Świetliki tunelowe

Okna do dachów
płaskich

Okna do dachów płaskich VELUX
Okna do płaskiego dachu VELUX pozwalają doświetlić pomieszczenia naturalnym światłem, oferując
najwyższą jakość, izolacyjność cieplną oraz wyjątkową estetykę. Kompletny produkt składa się z okna oraz
elementu zewnętrznego, dostępnego w trzech wariantach: kopuła, płaski moduł szklany oraz unikalny
sferyczny moduł szklany.
Zalety produktu
Światło słoneczne i świeże powietrze trafiają wprost
do centralnych obszarów domu
Najwyższa jakość konstrukcji, gwarantująca wieloletnie
bezobsługowe i bezpieczne użytkowanie w dachach o kącie
nachylenia 0°-15°
Świetne parametry izolacyjne uzyskane dzięki innowacyjnej
konstrukcji okna U od 0,72 W/m2K zgodnie z normą EN 1873
Energooszczędny pakiet szybowy oraz dowolny element
zewnętrzny zapewniają doskonałą izolacyjność akustyczną,
do 37 dB
Okna otwierane elektrycznie CVP i nieotwierane CFP
są oferowane w dwóch wariantach:
– 73U z szybą o klasie odporności antywłamaniowej P2A
– 73Q z szybą o klasie odporności antywłamaniowej P4A
Dostępna szeroka gama produktów dekoracyjnych
i przeciwsłonecznych
Gwarancja – 10 lat
Klejona szyba wewnętrzna o klasie
odporności antywłamaniowej P2A
lub P4A, to zabezpieczenie przed
odłamkami szkła nawet gdy dojdzie
do stłuczenia szyby oraz dodatkowa
ochrona przed hałasem
zewnętrznym

Okna do dachów płaskich VELUX ze sferycznym modułem szklanym
Sferyczny moduł szklany do okien do płaskiego dachu został wykonany w unikalnej
technologii CurveTech. Zakrzywione, odporne na zarysowania szkło skutecznie usuwa
wodę, liście i inne zanieczyszczenia, które zbierają się na szybie. W ten sposób okno
doprowadza do pomieszczenia jeszcze więcej światła i zapewnia doskonały widok na
zewnątrz. Od strony dachu, sferyczny moduł szklany wygląda bardzo nowocześnie
i elegancko, dzięki czemu doskonale nadaje się do dachów zielonych.
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Dopuszczalny kąt nachylenia
połaci dachowej
0° – 15°

Konstrukcja

Okno z płaskim modułem szklanym

Okno wyłazowe CXP

Okno otwierane manualnie lub elektrycznie CVP

Okno oddymiające CSP

1. Sferyczny bądź płaski moduł szklany lub
klasyczna kopuła chronią okno przed
śniegiem i deszczem
2. Szyba zespolona, energooszczędna ze szkłem
klejonym bezpiecznym od wewnątrz
3. Czujnik deszczu zamyka okno automatycznie
w trakcie opadów
4. Ościeżnica i skrzydło wykonane
z wielokomorowego profilu z twardego PCV,
z komorami wypełnionymi wysokoizolującym
polistyrenem
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Okno
CFP 0073U
CFP 0073Q
CVP 0573U
CVP 0673QV

Okno
z kopułą

Element zewnętrzny

Urc, ref300
(W/m²K)
EN 1873:2014

Arc, ref300
[m²]

Rw

Płaski moduł szklany

0,87

3,4

36 (-1;-4)

Sferyczny moduł szklany

0,76

3,8

36 (-1;-4)

Płaski moduł szklany

0,79

3,4

36 (-1;-4)

Sferyczny moduł szklany

0,72

3,8

36 (-1;-4)

Płaski moduł szklany

0,87

3,4

31 (-1;-3)

Sferyczny moduł szklany

0,76

3,8

31 (-1;-3)

Płaski moduł szklany

0,79

3,4

37 (-1;-5)

Sferyczny moduł szklany

0,72

3,8

37 (-1;-5)

U*
(W/m²K)
EN 1873:2014*

Rw

Szerokość/
Kąt otwarcia

CFP 0073U

0,87

36 (-1;-4)

CFP 0073Q

0,80

36 (-1;-4)

Nieotwierane

CVP 0073U

0,87

30 (-1;-2)

Manualnie ok. 20 cm

0,87

30 (-1;-2)

Elektrycznie ok. 20 cm

CVP 0673QV

0,80

36 (-1;-4)

Elektrycznie ok. 20 cm

CXP 0473Q

0,86

36 (-1;-4)

Ręcznie do kąta 60°

33 (-1;-3)

Elektrycznie
Oddymianie: 50 cm
Wentylacja: 15 cm

0,99

Nieotwierane

10
LAT

GWARANCJI

Nieotwierane
Elektrycznie ok. 20 cm

Na okna
do dachów płaskich

Elektrycznie ok. 20 cm

20
LAT

GWARANCJI

Nieotwierane

CVP 0573U

CSP 1073Q

Szerokość/
Kąt otwarcia

Na szyby

*Rozmiar referencyjny 120x120 cm z podstawa 30cm.
Powierzchnia kopuły: 3,4m²

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
Nr KRS 0000018788 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 5 188 425 PLN NIP 521-009-18-91

