LEMOVANIE

PODĽA VÁŠHO ŽELANIA SI MÁTE
MOŽNOSŤ VYBRAŤ STREŠNÉ
OKNÁ V SIEDMYCH ROZLIČNÝCH
ROZMERMOCH

Pomocou lemovania je možná dokonalá
inštalácia okna a zabezpečenie 100%-nej
vodotesnosti strešného okna.
Touto cestou by sme chceli upozorniť
ctených zákazníkov na tú skutočnosť, že na
strešné okná poskytujeme 10 ročnú záruku
iba v prípade, ak sú tieto okná vybavené
zodpovedajúcim typom lemovania.

ROLETY
Vnútorné a vonkajšie rolety sú kvalitnými výrobkami, ktoré
sú použiteľné ku všetkým strešným oknám RoofLITE® bez
akejkoľvek ďalšej úpravy.
Montáž roliet je preto veľmi jednoduchá. Treba len sledovať
montážny návod pripojený k jednotlivým roletám alebo
montážny návod nachádzajúci sa na webovej stránke,
ktorý informuje o každom kroku inštalácie.

Lemovania sú vyrobené z hliníka, ich
povrch je šedej farby, identický s farbou
strešného okna.
Lemovania sú odolné voči nepriaznivým
poveternostným vplyvom a UV žiareniu,
ich vodotesnosť bola takisto testovaná na
základe najprísnejších noriem.

VEĽKOSŤ
Za účelom zistenia presného rozmeru okna a rolety
prosíme otvoriť okenné krídlo a pozrieť sa na rám okna.

ROZMERY

Hľadáte riešenie na presvetlenie
podkrovia?
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Vyberte si produkty RoofLITE®.
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ZATEMŇUJÚCA ROLETA | RUR
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Roleta výbornej kvality so 100%-ným zatemnením.
Hliníkové vodiace lišty. Ľahké nastavenie rolety v
ľubovoľnej polohe.

VONKAJŠIA VEĽKOSŤ RÁMU

Kúpou strešného okna RoofLITE získate výrobok z
najkvalitnejších materiálov - s neuveriteľne dlhou 10
ročnou zárukou.

lemovanie pre
profilovanú strešnú
krytinu | TFX

Strešné okná sú vyrobené na základe návrhov
škandinávskych dizajnérov.

Je možné použiť k akejkoľvek strešnej
krytine v profilovej výške 16-50 mm.

®

kombinované
lemovanie | Ucx
Táto skupina výrobkov sa používa v
prípade kombinovaných strešných
okien, ku ktorým patria najpopulárnejšie
a najčastejšie kupované rozmery, teda aj
rozmery C2A, C4A, M6A a M8A.

Strešné okná majú výborné tepelno-izolačné a
vodotesné vlastnosti vďaka prísnemu dodržiavaniu
najnovších európskych noriem.
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VNÚTORNÁ ROLETA | RAR
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Roleta výbornej kvality s rozptýleným prepustením
svetla. Je vyrobená z priesvitného (svetlo
prepúšťajúceho) polyesteru.

98,8 cm

Užitočná plocha skla

... okrem toho majú najlepšiu cenu na trhu.
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Pre získanie podrobných informácií a montážneho
návodu si prosím pozrite našu webovú stránku:

www.rooflite.com
NEP900-RL-SK
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VELUX® | Fakro® | Keylite®
Optilight® | Starlite®
RoofLITE® | Dakstra
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VEĽKOSTI
FE4555

FE4573

FE4890

FE9048

FE8585

45 x 55 cm

45 x 73 cm

48 x 90 cm

90 x 48 cm

85 x 85 cm

MultiFit

UCXxxA46xx + UCXxxA5xx

4

Dva spôsoby otvárania: výklopné a otváranie do strany

Vonkajšia markíza poskytujúca ochranu proti
silnému slnečnému žiareniu bez toho, aby prekážala
výhľadu.

Je možné použiť k plochej strešnej
krytine v hrúbke 0-16 mm (2 x 8 mm).

core aero duro

Altaterra Kft.

0,295

Fenstro™ je strešný svetlík výbornej kvality určený pre neobývané
miestnosti.
Integrované lemovanie uľahčuje montáž pri každom type strešnej
krytiny. Otváranie je ľubovoľne voliteľné: je možné otvorenie
krídla nahor alebo otvorenie krídla do strany. FENSTRO™ je
preto dokonalým riešením na zabezpečenie vetrania tmavých a
zatuchnutých, horúcich podkroví, za výbornú cenu.

VONKAJŠIA MARKÍZA | MIR

Reálna svetelná plocha m2

lemovanie pre plochú
strešnú krytinu | SFX

4212

117,8 cm 139,8 cm 117,8 cm

Veľkosť skla

ROČNÁ
ZÁRUKA

Strešný svetlík

NOMINÁLNA VEĽKOSŤ

core aero duro

MultiFit

Rolety RAR, RUR sú kompatibilné s RoofLITE ®, VELUX ® (tiež s Novou Generáciou), FAKRO ®, Optilight ®, Keylite ®,
Starlite ®, Dakstra strešné okná. Markíza MIR je kompatibilná so strešnými oknami RoofLITE a Dakstra .
VELUX® a značka VELUX® sú registrované ochranné známky skupiny VELUX® Group. FAKRO® a značka FAKRO® sú registrované ochranné známky
skupiny FAKRO® Group. Optilight® a značka Optilight® sú registrované ochranné známky skupiny FAKRO® Group. Keylite® a značka Keylite® sú
registrované ochranné známky skupiny Keystone Group. Starlite® a značka Starlite® sú registrované ochranné známky skupiny Keylite® Group. Dakea,
DAKSTRA, RoofLITE® sú registrované ochranné známky skupiny ALTATERRA Kft.

