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Wyboru idealnego okna dachowe-
go mo emy dokona  pod k tem 
materia u, z jakiego jest ono zbu-

dowane, zastosowanego pakietu szybowego, 
funkcjonalno ci, a tak e sposobu otwierania. 
W oknach obrotowych umieszczony w po-
owie d ugo ci skrzyd a zawias sprawia, e

mo na je obraca  a  o 180°. Dzi ki atwemu 
dost powi do ca ej powierzchni przeszkle
oraz poszczególnych elementów stolarki, 
u ytkowanie i piel gnacja takiego okna jest 
proste, intuicyjne i nie wymaga specjalnego 
przygotowania.

W tym segmencie szczególnie polecamy 
okno drewniane z pakietem trzyszybowym 
ISO I3 [Uw = 0,93 (m2·K)]. Model wyposa o-
ny jest w dwie pow oki niskoemisyjne, które 
zapewniaj  bardzo dobr  termik  okna i opty-
malne nas onecznienie wewn trz pomiesz-
cze . Dzi ki specjalnej pow oce antyroszenio-
wej nie wyst puje zjawisko „zaparowanych 
szyb”, szczególnie uci liwe w przypadku do-
mów zlokalizowanych na terenach o du ej 
wilgotno ci, gdzie nie ma w s siedztwie innej 
zabudowy mog cej zaabsorbowa  nadmiar 
wilgoci z powietrza.

OKNA WYSOKOOSIOWE
Ciekaw  alternatyw  dla okien obroto-
wych stanowi  okna dachowe wysokoosio-
we. W ich przypadku zawias umieszczony 

na wysoko ci 3/4 skrzyd a umo liwia wyj t-
kowo funkcjonalne i bezpieczne korzysta-
nie z wyrobu. 

W znajduj cej si  na poddaszu kuchni 
czy azience doskonale sprawdzi si  model 
z pakietem dwuszybowym IGH E2
[Uw = 1,1 W/(m2·K)]. Odporne na dzia anie 
wilgoci, wielokomorowe profile PVC wy-
pe niane piank  poliuretanow  zapewnia-
j  bardzo dobre parametry termiczne, a spe-
cjalne si owniki dodatkowo wspomagaj
uchylanie i otwieranie, zapewniaj c atw
i komfortow  obs ug  okna na poddaszu.

OKNA 
UCHYLNO-PRZESUWNE
Okna uchylno-przesuwne zak ada dwie funk-
cje otwierania skrzyd a. Funkcja uchylna 
umo liwia p ynn  regulacj  skrzyd a w za-
kresie 0–30° oraz otwieranie do poziomu 60°. 
Skrzyd o w adnym momencie nie zajmuje 
przestrzeni wewn trz pomieszczenia, co dla 
u ytkownika oznacza pe n  swobod  ruchu. 
Funkcja przesuwna pozwala z kolei na atwe 
obrócenie zewn trznej szyby w stron  po-
mieszczenia, co umo liwia jej dok adne umy-
cie bez zb dnej gimnastyki!

Je li we wn trzu stawiamy na elegancj
i naturalno , szczególn  uwag  warto zwró-
ci  na okno ISK E2 [Uw = 1,3 W/(m2·K)]. 

Stolarka OKPOL zachowuje równomiern ,
pozbawion  skaz struktur  drewna, a poprzez 
impregnacj  zabezpieczona jest przed powsta-
waniem sinizn i grzybów. Przed agresywnym 
dzia aniem czynników zewn trznych stolark
okna ochrania ponadto specjalny lakier ekolo-
giczny, nak adany w a  3 warstwach. 

Sekret udanego poddasza 
tkwi nie tylko w eleganckiej 
pod odze, stylowych meblach 
czy dekoracyjnym wyko czeniu 
odkrytych belek. Aby cieszy
si  wymarzon  aran acj ,
niezb dna jest solidna stolarka, 
która zapewni we wn trzu 
odpowiedni  ilo wiat a
oraz komfort przebywania na 
ostatniej kondygnacji. Eksperci 
OKPOL podpowiadaj , jak 
dobra  idealne okno dachowe!
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Wybierz idealne okno dachowe!
Urz dzasz poddasze? 
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