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Z A L E T Y
Okna do poddaszy:

we wszystkich oknach OKPOL szyba zewnętrzna jest hartowana i samoczysz-
cząca SGGBIOCLEAN
okna PERFECTBH (OPBH), COMFORTBH (OCBH) są wyposażone w automatyczny
nawiewnik VENTAIR MAGNETIC, który gwarantuje stały napływ świeżego powie-
trza niezależnie od warunków atmosferycznych
okna TERMO VBH są wyposażone w manualny nawiewnik szczelinowy SLOT-AIR 
para wodna zbierająca się na szybie wewnętrznej odprowadzana jest na zewnątrz
okna
dostarczają więcej światła w stosunku do okien zamontowanych pionowo

Wyłazy dachowe:
umożliwiają doświetlenie i wentylację pomieszczeń niemieszkalnych
służą jako wyłaz kominiarski

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Okna do poddaszy

Rodzaje: 
uchylno-obrotowe z możliwością wyboru sposobu otwierania: PERFECTBH (OPBH)
obrotowe z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna: COMFORTBH

(OCBH), TERMO VBH (OTVBH) i TERMOBH (OTBH)
Materiał: klejone warstwowo drewno sosnowe klasy I
Wykończenie powierzchni: wszystkie elementy drewniane impregnowane i la-
kierowane dwu- lub trzykrotnie bezbarwnym lakierem akrylowym; drewno osłonię-
te z zewnątrz odpornymi na działanie czynników atmosferycznych profilami z blachy
aluminiowej powlekanej poliestrem w kolorze szarym
Szyby: 

szyba zespolona  termoizolacyjna, energooszczędna, z przestrzenią wypełnioną
argonem, zewnętrzna szyba hartowana, samoczyszcząca: (4HBIOx16x4T) 
na zamówienie szyba bezpieczna lub antywłamaniowa 

Okucia: 
uchylno-obrotowe okna do poddaszy: zawias uchylno-obrotowo-cierny umożli-
wiający obrócenie skrzydła o 180° oraz uniesienie skrzydła w dwóch pozycjach:
1 pozycja – 33°, 2 pozycja – 46°, przełącznik wyboru funkcji umieszczony w wi-
docznym miejscu
obrotowe okna do poddaszy: zawias obrotowo-cierny w  umieszczony w połowie
skrzydła i ościeżnicy pozwala na płynny i bezpieczny obrót okna o 180°, w pozy-
cji wygodnej do mycia oraz na jego zatrzymanie w dowolnym punkcie od 0° do
35° otwarcia, w pozycji do wietrzenia
klamka umieszczona w dolnej części skrzydła, pozwala na ryglowanie skrzydła 
w trzech pozycjach (okno zamknięte i dwie pozycje rozszczelnienia)

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]: 1,0  
Współczynnik izolacji akustycznej Rw [dB]: 35
Orientacyjna cena brutto [zł/szt.]: od 688,08

Wyłazy dachowe VERSA 47x57(WVM), VERSA 47x73 (WVP i WVL) i VERSA
80x80 (WVP i WVL) EURO STANDARD (WES) oraz EURO TERMO (WET)
Rodzaje: rozwieralne

Materiał: klejone warstwowo drewno sosnowe (wyłazy VERSA) lub PVC (wyłazy
EURO)
Wykończenie powierzchni: elementy drewniane impregnowane; zewnętrzna okła-
dzina z aluminium powlekanego poliestrem w kolorze szarym (wyłazy VERSA)
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]: 1,1 (szyba EURO TERMO)
Orientacyjna cena brutto [zł/szt.]: od 356,24

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów
Gwarancja: 10 lat (okna)
Aprobaty i certyfikaty: znak CE, Aprobata Techniczna COBR METALPLAST nr AT-
06-0612/2003 (wyłazy dachowe), Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0349/01/2005
Usługi: doradztwo techniczne, serwis, bezpłatny transport, szkolenia
Pozostała oferta: 

akcesoria do okien: rolety, moskitiera, markiza zewnętrzna, zamek okienny, drą-
żek do otwierania, siłownik elektryczny, centrala sterująca, detektor deszczu, de-
tektor wiatru  
schody: strychowe i systemowe oraz akcesoria (balustrada wyjściowa, poręcz,
stopki)

Okna do poddaszy i wyłazy dachowe
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*cena brutto

Okno TERMOBH (OTBH) w 11 stan-
dardowych wymiarach
Materiał: drewno sosnowe, klejone

warstwowo klasy I

Wykończenie powierzchni: drewno

impregnowane oraz lakierowane dwu-

krotnie bezbarwnym lakierem akrylo-

wym, osłonięte z zewnątrz odpornymi

na działanie czynników atmosferycz-

nych profilami z blachy aluminiowej

powlekanej poliestrem w kolorze sza-

rym

Wentylacja okna: mikrouchylenie w

klamce

Szyby:
zestaw szybowy (4HBIOx16x4T),

współczynnik przenikalności cieplnej

szyby U = 1,0 W/(m2K), szyba wy-

pełniona w 100% gazem szlachet-

nym (argon), warstwa niskoemisyjna,

szyba zewnętrzna hartowana, samo-

czyszcząca SGGBIOCLEAN, ramka

dystansowa wykonana w technologii giętych naroży, polepszającej szczelność szyby

Wyposażenie:
klamka – mikrouchylenie okna w dwóch pozycjach, profil dociskający szybę w kolorze

oblachowania zamknięty w narożach, elementy dystansowe z tworzywa, tłoczone profile

aluminiowe

K A L K U L A T O R

od 688,08 zł*
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