
Okno 
wyłazowe

GXL/GXU – okno wyłazowe
Okno do poddaszy i wyłaz dachowy jednocześnie, wykonane z drewna klejonego lub rdzenia drewnianego 
pokrytego poliuretanem, wyposażone w klapę wentylacyjną.

Zalety produktu

Produkty uzupełniające

  Materiał, jakość wykonania i wentylacja jak w oknie GGL/GGU.
  Otwieranie i zamykanie za pomocą uchwytu zamontowanego  

na boku skrzydła okiennego
  Możliwość ustawienia otwierania na prawą lub lewą stronę
  Szyba klejona bezpieczna P2A w standardzie
  Łatwe otwieranie wspomagane zamontowanym w górnej części 

okna siłownikiem gazowym
  Otwór wyjściowy o wymiarach ok. 53 x 108 cm (FK06)  

lub ok. 43 x 108 cm (CK06)

Do połączenia z:

Drewniane okna Nowej Generacji 
Drewniano-poliuretanowe okna Nowej Generacji

Kołnierze uszczelniające 
Produkty izolacyjne 
Wnęki okienne 
Akcesoria przeciwsłoneczne, dekoracyjne i rolety zewnętrzne 
Operowanie manualne 

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe  
 w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Tabela wymiarów okien GXL/GXU

Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 85°

UWAGA! Nie można stosować rolet zewnętrzych, markiz  
i systemów elektrycznych.
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Parametry techniczne

Konstrukcja 
ThermoTechnology™
z dodatkową uszczelką to 
mniejsze rachunki za energię 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem. 

Szczegółowe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m2

Dzięki zastosowaniu rozwiązań 
ThermoTechnology™ z wysoko- 
temperaturową obróbką drewna 
używanego do produkcji 
rdzenia, drewno jest bardziej 
trwałe i stabilne, a okna mają 
lepsze parametry izolacyjne.
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*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dostępna w ciągu 2 lat od 
zakupu okien, po przesłaniu 
kwestionariusza przedłużenia 
gwarancji. Pełny tekst gwarancji 
dostępny na velux.pl
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