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SLIM to klasyczne okna dachowe z centralną osią 
obrotu oraz wąską ościeżnicą. Wyposażone są 
w elegancką klamkę, która pozwala na pasywną 
wentylację w dwóch pozycjach blokowania. 

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA =  1,3 [W/m2K]
•	Nowy pakiet szybowy B900
•	Dodatkowa powłoka niskoemisyjna. 

Zapobiega utracie ciepła zimą
•	Niezawodna wodoszczelność, dzięki 

zastosowaniu uszczelki obwiedniowej

SLIM VENT to okna dachowe z centralną osią obrotu, 
o wąskiej ościeżnicy. Wyposażone są w elegancką 
klamkę oraz w nawiewnik, który zwiększa komfort 
użytkowania. 

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA =  1,3 [W/m2K]
•	Nowy pakiet szybowy B900
•	Dodatkowa powłoka niskoemisyjna. 

Zapobiega utracie ciepła zimą
•	Niezawodna wodoszczelność, dzięki 

zastosowaniu uszczelki obwiedniowej
•	Nawiewnik wentylacyjny



SOLID to okna dachowe z centralną osią obrotu oraz 
wzmocnioną ościeżnicą. Wyposażone są w elegancką 
klamkę, która pozwala na pasywną wentylację w dwóch 
pozycjach blokowania. 

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA =  1,3 [W/m2K]
•	Nowy pakiet szybowy B900
•	Dodatkowa powłoka niskoemisyjna. 

Zapobiega utracie ciepła zimą
•	Niezawodna wodoszczelność, dzięki 

zastosowaniu uszczelki obwiedniowej

SOLID PVC to okna dachowe PCV z centralną osią 
obrotu. Znakomita propozycja do pomieszczeń 
o podwyższonej wilgotności. Wykonane ze 
wzmocnionych stalowym kształtownikiem profili 
PCV gwarantują trwałość i odporność na wilgoć. Nie 
wymagają konserwacji. 

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA =  1,3 [W/m2K]
•	Nowy pakiet szybowy B900
•	Dodatkowa powłoka niskoemisyjna. 

Zapobiega utracie ciepła zimą
•	Niezawodna wodoszczelność, dzięki 

zastosowaniu uszczelki obwiedniowej



CECHY OKIEN 
DACHOWYCH RoofLITE+

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA (WARTOŚĆ UW)

Wartość Uw = 1.3 W/m2K 
dla wszystkich okien dachowych

Wartość Ug =1.0 W/m2K 
dla wszystkich okien dachowych

WODOSZCZELNOŚĆ

Dodatkowa uszczelka obwiedniowa 
zapewnia niezawodną wodoszczelność 
konstrukcji nawet w ekstremalnych 
warunkach pogodowych. 

CIEPŁO POD KONTROLĄ

Dodatkowa powłoka niskoemisyjna 
w pakiecie szybowym. Zapobiega 
utracie ciepła zimą.

ŁATWY I INTUICYJNY MONTAŻ 

Przejrzysta instrukcja montażu 
krok po kroku, dołączona do 
każdego okna.

ZABEZPIECZENIE DREWNA

Nasze drewno pochodzi z certyfikowanych przez 
FSC zasobów leśnych. Specjalistyczny sposób 
impregnacji oraz zastosowanie ekologicznego 
lakieru wodorozcieńczalnego gwarantuje trwałość    
i naturalny wygląd.

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

Wyższa ościeżnica ze wzmocnionym 
łączeniem narożników.

WYMIARY

C2A F6A M4A M6A M8A

WYMIAR NOMINALNY 

55 cm 66 cm 78 cm 78 cm 78 cm

78 cm 118 cm 98 cm 118 cm 140 cm

ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY

55 cm     66 cm 78 cm 78 cm 78 cm

77,8 cm 117,8 cm 97,8 cm 117,8 cm 139,8 cm

WYMIAR SZYBY

39,8 cm 50,8 cm 62,8 cm 62,8 cm 62,8 cm

64,9 cm 104,9 cm 84,9 cm 104,9 cm 126,9 cm

UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY

37,3 cm 48,3 cm 60,3 cm 60,3 cm 60,3 cm

59 cm 99 cm 79 cm 99 cm 121 cm

FAKTYCZNA POWIERZCHNIA OŚWIETLENIA (m2)

  0,220      0,478     0,476     0,597     0,729    

DO WYBORU 4 TYPY 
OKIEN DACHOWYCH
W 5 ROZMIARACH


