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Vysoká kvalita v dostupnej cene



Drevo najvyššej kvality

Termoizolačné sklo

Vlastnosti okien AlfaLooK
Ventilačná klapka

Konštrukcia okien, pohodlná obsluha

Široká škála použitia

Drevené časti okien sú vyrobené z kvalitného

výberového borovicového dreva, ktoré je vrstvovo lepené,
impregnované a následne ošetrené ekologickým lakom.
Drevené konštrukcie okien sú chránene hliníkovými
profilmi, ktoré sú odolné voči vonkajším poveternostným
vplyvom a UV žiareniu.

AlfaLooK

Konštrukcia okien zabezpečuje vyššiu efektivitu
presvetlenia miestností. Okna sú vybavené izolačným
dvojsklom s hrúbkou 24 mm, ktoré zabezpečuje veľmi dobrú
tepelnú i akustickú izoláciu.
Súčiniteľ prestupu tepla skla: U = 1,1 W/m
Súčiniteľ prestupu tepla okna: U = 1,5 W/m

Priestor medzi sklami je vyplnený inertným plynom.
Reflexná vrstva vnútorného skla zabezpečuje odraz
tepelného žiarenia späť do miestnosti,
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zároveň znižuje
straty tepla v zimnom období a naopak obmedzuje
prehrievanie miestností v letných mesiacoch. V
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Ventilačná klapka umožňuje dodatočný prísun vzduchu do
miestnosti aj pri uzavretom okne. Kapacita klapky u okien typu

je 20 m /h (u šírky okna 78 cm pri rozdiele tlaku

10 Pa). Okná so šírkou 78 cm majú dva ventilačné otvory, okná v
šírkach 55 a 66 cm len jeden otvor, u nich sa kapacita klapky

zodpovedajúco znižuje (15 m /h).

AlfaLooK VB 3
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Strešné okná sú vybavené kyvnou mechanikou. Závesy kyvných
okien, sú umiestnené uprostred, umožňujú pootvorenie okna, pri
ktorom drží krídlo svoju polohu alebo sa dá pootočiť o 180 .
Konštrukcia kľučky zabezpečuje tesné uzavretie okna alebo
zafixovanie v dvoch mikroventilačných polohách. Kľučka
umiestnená v dolnej časti zaručuje jednoduchú a pohodlnú
obsluhu okna nezávisle na výške osadenia (

).

o

AlfaLooK VB a
PVC

Vďaka zodpovedajúcej konštrukcii okien a lemovaní môžu
byť strešné okná montované v strechách so

sklonom od 15o do 90o.

AlfaLooK

AlfaLooK
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lfaLooK

lfaLooK

je značka strešných okien, ktorá Vám ponúka výrobky

vysokej kvality v dostupných cenách.

Najmodernejšie výrobné technológie, spracovanie jednotlivých súčastí
produktov, kontrola kvality v priebehu výrobných etáp a zároveň skúšky
prevádzané v nezávislých laboratóriach garantujú vysokú kvalitu okien

.

Precízne riešené vonkajšie oplechovanie dodáva oknám novodobý a
vysoko estetický vzhľad.

Rozšírená paleta produktov a noviniek vytvára z okien

hodnotný systém pre presvetlenie Vášho podkrovného bývania.

Strešný výlez s výklopnou konštrukciou

poklopu umožňuje bezpečný výstup na strechu za účelom
prevedenia údržby a opravných prác. Poklop sa otvára
smerom nahor v uhle 180°, zaručuje jednoduchý výstup na
strechu a zároveň efektívne presvetlenie podkrovných
priestorov. Strešný výlez je určený len pre nevytápané
priestory. Dodávame vo farbe RAL7022.

AlfaLight WGI

www.alfalook.sk



Tesniace lemovanie je nutnou súčasťou okna umožňujúce správne zabudovanie okna do strechy. Precízne
projektované systémové časti lemovania zaistia vodotesné spojenie okna so strešnou krytinou.
Funkciou lemovania je odvod dažďovej vody a snehu mimo okna, prípadne ochrana okna pred vetrom.

Štandardne sú lemovania vyrobené z hliníkového plechu a opatrené polyesterovým farebným náterom v
šedohnedom odtieni (RAL7022), ktorý ladí s bežnými farebnými variáciami strešných krytín.

Lemovania TZ, TS, TZ-N... sú použiteľné pre všetky typy okien AlfaLooK,

AlfaLooK

pri Kombi lemovaniach je možné

typy okien vzájomne kombinovať.

