Zestawy izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
do okien dachowych

Zestaw wokółokiennej izolacji
termicznej BDX
Nadaje się zarówno do dachów z izolacją
na krokwiach, jak i dachów deskowanych
oraz do dachów z izolacją pomiędzy
krokwiami z naciągniętą folią pod łatami
Zapewnia prawidłową izolację termiczną
pomiędzy oknem i dachem
Chroni połączenie okna z dachem przed
wodą deszczową
Zawiera ramę izolacyjną oraz
wokółokienną izolację
przeciwwilgociową BFX
Dzięki rynience odwadniającej
odprowadzana jest wilgoć powstająca
pod pokryciem poza obrys okna
Łatwy i szybki montaż dzięki nowym
kątownikom umieszczonym na obwodzie
ramy izolacyjnej
Materiał fartucha uszczelniającego:
trójwarstwowa włóknina polipropylenowa
Materiał ramy izolacyjnej: spieniony
polietylen z nową miękką warstwą
zewnętrzną, zapewniającą lepsze
dopasowanie do konstrukcji

Dopuszczalny kąt nachylenia
połaci dachowej

Wokółokienna izolacja
przeciwwilgociowa BFX
Nadaje się do wszystkich konstrukcji
dachowych
Do szczelnego połączenia okien z izolacją
przeciwwilgociową (papa lub folia
dachowa)
Dzięki swojej konstrukcji pozwala na
instalację na łatach – bez potrzeby ich
demontażu
Pozwala na umieszczenie dodatkowej
warstwy izolacyjnej pomiędzy łatami
Górna część izolacji BFX powinna być
wprowadzona pod rynnę odwadniającą
Łatwy i szczelny montaż dzięki nowej
butylowej warstwie klejącej,
umożliwiającej przymocowanie BFX
do ościeżnicy okna
Nowe, wyprofilowane narożniki
umożliwiają szybką i szczelną izolację
w narożach ościeżnicy
Materiał: trójwarstwowa włóknina
polipropylenowa

Wokółokienna paroizolacja
BBX
Nadaje się do wszystkich konstrukcji
dachowych
Do szczelnego połączenia okna
z istniejącą paroizolacją pomieszczenia
Zawiera folię paroizolacyjną,
zintegrowaną ze specjalnym profilem
uszczelniającym połączenie z oknem,
taśmę do połączenia folii paroizolacyjnej
BBX z paroizolacją pomieszczenia
i elementy montażowe

Dopuszczalny kąt nachylenia
połaci dachowej
15° – 90°

Dopuszczalny kąt nachylenia
połaci dachowej
15° – 90°

15° – 90°
Dostępne również BDX i BFX dla połączeń okien w zestawach bliźniaczych. Informacji na temat ceny i terminu dostawy udziela Dział Obsługi Klienta.

Wskazówki dotyczące montażu okna z zastosowaniem zestawu izolacyjnego BDX
Szerokość
krokwi (cm)

8
10

Rekomendowane
Szerokość
rynienkirynienek
(cm)
szerokości

Szerokość
krokwi (cm)

Szerokość

8

12 lub 14

10

14 lub 16

12 lubrynienki
14 (cm)

14 lub 16

Zalecany rozstaw
krokwi w świetle musi
być o 4-6 cm większy
od szerokości okna

Szerokość okna w cm (rozmiar)

Precyzyjny montaż okien i BDX dzięki nowym
kątownikom na obwodzie ramy

55 (C--)

66 (F--)

78 (M--)

94 (P--)

114 (S--)

134 (U--)

59-61

70-72

82-84

98-100

118-120

138-140

Szybkie i szczelne połączenie BFX z ościeżnicą okna
dzięki nowej butylowej warstwie klejącej

Montaż rynienki do odprowadzenia wody

Gwarancja

w oknach – 15 lat
poliuretanowych – 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

