Okno do ploché střechy
CVP - otevíravé, elektricky ovládané
CFP - neotevíravé

Inspirace

Vlastnosti a výhody
• Okna do ploché st řechy jsou ur čena pro
střechy ploché a st řechy s mírným sklonem do
15° s fóliovou krytinou.
• Okno s propracovaným designem a kvalitními
technickými parametry navr žené i pro náro čné
použití v obytných prostorách.
• K prosv ětlení místností pod plochou střechou
bez oken nebo jako dal ší doplňující okno v
případě hlubších místností.
• Otevření křídla pro ventilaci (do 150 mm)
pomocí dálkového programovatelného ovlada če
(CVP).
• Elektricky ovládaná vnit řní roleta (FMG).
• Dešťový senzor pro bezpe čné uzav ření okna
při dešti (CVP).
• Rám z tvrzeného plastu v bílé barv ě zasklený
izolačním dvojsklem 73 s lepeným bezpe čným
sklem na vnit řní straně.
• Na vnější straně krycí kopule z akrylátového
skla pro ochranu proti vn ějším vlivům (sklo čiré
nebo mlé čné)

Základní sou části CFP
• Rám okna z tvrzeného PVC v četně zasklení
• Kopule z akrylátového skla

Základní sou části CVP
• Rám okna z tvrzeného PVC v četně zasklení
• Kopule z akrylátového skla
• Dešťový senzor
• Dálkový radiofrekven ční ovlada č
• Připojovací kabel délky 7,5 m zakon čený vidlicí.

Pohled z venkovní
strany

Detail okna do
ploché st řechy

Elektricky
ovládané okno
Vychutnejte si pohodlí
dálkového ovládání
se systémem io homecontrol

Regulace sv ětla
Přidejte na okno
elektricky ovládanou
vnitřní plisovanou
roletu FMG a máte
plnou kontrolu nad
množstvím světla v
místnosti na dotek
dálkového ovlada če.
Dostupnost v bílé,
béžové nebo černé
barvě.

Nechte se inspirovat pro
podkroví plné sv ětla a
čerstvého vzduchu.
Inspirace

Katalog

Katalog Okna do
ploché střechy
[PDF; 2,1 MB]

Ceník

Najděte si cenu jednodu še
v interaktivním
konfigurátoru

dálkového ovládání
se systémem io homecontrol

vnitřní plisovanou
roletu FMG a máte
plnou kontrolu nad
množstvím světla v
místnosti na dotek
dálkového ovlada če.
Dostupnost v bílé,
béžové nebo černé
barvě.

Vyšší komfort s
dálkovým
ovládáním a
dešťovým
senzorem
Okna do ploché
střechy INTEGRA ®
vám dávají úplnou
kontrolu nad v šemi
okny a dopl ňky
stiskem
jednoho tlačítka.

ZCE
Zvedací rám
umožňuje montáž
okna do ploché
střechy o 15 cm vý še.

Certifikované montá žní firmy
Netroufáte si sami na montá ž střešních oken nebo rolet a žaluzií
VELUX? Přinášíme Vám unikátní systém, do kterého m ůžete
jednoduše zadat Va ši poptávku na montá ž výrobk ů VELUX a
spolupracující certifikované montá žní firmy Vás budou do 4
pracovních dn ů samy kontaktovat ohledn ě zpracování cenové
nabídky.
Kontaktujte montážní firmu

