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DDAACCHHYY      II    RRYYNNNNYY

JAKIE MAJĄ ZALETY?
Okna do poddaszy:

� dostarczają więcej światła w stosunku do okien zamon-

towanych pionowo

� specjalny zawias umożliwia pozostawienie okna w pozycji

uchylenia oraz obrót skrzydła o 180° w celu umycia

zewnętrznej strony szyby

� w oknach uchylnoobrotowych istnieje możliwość wyboru

sposobu otwierania

� dzięki rozszczelnieniu okna istnieje możliwość mikrowentylacji

� para wodna zbierająca się na szybie wewnętrznej

odprowadzana jest na zewnątrz okna

� okna PERFECT (OP), COMFORTB (OCB) i VENTH (OVH)

zostały wyposażone w automatyczny  nawiewnik VENTAIR

MAGNETIC, który gwarantuje stały napływ powietrza

niezależnie od warunków atmosferycznych

Wyłazy dachowe:

� umożliwiają doświetlenie i wentylację pomieszczeń

niemieszkalnych

� służą jako wyłaz kominiarski

CHARAKTERYSTYKA
� Okna do poddaszy

Rodzaje: obrotowe z zawiasem umieszczonym w połowie

wysokości okna: COMFORTH (OCB), VENTH (OVH),

TERMON (OTN), TERMON (OTN); uchylnoobrotowe 

z możliwością wyboru sposobu otwierania: PERFECT (OP)

Materiał: klejone warstwowo drewno sosnowe klasy I

Wykończenie powierzchni: wszystkie elementy drewniane impreg-

nowane i lakierowane dwu- lub trzykrotnie bezbarwnym lakierem

akrylowym; drewno osłonięte z zewnątrz odpornymi na działanie

czynników atmosferycznych profilami z blachy aluminiowej

powlekanej poliestrem w kolorze szarym

Szyby: 

� okna OKPOL są wyposażone w jednokomorowe zestawy

szybowe wypełnione argonem

� współczynnik przenikalności cieplnej wynosi U=1,0W/m2K

� szyba wewnętrzna okien jest pokryta niskoemisyjną warstwą

tlenku srebra

� okna COMFORTB (OCB),  PERFECT (OP) w standardzie są

wyposażone w zewnętrzną szybę samoczyszczącą SGG

BIOCLEAN

� na zamówienie również szyba bezpieczna lub antywłamaniowa

Okucia: 

�w oknach COMFORTB (OCB), VENTH (OVH), TERMON (OTN)

zawiasy obrotowo-cierne OKPOL zapewniające stabilność

położenia otwartego skrzydła; blokada przy uchyleniu o 20°,

w pozycji do wietrzenia oraz przy obrocie o 180° w pozycji wygod-

nej do mycia

� w oknie PERFECT (OP) zawiasy uchylno–obrotowo–cierne

umożliwiające obrócenie skrzydła o 180° oraz uniesienie

skrzydła w dwóch pozycjach: 1 pozycja – 33°, 2 pozycja – 46°,

przełącznik wyboru funkcji umieszczony w widocznym

miejscu

� w oknach OKPOL klamka umieszczona w dolnej części

skrzydła, pozwala na ryglowanie skrzydła w trzech pozy-

cjach (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 586,82

� Wyłazy dachowe VERSA (WVM), VERSA (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 impreg-

nowane; zewnętrzna okładzina 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]: 356,24 – VERSA (WVM);

402,60 – VERSA (WVP, WVL); 547,78 – EURO STANDARD

(WES); 767,38 EURO TERMO (WET)

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 10 lat (okna)

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa B

(szyby zespolone), Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4821/2001,

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, drążek do otwierania, siłownik elek-

tryczny, centrala sterująca, detektor deszczu, detektor wiatru •

schody: THERMO, MINI, GRAZ, LUGANO, GENUA, GERA,

LISBONA, NORMANDIA, BARCELONA oraz akcesoria

(balustrada wyjściowa, poręcz, listwy maskujące, stopki)

OOKKPPOOLL®®

ul. Topolowa 24

49-318 Skarbimierz-Osiedle

tel. 077 404 66 77

faks 077 404 66 80

www.okpol.com, e-mail: okpol@okpol.pl

Okna do poddaszy
i wyłazy dachowe
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