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Link do produktu: https://kips.pl/okno-dachowe-standard-gzl1051-velux-p-1561.html

Okno Dachowe Standard GZL1051
VELUX
Cena

902,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Termin realizacji: 1 - 4 tygodni

Producent

Velux

Opis produktu
Okno Dachowe Standard Drewniane Górne Otwieranie
2-szybowe GZL1051 55x78 firmy VELUX
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OPIS:
Efektywne energetycznie i niezawodne okna dla użytkowników ceniących łatwość obsługi, funkcjonalne rozwiązania oraz
znaną i sprawdzoną markę. Okna Standard dostępne są jako okna drewniane, z górnym otwieraniem z konstrukcją
ThermoTechnology. Jeszcze wyższy poziom Standardu z lepszą ochroną przed hałasem i najwyższą 4. klasą szczelności. Okno
wyposażone w górny uchwyt otwierający, co ma dwie istotne zalety: łatwe otwieranie i zamykanie okna, nawet jeżeli
bezpośrednio pod nim znajdują się meble, a okno jest niżej zamontowane, dzięki czemu można przez nie wyglądać stojąc i
siedząc.

ZALETY:
Szyba energooszczędna
Impregnowane i lakierowane drewno klejone
Zintegrowana wentylacja
Filtr zatrzymujący kurz i owady
Konstrukcja ThermoTechnology
Dodatkowa uszczelka

DANE TECHNICZNE:
Parametry techniczne Uw W/(m2 K) - 1.3
Ug W/(m2 K) - 1.0
Rw [dB] - 31

CENNIK OKIEN:
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KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE (OPCJA):
Niezbędnym elementem umożliwiającym prawidłowe zamontowanie okna w połaci dachowej jest kołnierz uszczelniający.
Precyzyjnie zaprojektowane, systemowe elementy kołnierza pozwalają na trwałe i szczelne połączenie okna z pokryciem
dachowym. Zadaniem kołnierza jest odprowadzanie wody deszczowej i śniegu poza okno oraz zabezpieczenie przed wiatrem.
W ofercie firmy Velux kołnierze do każdego materiału pokryciowego.

CENNIK KOŁNIERZY USZCZELNIAJĄCYCH
(OPCJA - NIE UJĘTA W CENIE OKNA)

W przypadku pytań związanych z produktem i przebiegiem transakcji zapraszamy do kontaktu:
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e-mail: sklep@kips.pl
tel.:

730 164 164

Dominującym obszarem działalności naszej firmy jest sprzedaż i montaż okien, parapetów, drzwi zewnętrznych i
wewnętrznych oraz bram garażowych.
Działamy głównie na obszarze województwa mazowieckiego (m.in.: Mińsk Mazowiecki, Warszawa, Otwock,
Garwolin, Grójec, Piaseczno, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki,
Wyszków, Sochaczew, Legionowo, Wołomin, Węgrów, Sokołów Podlaski, Siedlce), ale możliwe są także
realizacje na terenie całego kraju a także za granicą.
Zapraszamy do współpracy.

UWAGI:
Cena dotyczy okna bez kołnierza.
Podany termin realizacji jest orientacyjny, wymaga potwierdzenia,
w zależności od dostępności towaru u producenta.
Istnieje możliwość transportu po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów.

Gwarancja
Gwarancja producenta
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