Balkon
dachowy

Balkon dachowy GDL
Dwuskrzydłowe okno do mieszkań na poddaszu, które może być otwarte tworząc balkon. Wykonane z drewna
sosnowego klejonego warstwowo, pokrywanego impregnatem i lakierem. Górna część z otwierającym się
bezstopniowo do kąta 45° skrzydłem uchylnym, dolna część wysuwana do pionu z barierkami po bokach.
Zalety produktu

Konstrukcja
ThermoTechnology™
i dodatkowa uszczelka to
mniejsze rachunki za energię
i skuteczna bariera przed
wiatrem i zimnym powietrzem.
Superenergooszczędna
dwukomorowa szyba
z wewnetrzną szybą klejoną
o klasie odporności
antywłamaniowej P2A,
to zabezpieczenie przed
odłamkami szkła nawet gdy
dojdzie do stłuczenia szyby oraz
dodatkowa ochrona przed
hałasem zewnętrznym.

Balkon dachowy
Otwarcie okna powoduje powstanie małego balkonu w dachu
Komfortowe wnętrze ze światłem i nieograniczonym widokiem
Swobodny dostęp i widok przy otwartym oknie dzięki funkcji
uchylnej górnego skrzydła i dużemu kątowi otwarcia – 45°
Jedyny na rynku balkon o szerokości 114 cm – wyjątkowy
komfort użytkowania
Zalecany montaż z oryginalnym kołnierzem uszczelniającym
VELUX
Wysoka jakość materiałów
Klejone warstwowo skrzydło i ościeżnica z drewna sosnowego
z impregnowaną i pokrytą bezbarwnym lakierem akrylowym
powierzchnią niewymagającą konserwacji przez wiele lat
użytkowania
Konstrukcja ThermoTechnology™
Świetne parametry izolacyjne drewna łączonego
z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
Wąskie profile okienne, lepszy dostęp światła i więcej darmowej
energii słonecznej
Najwyższa 4. klasa przepuszczalności powietrza dzięki
systemowi dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle,
chroniąca przed wiatrem i zimnym powietrzem
Wysoka jakość powierzchni skrzydła i ościeżnicy pozwala na
łatwe utrzymanie w czystości
Łatwy montaż szerokiej gamy dodatkowego wyposażenia
Standardowo montowane uchwyty do łatwego i szybkiego
montażu rolet i żaluzji
Gwarancja VELUX
Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegóły na stronie obok
Bezpieczeństwo i komfort
Wysoka 3. klasa odporności na uderzenie, zabezpiecza przed
niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewnątrz
Wytrzymała hartowana szyba zewnętrzna chroni przed
uderzeniami żywiołów

Wizualizacja
z zewnątrz

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

Zalecane wymiary
do montażu

Tabela wymiarów balkonu GDL CABRIO
78 cm

94 cm

0,85

114 cm

1,03

1,03

Górna krawędź
okienna na wysokości
ok. 200 cm.

Dopuszczalny kąt nachylenia
połaci dachowej
35° – 53°

Produkty uzupełniające

252 cm

Kołnierze uszczelniające
Akcesoria przeciwsłoneczne
0,44

0,70
0,70

0,56

Wskazówka dotycząca montażu
A
B
C
D
Spadek Górna
Dolna
Górna Wysokość
dachu krawędź krawędź krawędź balustrady
okna
okna
dolnej
części
okna
cm
cm
cm
cm
53°
209
0
81
95
50°
201
0
79
95
45°
200
13
88
108
40°
200
28
98
123
35°
200
45
109
140
Zależność usytuowania dolnej krawędzi okna i wysokości balustrady od kąta nachylenia dachu

Znakomicie się nadaje jako wyjście ewakuacyjne
(rozwiązanie akceptowane w Niemczech przez Straż
Pożarną)

Parametry techniczne
Uw

Ug

g

τV

τUV

0,51

71%

5%

W⁄(m2K) W⁄(m2K)

Odporność Wydajność
na
wentylacji przy
(C; Ctr) uderzenie różnicy ciśnień
dB
(klasa)
10Pa (m3/h)

Rw

--66
1,2**

0,5

** Dla rozmiaru MK19 Uw=1,3

37
(-2;-4)

3

od 26
do 30*

Gwarancja

w oknach – 15 lat

20

*

LAT

GWARANCJI

*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

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