
Podstawowym zadaniem okien do pod-

daszy jest doświetlanie i wentylowanie

poddasza. Firma Okpol posiada   w swojej

ofercie trzy modele okien do poddaszy:

Termo (OT), Vent (OV) i Comfort (OC)

w 11 standardowych rozmiarach. Oferuje-

my również cztery modele wyłazów dacho-

wych: Versa (WVM), Versa (WVP, WVL),

Euro Standard (WES) i Euro Termo

(WET).

Okna Okpol są centralnie obrotowymi

oknami do poddaszy tzn., że w połowie

długości skrzydła umieszczone są zawiasy

obrotowo cierne własnej konstrukcji, które

pozwalają na obrócenie skrzydła o 180°.

Klamka w oknach umieszczona jest

u dołu skrzydła i umożliwia rozszczelnie-

nie okna w dwóch pozycjach.

Okna Okpol wykonane są z wyselek-

cjonowanego klejonego drewna sosnowego,

które jest impregnowane w celu zabezpie-

czenia przed zagrzybiczeniem i próchnicą

oraz podwójnie lakierowane ekologicznym

lakierem akrylowym. Lakier odporny na

promienie UV,  zawiera 10% białego pig-

mentu (biel cynkowa), który zapobiega

ciemnieniu i odbarwianiu się drewna. Okna

Okpol wyposażone są w energooszczędne

szyby termoizolacyjne o współczynniku

przenikania ciepła U = 1,1 W/m2K,

w oknie Comfort (OC) zewnętrzna szyba

jest  hartowana. 

Od zewnątrz okna osłonięte są profila-

mi z blachy aluminiowej pokrytej polie-

strem, odpornym na promienie UV. 

Okna Comfort (OC) i Vent (OV) wy-

posażone są w automatyczny nawiewnik

Ventair Magnetic. To jedyne takie opatento-

wane rozwiązanie. Zapewnia on równo-

mierny napływ świeżego powietrza, nieza-

leżnie od zmiennych warunków zewnętrz-

nych oraz kąta nachylenia połaci dachowej.

Stała wentylacja zapewnia dobre samopo-

czucie. 

Umiejscowienie nawiewnika w gór-

nym ramiaku ościeżnicy nie zmienia po-

wierzchni przeszklenia skrzydła, więc nie

zmiejsza ilości oświetlenia docierającej do

pomieszczenia.

Do połączenia okna z pokryciem da-

chowym służą kołnierze uszczelniające.

Aby sprostać wymaganiom rynku firma

posiada w swojej ofercie trzy rodzaje koł-

nierzy uszczelniających:

� kołnierz uniwersalny, który można sto-

sować do pokryć falistych o maksymalnej

wysokości profilu do 5 cm,

� kołnierz do pokryć wysokoprofilowa-

nych, gdzie wysokość profilu wynosi od

5 cm do 9 cm,

� kołnierz do pokryć płaskich.

Istnieje również możliwość łączenia

okien w grupy (tzw. okna kombi). Pozwala

to klientowi wybrać najodpowiedniejszą

kombinację okien.

Aby na poddaszu nie zabrakło  możli-

wości dowolnego kształtowania poziomu

półmroku lub zaciemnienia całego po-

mieszczenia firma Okpol proponuje szero-

ką gamę rolet. Roleta Classic (D11) jest

praktycznym i tanim sposobem ochrony

przed słońcem i ciepłem. Specjalne zaczepy

pozwalają na wybór pozycji przysłonięcia

okna. Roleta Decomatic (D32) wyposażo-

na jest w elegancką listwę aluminiową i za-

czepy pozwalające na regulację dopływu

światła. W rolecie Multistop (D36) alumi-

niowe prowadnice pozwalają przykryć

brzegi materiału i dokładnie przysłonić po-

wierzchnię szyby. 

Zabezpieczenie pomieszczenia przed

owadami w przypadku uchylenia okna za-

pewnia Moskitiera (AMS). Wykonana jest

z siatki z włókna szklanego i montowana

w aluminiowych prowadnicach. 

Firma Okpol posiada w swojej ofercie

cztery modele wyłazów dachowych (komi-

niarskich).

Wyłazy typu Versa wykonane są z kle-

jonego drewna sosnowego od zewnątrz

osłoniętego blachą aluminiową pokrytą po-

liestrem. Przeznaczone są do pomieszczeń

nieużytkowych. Wyłazy wyposażono w szy-

bę zespoloną. Versa (WVM) jest wyłazem

o wymiarze 47x57 cm, otwieranym do góry.

Versa (WVP i WVL) ma wymiar

47x73 cm. Model WVP otwiera się na pra-

wą, a WVL na lewą stronę.

Wyłazy Euro są wykonane w całości

z PCV barwionego w masie. Wyposażone są

w szybę zespoloną. Wymiary wyłazów Euro

to 52x64 cm. Euro Standard (WES) otwie-

ra się do góry i jest przeznaczony do po-

mieszczeń nieużytkowych. Wyłaz Euro

Termo (WET) ma możliwość otwierania

do góry, na prawą i na lewą stronę. Wypo-

sażony jest w specjalny pakiet ocieplający,

co pozwala na użycie wyłazu w pomiesz-

czeniach użytkowych.
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