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Czas na RESET!
Katalog produktów obowiązuje od 01.09.2021

®

DESIGN
KOMFORT
BEZPIECZEŃSTWO
Zresetuj umysł i dokonaj słusznego wyboru!
Firma Okpol, obecna na rynku od 30 lat, udostępnia całkowicie nową kategorię
okien i wyłazów dachowych - inną niż wszytkie!
Szklane świetliki i wyłazy dachowe w technologii Reset to połączenie zarówno
stylowego designu, komfortu jak i bezpieczeństwa użytkowania.
Decydując się na zakup okien i wyłazów dachowych warto wziąć pod uwagę
rozwiązania ściśle powiązane z zastosowaniem najnowszych technologii.
design - niezwykła estetyka eksponowanego szkła w niewidocznej, solidnej
ramie aluminiowej wpisuje się w futurystyczne trendy budownictwa. Wygląd
produktu estetyką nawiązuje do jednolitej, gładkiej tafli szkła, co niebywale
uatrakcyjnia wizualny aspekt dachu. Okna i wyłazy technologii Reset zachowają bardzo wysokie walory użytkowe i estetyczne przez długie lata.
komfort i bezpieczeństwo - dotychczas stosowane przy montażu okien dachowych aluminiowe oblachowanie zostało zastąpione jednorodnym, wysokogatunkowym materiałem EPDM. Dzięki swoim właściwościom zapewnia on
szczelność, elastyczność i odporność na działanie czynników atmosferycznych. Ramka aluminiowa oraz kołnierz EPDM w kolorze antracytu (RAL 7016)
są odporne na działanie promieni UV. Zachowają swoją barwę przez cały
okres użytkowania. Pakiet szybowy składający się z zewnętrznej szyby hartowanej i wewnętrznej laminowanej (klasa P2A) zapewni skuteczny poziom
bezpieczeństwa na wypadek gradobicia lub włamania.
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DESIGN
Nowa generacja produktów dachowych, które wyprzedzają standardy oraz wyznaczają nowe trendy
w designie - inne niż wszystkie !
Innowacyjna technologia przełamuje dotychczasowe bariery możliwych rozwiązań zapewniając:
znakomite wzornictwo, funkcjonalność i bezpieczeństwo.

KOMFORT

Produkty tej grupy łączy: niestandardowe przeszklenie
oraz elastyczny kołnierz uszczelniający wykonany
z EPDM.
Materiał z którego wykonano kołnierz posiada
cechy zwiększonej redukcji hałasu
w stosunku do tradycyjnego - aluminiowego (np. podczas uderzeń kropli
deszczu czy gradu).

BEZPIECZEŃSTWO

Kołnierz z EPDM to zupełna nowość na rynku stolarki okiennej.
Jest odporny na naciąganie, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie
czynników atmosferycznych.
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UNIWERSALNOŚĆ
Jeden typ kołnierza RESET umożliwia:
• połączenie z większością typów pokryć dachowych
• montaż w szerokim zakresie kąta nachylenia połaci
już od 5°

ZESPOLENIA
Jeden typ kołnierza RESET umożliwia
• montaż pojedynczego produktu w połaci dachu
• łączenie w zespoleniach poziomych dowolnej ilości
produktów.
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WYŁAZ DACHOWY VERSA RESET - WVR V8
wyposażony w :
• zinegrowany kołnierz z EPDM - cichy i szczelny (komfort)
• bezpieczny pakiet 3szybowy z zewnętrzną szybą hartowaną
oraz wewnętrzną laminowaną klasy P2A - zwiększone bezpieczeństwo
możliwy montaż:
• w zakresie 5-75° kąta nachylenia połaci dachu - niski kąt montażu (dachy płaskie)
• z większością pokryć dachowych - uniwersalność
• w zespoleniach poziomych - jeden typ kołnierza (wygoda)
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Prosty, szybki i bezpieczny montaż.
Zastosowanie kątowników, ułatwia
i przyspiesza prace montażowe.
Brak ostrych, metalowych elementów
minimalizuje ryzyko skaleczenia.

Zmienny kierunek otwierania skrzydła.
Możliwa zmiana kierunku otwierania
skrzydła (z prawej na lewą stronę)
nawet po zamontowaniu wyłazu.
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4-SZYBOWE OKNO DACHOWE IGX F1
Superenergooszczędne okno osiąga współczynnik przenikania ciepła 			

Uw = 0,79 W/m2K.

Wewnętrzna szyba laminowana klasy P2A zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
Zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny poprawia izolację przeciwwilgociową dzięki
szczelniejszemu połączeniu wyłazu z membraną.
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Montaż okna IGX F1
jest łatwy i bezpieczny.
Brak ostrych elementów metalowych
minimalizuje ryzyko skaleczenia.
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CECHY WYŁAZU WVR V8

Wyłaz przeznaczony do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych na poddaszach niemieszkalnych i nieogrzewanych.

