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Schindler

Strešné okná a
príslušenstvá

Strešné okná

Rozmer okna (cm x cm)
Osvetl’ovacia plocha (m )

S nami to zvládnete.

48x80 63x100 78x100 78x120 78x140 93x120 93x140
0,77
0,49
0,73
0,92
0,61
0,19 0,37
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Drevené okná s
kyvným krídlom
Okno je vhodné na zabudovanie v 20o-75 o náklonu strechy.
Do sériovej výbavy každého Schindler okna patrí hlavný vstavací rám.
Okenné krýdlo je preklápacie v 150 o, s bezstupnicovým nastavením, je vybavené s polohou na
škárové vetranie.
Okennú rúcku je možné montovat’ na vrchnú alebo spodnú cast’.
Do okenného puzdra je zabudovaný upínač rolety vhodný na montáž vonkajšej rolety proti teplu.
Okno je vyrobené zo škandinávskej borovice, s dvojvrstvovým povrchovým lakovaním.
Je vybavené s kanálom na odvod vodnej pary.

FBB
Plastová okná s
kyvným krídlom

Okno je vhodné na zabudovanie v 20o-75 o náklonu strechy.
Do sériovej výbavy každého Schindler okna patrí hlavný vstavacé rám.
Okenné krýdlo je preklápacie v 150 o, s bezstupnicovým nastavením, je vybavené s polohou na
škárové vetranie.
Okennú rúcku je možné montovat’ na vrchnú alebo spodnú cast’.
Do okenného pozdra je zabudovaný upínač rolety vhodný na montáž vonkajšej rolety proti teplu.
Okenné krýdlo s viackomorovým vybavením je odolné proti poveternostným vplyvom, s rámom z
dreva z umelej hmoty.
Je vybavené s kanálom na odvod vodnej pary.

MBB
Drevené
kyvnovýklopné
okno

Okno je vhodné na zabudovanie v 30o-60 o náklonu strechy.
Do sériovej výbavy každého Schindler okna patrí hlavný vstavací rám.
Okenné krýdlo sa dá otvorit’ do max. 40o vo dvoch polohách, je vybavené s polohou na škárové
vetranie.
Vďaka zabudovanému plynovému pružinovému tlmiču vo vystužení, je zabezpecené rovnomerné
rozdelenie funkcných síl.
Do okenného puzdra je zabudovaný upínac rolety vhodný na montáž vonkajšej rolety proti teplu.
Okno je vyrobené zo škandinávskej borovice, s dvojvrstvovým povrchovým lakovaním.
Je vybavené s kanálom na odvod vodnej pary.

FFB
Plastové
kyvnovýklopné
okno

Okno je vhodné na zabudovanie v 30o-60 o náklonu strechy.
Do sériovej výbavy každého Schindler okna patrí hlavný vstavací rám.
Okenné krýdlo sa dá otvorit’ do max. 40o vo dvoch polohách, je vybavené s nastavením na škárové
vetranie.
Vďaka zabudovanému plynovému pružinovému tlmicu vo vystužení, je zabezpecené rovnomerné
rozdelenie funkcných síl.
Do okenného puzdra je zabudovaný upínac rolety vhodný na montáž vonkajšej rolety proti teplu.
Okenné krýdlo s viackomorovým vybavením je odolné proti poveternostným vplyvom, s rámom z
dreva z umelej hmoty.
Je vybavené s kanálom na odvod vodnej pary.

MFB
Zasklenie

G2 (extra) 4 mm floatsklo, 16 mm plynová náplń
, 4 mm LOW-E povlakové sklo
k = 1,1 W/m2K

G3 (bezpecnostné) 4 mm LOW-E povlakové sklo, 14 mm plynová náplń
, 3+3 mm lepené bezpecnostné sklo k=1,2 W/m2K

Lemovanie pre profilované
strešné krytiny o hrúbkosti
viac ako 16 mm
Obkladový rám je samostatne balený a je dodávaný ako príslušenstvo k strešnému
oknu. Obkladový rám zabezpečuje po zabudovaní vodotesnost’ medzi oknom a
strešnou krytinou. Základná farba je RAL 8019 sivohnedá. Je vyrobený ohýbaného z
0,6 mm hrubého Al99,9-Fk plechu. Povrchová úprava je zhodná s povrchovou úpravou
okien. Spodný prvok BKH obkladového rámu je vyrobený z 1 mm hrubej vlnovatej
olovenej platne. Bocné prvky sú chránené proti nečistotám a prachovému snehu, sú
kombinované s profilom EPDM kaucuk.