UCXxxA13x + UCXxxA2x
Copyright 2012 Altaterra Kft.

core aero duro

Príslušenstvo na
jednoduchú montáž

ZATEPĽUJÚCI
PENOVÝ RÁM (IFC)

HYDROIZOLAČNÝ
GOLIER (ruC)

Vynikajúca izolácia a tesnenie priestoru
medzi strešným oknom a krokvami.
Zatepľujúci penový rám IFC vytvorí
tesniaci rám okolo strešného okna,
ktorý obmedzuje tepelné straty.
Pomocou IFC je inštalácia ľahšia,
rýchlejšia a bezomylná.

Skráti čas potrebný na montáž strešného
okna. Je určený na ochranu strechy
a zvýši vodotesnosť konštrukcie.

ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE (epc)

core
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duro

viac svetla!

Viac svetla a pohodlné vetranie!

Skupina výrobkov CORE pozostáva zo strešných okien s otočnými
stredovými závesmi a s elegantnou rukoväťou umožňujúcou
pasívne vetranie systémom dvojpolohového uzáveru.

Skupina výrobkov AERO pozostáva zo strešných okien s otočnými
stredovými závesmi, s elegantnou rukoväťou. Okná AERO je možné
aplikovať do skladby šikmej strechy so sklonom 15-90°.

Strešné okná CORE je možné aplikovať do skladby šikmej strechy
so sklonom 15-90°

Okná AERO sú vybavené ventilačnou klapkou, ktorá zabezpečuje
optimálne pasívne privetrávanie (bez otvorenia okna).

Exkluzívny dizajn okien poskytuje o 10% vyššiu intenzitu
presvetlenia vášho interiéru ako strešné okná inej značky.

AERO500
4-16-4H, okno s izolačným dvojsklom s tvrdeným vonkajším sklom.

svetlo A vysoká odolnosť voči
nepriaznivým poveternostným vplyvom!

DURO700

4-16-4H, okno s izolačným dvojsklom s tvrdeným vonkajším sklom.

4-16-4H, okno s izolačným dvojsklom s tvrdeným vonkajším sklom.
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TEPELNÁ IZOLÁCIA

KVALITA VÝROBY

DREVO A DREVENÉ ČASTI

Vďaka exkluzívnemu dizajnu sa do interiéru
dostáva o 10 % viac svetla, ako pri použití
strešných okien iných značiek.
Výrobky produktovej skupiny RoofLITE® sú
osadené nižšie do línie strechy, čo zlepšuje
nielen tepelnú izoláciu, ale aj vonkajší
estetický vzhľad strešného okna.

Strešné okná RoofLITE sú vybavené 24
mm-vým izolačným dvojsklom (plnené
argónom), ktoré garantuje vysoký stupeň
tepelnej izolácie a nízku mernú emisiu, v
dôsledku čoho sa v zime znižuje tepelná
strata a v lete je možné eliminovať neželané
prehriatie interiéru. Normované 500 sklo:
U=1,1 W/m2K.

Naše okná sú vyrábané v Európe vo
výrobných závodoch, ktoré sú držiteľom
certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS
18001, pri ich výrobe sú používané
najmodernejšie výrobné technológie s
prísnym dodržiavaním noriem vzťahujúcich
sa na priemyselnú výrobu, ochranu
životného prostredia a výrobné procesy.

Drevené rámy sú vyrobené z výberovej
severskej borovice vákuovo impregnovanej prípravkom protihubovej a protihmyzovej ochrany, s nanesenou vrstvou
vodou riediteľného laku.
Drevo pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom .
RoofLITE® je držiteľom certifikátu FSC.
(FSC - Forest Stewardship Council).

OPTIMÁLNE VETRANIE

RUKOVÄŤ

BEZPEČNOSŤ

Skupina výrobkov AERO je vybavená
ventilačnou klapkou, ktorá umožňuje
optimálne pasívne privetrávanie (teda
vetranie bez otvorenia okna).

Rukoväte našich okien sú vyrobené z
tvarovaného zinku.
Rukoväte sú nastaviteľné do troch rôznych
polôh: poloha úplného uzavretia a dve
ďalšie polohy, ktoré podľa potreby umožnia
pasívne vetranie.

Vnútorné a vonkajšie sklá našich okien sú
vyrobené zo skla bez účinkov skreslenia (z
plaveného skla). Vonkajšie sklá sú tvrdené
v sérii 700 a 800. Séria 800 je vybavená aj
laminovaným vnútorným bezpečnostným
sklom.

Skupina výrobkov DURO pozostáva zo strešných okien s otočnými
stredovými závesmi a s elegantnou rukoväťou, ktorá umožňuje
pasívne vetranie systémom dvojpolohového uzáveru. Okná DURO
je možné aplikovať do skladby šikmej strechy so sklonom 15-90°.
Hliníkom vystužené PVC profily garantujú odolnosť voči vlhkosti a
trvácnosť bez potreby údržby.
PVC profily sú vyplnené izoláciou za účelom eliminovania
kondenzácie a zabezpečenia vysokého tepelného výkonu okna.

CORE500

EPC 300 je vybavený s diaľkovým
ovládaním a spínačom “ turn-around”,
ktorý umožňuje regulovať rozsah
otvorenia medzi 10 - 40 cm.
EPC 300 disponuje CE označením
a dvojročnou zárukou.
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