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OKNA PIWNICZNE ACO KIPP, 
DOŚWIETLACZE OKIEN ACO MARKANT ®

n ZASTOSOWANIE

Okna piwniczne PVC – ACO Kipp stosowane są 

do pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych 

(np. piwnic, garaży, łazienek w domkach letni-

skowych, budynków inwentarskich); możliwość 

montażu zarówno w trakcie budowy, jak i pod-

czas remontu; przystosowane do zabudowy 

z doświetlaczami okien piwnicznych ACO 

Markant®

n ZALETY

Okna do pomieszczeń niemieszkalnych – 
ACO Kipp
l łatwy montaż

l sposób uchylania umożliwia wietrzenie 

pomieszczenia

l w konstrukcji okna nie ma elementów meta-

lowych, dzięki czemu nie jest ono narażone 

na korozję 

l profile odporne na wpływ niekorzystnych 

czynników atmosferycznych

Doświetlacze okien piwnicznych – ACO 
Markant®
l możliwość montażu na ścianie betonowej, 

ścianie z izolacją cieplną i z izolacją bitumiczną

l systemowe rozwiązania do montażu 

wodoszczelnego (ACO Profix i ACO Dichtfix)

l różne warianty odpływu

n CHARAKTERYSTYKA

Okna do pomieszczeń niemieszkalnych – 
ACO Kipp
Warianty: uchylne, maks. kąt uchylenia 15°, 

trzy pozycje uchylenia

Konstrukcja: trzykomorowy profil z kształtow-

ników z utwardzanego PVC, w kolorze białym 

lub brązowym

Oszklenie: pojedynczą albo podwójną szybą 

4/6/4 lub szybą zbrojoną połączoną w górnej 

części okna z wstawką metalową z otworami 

wentylacyjnymi (wejście do kotłowni)

Współczynnik przenikania ciepła
U [W/(m2K)]: 2,9 (podwójna szyba)

Wymiary (szer./wys.) [cm]: 60/40, 80/(50, 60), 

100/(50, 60, 80)

Cena netto [zł]: od 147 (okna białe lub brązo-

we, szyba z pojedynczego szkła), od 218 (okna 

bia łe lub brązowe, pakiet szybowy 4/6/4)

Doświetlacze okien piwnicznych – ACO 
Markant®
Materiał korpusu: polipropylen wzmocniony 

włóknem szklanym (GFPP); odporny na obcią-

żenia i działanie wielu substancji chemicznych, 

szczelny, nawet w przypadku dużego parcia 

wody; gładka i biała powierzchnia odbija więk-

szą część światła wpadającego do pomieszcze-

nia piwnicznego

Materiał rusztu: odporna na korozję stal 

ocynkowana; ruszt zabezpieczony przed wyję-

ciem

Rodzaj rusztu: 
l siatkowy (ruch pieszy)

l kratowy 30/30 mm (ruch pieszy)

l kratowy 30/10 mm (ruch pieszy i przejazd 

samochodów osobowych)

Wymiary doświetlacza (szer./wys./gł.) [cm]: 
80/60/40, 80/80/50, 100/60/40, 100/100/40, 

100/130/40, 100/80/50, 100/100/50, 

100/130/50, 125/100/40, 125/130/60, 

150/100/70, 150/150/70, 200/100/70, 

200/150/70

Montaż: za pomocą śrub

Dodatkowe elementy systemu: nadstawki 

zwiększające wysokość doświetlaczy, odpływ 

z syfonem i uszczelką do podłączenia do 

kanalizacji, odpływ z syfonem i zamknięciem 

przeciwcofkowym, śruby dystansowe ułatwia-

jące montaż bezpośrednio na ułożonej izolacji 

cieplnej, zaślepki odpływu

Cena netto [zł]: od 513

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Gwarancja: rok

Usługi: doradztwo techniczne

Pozostała oferta: odwodnienia liniowe, 

odwodnienia prysznicowe, przepompownie 

przydomowe, przydomowe oczyszczalnie 

ścieków

n   ACO ELEMENTY BUDOWLANE Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo

tel. 22 767 05 00, faks  22 767 05 13, www.aco.pl, e-mail info@aco.pl
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