BKH

Lemovanie pre ploché strešné
krytiny o hrúbkosti menej ako
16 mm
Obkladový rám je samostatne balený a je dodávaný ako príslušenstvo k strešnému oknu.
Obkladový rám zabezpecuje po zabudovaní vodotesnost’ medzi oknom a strešnou
krytinou. Základná farba je RAL 8019 sivohnedá. Je vyrobený ohýbaného z 0,6 mm
hrubého Al99,9-Fk plechu. Povrchová úprava je zhodná s povrchovou úpravou okien.
Bocné prvky sú chránené proti necistotám a prachovému snehu, sú kombinované s
profilom EPDM kaucuk.

BKS

= zo skladu

= na objednávku, dodacia lehota: 14 dní

Tieniace prvky Schindler podkrovných okien
Vnútorná roleta poskytuje ochranu proti
škodlivým úcinkom slnecného žiarenia, a v
urcitej miere chráni podkrovie proti
zahrievaniu. Je možné ju zvlášt’ nakúpit’ a
dodatocne namontovat’. Montážne
armatúry a návod na montáž sú priložené
do balenia.

Vnútorná roleta

BRB

Biela

Sivá

Béžová

Bledozelená

Bledomodrá Tmavomodrá

Lososová

Dodacia lehota:
14 pracovných dní
Vonkajšia tepelno-odrazová vrstva
striebornej farby chrání v letnom období
proti teplu, v zime šetrí energiu.
Rám je vyrobený z hliníkovej konštrukcie v
estetickom prevedení, so zvýšenou
svetelnou izoláciou.
Je možné ju zvlást’ nakúpit’ a dodatocne
namontovat’. Montážne armatúry a návod
na montáž sú priložené do balenia.

Vnútorná roleta
s termostop
povlakom

VRB
Dodacia lehota:
14 pracovných dní

Jalúzie

S reluxou sa reguluje množstvo a smer
svetelených lúcov vnikajúcich do
podkrovia.
Je možné ju zvlášt’ nakúpit’ a
dodatocne namontovat’. Montážne
armatúry a návod na montáž sú
priložené do balenia.

RXB

Béžová

Tmavomodrá

Biela

Dodacia lehota:
14 pracovných dní
Vonkajšia roleta chrání podkrovie proti prehriatiu.
Je vyrobená z tmavosivej poliesterovej siete,
odolnej proti UV-žiareniu a vplyvom pocasia.
Rolety typu KRU (univerzálne) sú aplikovatel’né na
všetky typy okien vyrobených po 15. marci roku
2000. O roletových typoch na okná vyrobené pred
týmto termínom Vám poskytne informácie
informacné oddelenie.
Je možné ju zvlášt’ nakúpit’ a dodatocne
namontovat’. Montážne armatúry a návod na
montáž sú priložené do balenia.

Roleta pre tepelnú
ochranu

KRU
Dodacia lehota:
14 pracovných dní

Siet’ proti komárom sa montuje na
vnútornú stranu steny. Pri výbere miery
musíme poznat’ rozmer okna a tvar
oblocného záklenku.
Podrobné informácie Vám poskytne
informacné oddelenie.

Sie ka proti hmyzu

SHL

Tmavosivá

Biela

Dodacia lehota:
14 pracovných dní

Urcenie rozmeru okna:
OSVETL’OVACÍA PLOCHA

Od 10 % do 12,5 %

Osvetl’ovacia plocha je 1/8 1/10 užitocné
podlahovej rozlohy miestnosti.
100 % Užitecná podlahová
rozloha miestnosti

Poznámky:

Návod:
Na urcenie rozmeru sú údaje
o osvetl’ovacej ploche
uvedené v rozmerovej
tabul’ke na druhej strane.
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Schindler
Strešné okná
Výrobcae:
Schindler Strešné okná
Zoltán Tóth-Borovi
Mobil: 00 421 908 709 169
Fax: 00 421 317 826 141
E-mail: borovi-schindler@stonline.sk
Internet: www.schindlerdachfenster.de