Všetky typy lemovaní sú použiteľné len pre okná .

Typy lemovaní:

- pre strešné krytiny s
celkovou výškou vlny do 45 mm (napr. profilovaný plech,
pálená alebo betónová škridľa)

- pre strešné krytiny s
maximálnou výškou do 16 mm (napr. bobrovka,
bitumenový šindel)

pre
na profilovanú aj plochú strešnú krytinu.

Strešné okná je možné montovať do zostáv vedľa seba
alebo nad sebou . Dodávané šírky R12 cm a R14* cm.

profilované

ploché

- strešné
zostavy,

Lemovanie TZ

Lemovanie TS

Kombi lemovanie* TZ-N..,TZ-U..

Lemovanie TZ Lemovanie TS

Typy okien

Tesniace lemovania

A VBlfaLooK

A PVClfaLooK

Strešné okno je drevené kývne okno. Stredové kovanie a kľučka v dolnej časti okna umožňujú

pohodlné ovládanie. Okno je vybavené ventilačnou klapkou.

AlfaLooK VB

Okno je z výroby vybavené dolnými držiakmi k montáži okien na laty v strešnej konštrukcii. Montáž okien nevyžaduje ďalšie znalosti, výrazne sa

neodlišuje od montáže drevených strešných okien. Okno sa montuje pomocou tesniacich lemovaní identických ako pre okná a .

AlfaLooK PVC
VB VK

Strešné okno je kývne okno vyrobené z plastových

viackomorových profilov PVC bez ventilačnej klapky.
Konštrukcia okna je trvácna,

potrebná údržba je obmedzená na minimum. Okno je špeciálne

navrhnuté pre miestnosti, kde je zvýšená vlhkosť (kuchyne, kúpeľne, práčovne). Pre
čistenie a údržbu je možné krídlo zablokovať západkou.

AlfaLooK PVC
Stredové kovanie a kľučka v

dolnej časti okna umožňujú pohodlné ovládanie.
AlfaLooK PVC

krycí hliníkový plech

hliníkový profil kotviaci sklo

vystužujúci oceľový profil

izolačné dvojsklo

rám okna

rám krídla

X

Príklady Kombi lemovaní s označením.

strešné okná



K strešným oknám sú kompatibilné doplnky značky FAKRO.

Ponuka obsahuje vnútorné aj vonkajšie príslušenstvo, ako sú rolety,
žalúzie, markízy, moskytiery. Bohatý výber typov a farieb príslušenstva
zjednodušuje prispôsobenie estetického vzhľadu okna k ostatnému
vybaveniu miestnosti. K ovládaniu okien a doplnkov zabudovaných vo
výške doporučujeme ovládaciu tyč.

Rôznorodosť doplnkov a príslušenstva zvyšuje úžitkovú hodnotu okien,
umožňuje reguláciu prestupu svetla a tiež úsporu energie.

AlfaLooK

žalúzie AJP
plisovaná roleta APS

roleta ARS
roleta pre zatemnenie ARF

Cenník okien, výlezov  a lemovaní

Súčasťou balenia okna je montážna sada obsahujúca špeciálne uholníky,
klin, potrebné skrutky a kľučku. Uholníky umožňujú montáž okna do
strešnej konštrukcie, klin sa v prípade potreby používa k vyrovnaniu
montovaného okna. Ku každému oknu je nutné objednať lemovanie, v
jeho balení je oplechovanie okna.
Návod k použitiu obsahuje jednotlivé postupné kroky montáže okna i
tesniaceho lemovania.
Podrobné informácie a inštruktážne pokyny sú k dispozícii na našich
internetových stránkach.

Predajca:

Doplnky k oknám

strešné okná

www.alfalook.sk
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* - pre produkty s týmto označením je termín
dodania do 14 pracovných dní.

Príplatok pre lemovanie činí 25 % k cene
súčtu lemovaní TZ,TS podľa rozmeru okien
Informujte sa o termíne dodávky.

KOMBI*

46 x 55 46 x 75

Vysvetlivky a príplatky:

Záruka na produkt: rokov
roky

AlfaLooK
AlfaLight
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plocha
zasklenia

výlez WGT

AlfaLight

84,00 95,00

100,80 114,00

68,00 74,00

81,60 88,80

78x160

Výlezy vo farbe RAL 8004, 8019 - príplatok 15%
k danému  typu výlezu.
Minimálna objednávka z jedného typu 33ks.


