
  IZOLACJA CIEPLNA

  OPTYMALNA WENTYLACJA

  CERTYFIKATY JAKOŚCI

  DREWNO 

  BEZPIECZEŃSTWO

Okna obrotowe są wyposażone                        

w pakiety szybowe o grubości 24 mm 

wypełnione argonem, zapewniające 

wysoką izolacyjność cieplną i niską

emisyjność. Współczynnik przenikania 

ciepła pakietu szybowego wynosi 

Usz=1,1 W/m2K.

Okna obrotowe AVX są wyposażone  

w nawiewnik 22-35m3/h, który 

zapewnia optymalną wentylację, bez

konieczności otwierania okna. Ponadto 

wszystkie modele okien są wyposażone

w, umożliwiającą wentylację funkcję

mikrouchyłu w klamce.

Okna produkowane w zakładzie 

stosującym najnowsze technologie 

i posiadającym certyfikaty ISO 9001, 

ISO 14001 oraz OHSAS 18001.  

P r o f i l e  o k i e n n e  s ą  w y k o n a n e                                 

z selekcjonowanego drewna sosnowego,

impregnowanego próżniowo środkami 

grzybo- i owadobójczymi. Naturalne 

wykończenie drewna stanowi powłoka 

z lakieru na bazie wodnej.

Zewnętrzne i wewnętrzne szyby okien 

wykonane są ze szkła typu float.                           

W oknach AURA zewnętrzna szyba jest 

hartowana.

Okna dachowe AURA – niezawodne, 

wysokiej jakości, w rozsądnej cenie. 
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ROLETY

zaciemniająca

przyciemniająca
symbol

markizy
symbol

wymiar
55x78

66x118
78x98

78x118
78x140
55x78

66x118
78x98

78x118
78x140

wymiar
szer. 55
szer. 66
szer. 78
szer. 55
szer. 66
szer. 78

wymiar
szer. 55
szer. 66
szer. 78

kolor symbol

granat 

beż

DURC2A 4212
DURF6A 4212  
DURM4A 4212  
DURM6A 4212  
DURM8A 4212
DURC2A 4219 
DURF6A 4219  
DURM4A 4219  
DURM6A 4219 
DURM8A 4219

kolor

granat

beż

RHR CxA 4312
RHR FxA 4312
RHR MxA 4312
RHR CxA 4319
RHR FxA 4319 
RHR MxA 4319

kolor

czarny
MIR CXA 4260
MIR FXA 4260
MIR MXA 4260

Rolety zamontowane na oknach dachowych nadają im 

wyjątkowo efektowny wygląd, chronią pomieszczenie 

przed promieniami słonecznymi i zwiększają jego 

izolacyjność cieplną. Oferujemy 3 odmienne produkty, które 

spełniają powyższe potrzeby:

 roleta przyciemniająca,

 roleta zaciemniająca,

 markiza zewnętrzna.

•

•

•

OKNA DACHOWE 

pruszynski@pruszynski.com.pl

big
big

str. 3 - 98 mm str. 2 - 99 mm str. 1- 100mm



      (48 22) 738 60 00           pruszynski@pruszynski.com.pl

Drewniane okna dachowe AVX o środkowej osi obrotu, 

wyposażone w elegancką klamkę, można instalować                

w dachu o kącie nachylenia 15-90 stopni.

Wyposażone są w moduł nawiewnika, który zapewnia 

optymalną pasywną wentylację, bez konieczności otwierania 

okna.

Okna połaciowe posiadają hartowaną szybę zewnętrzną oraz 

nawiewnik wentylacyjny o doskonałych parametrach 

przewietrzania (22-35 m3/h przy ciśnieniu 10 Pa).

Okna dachowe PCV APX z centralną osią obrotu, są 

wyposażone w elegancką klamkę umożliwiającą pasywną 

wentylację w dwóch różnych pozycjach blokowania.

Można je instalować w dachu o kącie nachylenia 15-90 

stopni. 

Profile PCV wzmocnione stalą, zapewniają trwałość                           

i wodoodporność okien, bez konieczności konserwacji. 

Profile PCV są zaizolowane w celu zapobiegania kondensacji 

oraz zapewnienia wysokich parametrów termicznych okna.

Kołnierz do okien jest łatwy w montażu i zapewnia 100% 

szczelność okna. Kołnierze są wykonane z aluminium

i pomalowane na ten sam kolor co opierzenie okna. Ponadto są

odporne na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.
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symbol wymiar

45x73FE 4573

KOŁNIERZE DO OKIEN

symbol
AVX C2A 700
AVX F6A 700
AVX M4A 700
AVX M6A 700
AVX M8A 700

55x78 55x78
66x118 66x118
78x98 78x98

78x118 78x118
78x140 78x140

wymiar wymiarsymbol
APX C2A 700
APX F6A 700
APX M4A 700
APX M6A 700
APX M8A 700

OKNA DREWNIANE AVX OKNA PCV APX WYŁAZ  DACHOWY FE 

symbol wymiar
UCX M6A 13E 78x118
UCX M6A 2E 78x118
UCX M6A 46E 78x118
UCX M6A 5E 78x118
UCX M8A 13E 78x140
UCX M8A 2E 78x140
UCX M8 46E 78x140
UCX M8A 5E 78x140

symbol
CLXM6A 78x118
CLXM8A 78x140

oblachowanie okna - do rąbka
wymiar

płaskie
symbol wymiar
SFX C2A 55x78
SFX F6A 66x118
SFX M4A 78x98
SFX M6A 78x118
SFX M8A 78x140

faliste
symbol wymiar
TFX C2A 55x78
TFX F6A 66x118
TFX M4A 78x98
TFX M6A 78x118
TFX M8A 78x140

kombi

big
big

str. 6- 98 mmstr. 5 - 99 mmstr. 4- 100 mm