WYMIARY
szerokość × wysokość: 47×73cm (wymiary ramy)

ZINTEGROWANY KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY
wykonany w całości z mieszanki EPDM odporny
na procesy starzenia

ZMIENNY KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDŁA
na prawą lub lewą stronę

DOLNY ELEMENT KOŁNIERZA
WZMOCNIONY TAŚMĄ ALUMINIOWĄ
dokładne dopasowanie do pokrycia dachowego

PAKIET TRZYSZYBOWY V8 (24mm)
Z ZEWNĘTRZNĄ SZYBĄ HARTOWANĄ
WEWNĘTRZNĄ LAMINOWANĄ - KLASA P2A

WSPORNIK DACHÓWKI
poprawny i estetyczny montaż pokrycia dachowego

Szkło hartowane odporne na gradobicie

5°- 75°

5 LAT

GWARANCJI
NA WYŁAZ

STOLARKA Z KLEJONEGO IMPREGNOWANEGO
DREWNA SOSNOWEGO
zwiększona żywotność produktu

RYNNA ODWADNIAJĄCA
fachowe odprowadzanie
skroplin z membrany paroizolacji dachowej

KOLOR RAL 7016
oblachowanie oraz kołnierz z EPDM

BUTYL NA WEWN. POW. FARTUCHA
zapewnia dokładne przyleganie kołnierza
uszczelniającego do dachówki

DO MONTAŻU W DACHACH
O KĄCIE NACHYLENIA

5° - 75°

OGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA SKRZYDŁA
ogranicza zamknięcie

Szczegóły dostępne w karcie gwarancyjnej
na www.okpol.pl

UCHWYT OTWARCIA SKRZYDŁA
regulacja dostępu powietrza
3 pozycje otwarcia

Skanuj kod i dowiedz się więcej.

LISTWA KOMINIARSKA
metalowa osłona chroniąca dolną część stolarki

WYMIARY
wymiary zewn. wyłazu: szer. × wys. [cm]
WVR V8 47×73 - z zewnętrzną szybą hartowaną i wewnętrzną laminowaną klasy P2A - kąt montażu 5°÷75°

p

WVR V6 47×73 - z zewnętrzną szybą hartowaną - kąt montażu 15°÷75°

p

Termin dostawy ustalany jest indywidualnie
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CECHY OKNA IGX F1
Okno nieotwierane przeznaczone do montażu
w lokalizacjach domowych, handlowych,
halach produkcyjnych ogrzewanych.

WYMIARY
szerokość × wysokość: 78×98cm (wymiary ramy)

OKNO SUPERENERGOOSZCZĘDNE
Współczynnik przenikania ciepła okna Uw=0,79 W/m2K
dla próby referencyjnej wg norm:
PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2
CIEPŁY PAKIET CZTEROSZYBOWY F1 (56MM)
Z DWIEMA SZYBAMI HARTOWANYMI
WEWNĘTRZNĄ LAMINOWANĄ - KLASA P2A
Szkło hartowane odporne na gradobicie
Współczynnik przenikania ciepła szyby Ug=0,5 W/m2K
STOLARKA Z PROFILI PVC WYPEŁNIONYCH PIANKĄ POLIURETANOWĄ
doskonała izolacyjność termicznana
niewymaga konserwacji

KOLOR RAL 7022
oblachowanie oraz kołnierz z EPDM

5°- 90°

10LAT
GWARANCJI
NA OKNO

DO MONTAŻU W DACHACH
O KĄCIE NACHYLENIA

5° - 90°

ZINTEGROWANY KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY
wykonany w całości z mieszanki EPDM odporny
na procesy starzenia

DOLNY ELEMENT KOŁNIERZA
WZMOCNIONY TAŚMĄ ALUMINIOWĄ
dokładne dopasowanie do pokrycia dachowego

WSPORNIK DACHÓWKI
poprawny i estetyczny montaż pokrycia dachowego

RYNNA ODWADNIAJĄCA
fachowe odprowadzanie
skroplin z membrany paroizolacji dachowej

BUTYL NA WEWN. POW. FARTUCHA
zapewnia dokładne przyleganie kołnierza uszczelniającego do dachówki

ZINTEGROWANY KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP
poprawia izolację przeciwwilgociową dzięki szczelnemu
połączeniu wyłazu z membraną dachową

Szczegóły dostępne w karcie gwarancyjnej
na www.okpol.pl

40%
Skanuj kod i dowiedz się więcej.

więcej
światła
w stosunku
do stantardowego
okna dachowego.

WYMIARY
wymiary zewn. okna: szer. × wys. [cm]
IGX F1 78×98 - z dwiema szybami hartowanymi i wewnętrzną laminowaną klasy P2A - kąt montażu 5°÷90°

78×98

p

terminy dostawy: 3 - 5 [dni robocze]
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POCZĄTKIEM NOWEGO
Zapytaj Doradcę Techniczno - Handlowego:

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
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www.sklep.okpol.pl

608358703
608046094
608046094
608044395
608046094
532750635
608046094
608499331
532750635
600452253
532756930
608499331
532750635
600452253
608044395
532756930

602294627
532756930
532750635
608358703
608499331
600452253
608358703

608358703

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
600 321 192
698 660 072
bok@okpol.pl
serwis:
tel. 787099705
serwis@okpol.pl

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl
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Masz pytania?

