętrzne (sterowane ręcznie):
• rolety ARS, ARP, ARF,
• żaluzje AJP,
• zasłony plisowane APS.

Dodatki zewnętrzne:
• markizy AMZ,
• rolety zewnętrzne elektryczne ARZ-E, ARZ Solar.

Akcesoria blokujące skrzydło:
• ogranicznik otwarcia ZBB.

Konstrukcja okien klapowych VKB oraz ich wygląd od 
wewnątrz pomieszczenia powoduje, że można je łączyć 
w zespoleniach z oknami obrotowymi Opti VB. 

Zarówno w oknach Optilight VK jak i VB stosowane jest 
uniwersalne oblachowanie, przez co okna zachowują jed-
nolity wygląd również od zewnątrz.

Zaletą takiego zespolenia jest lepsze doświetlenie wnę-
trza, funkcjonalność oraz możliwość łatwego umycia 
zewnętrznej szyby w oknie klapowym.
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Okno dachowe TLP to okno aluminiowo-tworzywowe pro-
dukowane z wysokiej jakości profili PVC, które wzmocnione 
są stalowym rdzeniem. Tak skonstruowane okno jest trwałe, 
a konserwacja ograniczona jest do niezbędnego minimum. 
Materiał, z którego jest wykonane nie pochłania wilgoci. Okno 
TLP przeznaczone jest szczególnie do pomieszczeń, w których 

panuje podwyższona wilgotność powietrza (kuchnie, łazienki, 
salony kąpielowe, pralnie). 
Okno TLP to okno o konstrukcji obrotowej. Zaletą takiej kon-
strukcji jest możliwość wygodnego i bezpiecznego umycia ze-
wnętrznej powierzchni szyby. Skrzydło okna obraca się o 180°, 
a za pomocą zasuwki można je zablokować do mycia.



Klamka umieszczona w dolnej części okna zapewnia wy-
godną obsługę. Nawet w przypadku wyżej zamontowanych 
okien nie musimy korzystać np. z krzesła aby je otwierać. Spo-
sób zamykania okna oprócz jego szczelnego zamknięcia po-
zwala na pozostawienia go w funkcji mikrouchyłu, dzięki cze-
mu możemy wentylować pomieszczenia.

System uszczelnień okna zapewnia wysoką szczelność okna 
ograniczając zarówno straty ciepła jak również eliminuje prze-
ciekanie wody opadowej.

Do okien dachowych TLP można zamontować dodatki we-
wnętrzne np. żaluzje czy rolety.

Okno TLP wyposażone jest w termoizolacyjny pakiet szybo-
wy. Zewnętrzna szyba hartowana ma zwiększoną odporność 
na uszkodzenia mechaniczne np. na gradobicie. Powłoka ni-
skoemisyjna na wewnętrznej szybie w okresie zimowym ogra-
nicza straty ciepła, a latem ogranicza nagrzewanie pomiesz-
czeń. Okno charakteryzuje się współczynnikiem przenikania 
ciepła Uw=1,5 W/m²K.

Okno posiada fabrycznie zamontowane dolne kątowniki do 
montażu okna na łatach w konstrukcji dachu. Montaż okna nie 
wymaga od montażysty dodatkowych umiejętności, ponieważ 
nie różni się on zasadniczo od montażu okna dachowego z 
drewna.

Okno montowane jest wraz z uniwersalnym kołnierzem TZL. 
Umożliwia on trwałe i szczelne połączenie okna dachowego 
TLP z pokryciem dachowym. 

55x78 66x118 78x98 78x118 78x140

osłonowe blachy aluminiowe

aluminiowy profil mocujący szybę

usztywniający rdzeń stalowy

pakiet szybowy

rama ościeżnicy

rama skrzydła
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TLP U4 to aluminiowo-tworzywowe okno dachowe 
o konstrukcji obrotowej. Wykonane z wielokomorowych 
profili PVC, które wewnątrz wzmocnione są ocynkowanymi 
rdzeniami stalowymi, co zapobiega ich odkształcaniu.

www.kronmat.com

Uw= 1,1
W/m2K



▪  Zewnętrzna szyba hartowana z wieczystą gwarancją 
odporności na grad.

▪  Wzbogacone szeroką gamą akcesoriów wyposażenia 
dodatkowego.

▪  Montowane w dachu o kącie nachylenia od 15° do 90°. 

▪  Szeroki wybór kołnierzy uszczelniających, pozwalający 
na montaż okna praktycznie w każdym pokryciu 
dachowym.

▪  Możliwość montażu w zespoleniach.

Uw = 1,1W/m2K – współczynnik przenikania ciepła dla 
całego okna
Ug = 0,7W/m2K – współczynnik przenikania ciepła dla 
pakietu szybowego 

▪  Profile PVC wyprodukowane są na bazie 
ekologicznego stabilizatora wapniowo-cynkowego 
w kolorze białym (RAL 9010). Profile PVC zaliczają się do 
klasy A – najwyższej, wykonane według normy europejskiej 
EN 12608.
 

▪  Tworzywo nie pochłania wilgoci, okno jest trwałe, 
odporne na korozję i zmienne czynniki atmosferyczne, 
a konserwacja ograniczona jest do niezbędnego minimum. 

▪  Zawias umieszczony w połowie wysokości okna 
umożliwia obrót skrzydła i pozostawienie go w pozycji 
otwartej, a klamka w dolnej części skrzydła, pozwala na 
łatwą obsługę okna oraz mikrouchylenie.

▪  Skrzydło można obracać wokół osi o 180˚ 
oraz zablokować je zasuwką ryglującą, co pozwala na 
wygodne i bezpieczne mycie zewnętrznej szyby. 

▪  TLP U4 wyposażone są w energooszczędny, 
dwukomorowy (składający się z trzech szyb) pakiet 
szybowy. 

U4
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