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Link do produktu: https://kips.pl/okno-dachowe-standard-plus-gll-1061-velux-p-1567.html

Okno Dachowe Standard Plus GLL
1061 VELUX
Cena

951,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Termin realizacji: 1 - 4 tygodni

Producent

Velux

Opis produktu
Okno Dachowe Standard Plus Drewniane
Górne Otwieranie 3-szybowe GLL 1061 55x78 firmy VELUX
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OPIS:
Standard Plus to najlepsza relacja jakości do ceny, dla tych, którzy chcą inwestować w lepszą efektywność energetyczną i
komfort. Wyposażone w atrakcyjne cenowo pakiety 3-szybowe, pozwalające jeszcze łatwiej utrzymać ciepło w domu. Możesz
wybrać sposób otwierania i materiał wykonania dopasowane do Twoich potrzeb. Drewniane 3-szybowe okno otwierane od
góry o innowacyjnej konstrukcji ThermoTechnology™, z dodatkową uszczelką
charakteryzuje się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi. Pod oknem można ustawić biurko lub kanapę i nadal wygodnie
je otwierać, używać wentylacji i rolet.

ZALETY:
Energooszczędny pakiet 3-szybowy
Impregnowane i lakierowane drewno klejone
Zintegrowana wentylacja
Filtr zatrzymujący kurz i owady
Konstrukcja Thermo Technology
Dodatkowa uszczelka
Wyższa izolacyjność dźwiękowa

DANE TECHNICZNE:
Parametry techniczne Uw W/(m2 K) - 1.1
Ug W/(m2 K) - 0.6
Rw [dB] - 32

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
(OPCJA - NIE UJĘTA W CENIE OKNA)
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DODATKOWA IZOLACJA TERMICZNA I OCHRONA
(OPCJA - NIE UJĘTA W CENIE OKNA)
Właściwą izolację termiczną wokół okna zapewnia zestaw izolacyjny BDX, wykonany z wysoko izolacyjnego
spienionego polietylenu. Ułatwia montaż oraz poprawia współczynnik izolacyjności termicznej okna.

W przypadku pytań związanych z produktem i przebiegiem transakcji zapraszamy do kontaktu:

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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