VÝKLOPNÉ STŘEŠNÍ DVEŘE
Střešní dveře a výlezy
Výklopné střešní dveře Solara znamenají komfortní cestu na střešní terasu po schodišti s příjemným
sklonem, v šíři čistého průchodu 800mm a s dostatkem místa nad hlavou. Vyrábíme je ve výhodné
rozměrové řadě i plně zakázkově. Jsou vždy již v základní ceně osazeny elektrootvírači, ke kterým je
příplatkově centrála s bezpečnostním a dešťovým senzorem a záložním zdrojem.
Prosklené dveře se vyklápějí do L/P strany. Celková pevnost konstrukce okna a pevnost závěsů ukazuje na
dlouholetý požitek i funkčnost. Profilace okna je sjednocená se střešními okny Solara. Příplatková výbava
zahrnuje také celopřesahová skla a plně integrovanou sestavu elektroovládání i napojení na domácí
inteligenci. Porovnejte si posuvné a výklopné střešní dveře Solara.

Technické vlastnosti

Dřevo a rámy

výběrový masiv borovice

Ventilační klapka

elektromotorikou

[[Ovládání okna]

výklopné do strany

Tepelný standard

trojsklo, dvojité těsnění, celorámové zateplení

Možnosti zastínění

protisluneční sklo, vnitřní rolety a plisé

Možnosti elektroovládání

designové plně integrované

Vnější oplechování

hliník, měď, Rheinzink, a další

Kontaktní osoba

Stanislav Dušek Vám poradí s výběrem těchto střešních oken. Vysvětlí praktické rozdíly a doporučí doplňky.
Volejte 602 176 036

Ceník typových oken VÝKLOPNÉ STŘEŠNÍ DVEŘE
Rozměry

Provedení

Popis materiálů

Sklo

Ovládání
Protisluneční a
samočistící vrstva skla

PRODUKT
šířka výška

typové/zakázkové

materiál a povrchová úprava

vnější oplechování

tepelný prostup

Cena
Ventilace

manuální/elektro

Kč bez DPH

Výklopné
dveře XXL

102 340

výklopné do
strany

vysokotlaký
výběrový
nástřik čirý /
masiv borovice
vzorník RAL

hliník RAL 7016,
nebo Rheinzink
modro-šedý

trojsklo Ug
0,6 W/m2K

je možná,
příplatkově

elektro v ceně,
centrála a senzory
příplatkově

ano

158 400,– vč.
motorů

Výklopné
dveře XL

102 280

výklopné do
strany

vysokotlaký
výběrový
nástřik čirý /
masiv borovice
vzorník RAL

hliník RAL 7016,
nebo Rheinzink
modro-šedý

trojsklo Ug
0,6 W/m2K

je možná,
příplatkově

elektro v ceně,
centrála a senzory
příplatkově

ano

139 900,– vč.
motorů

Výklopné
dveře ATYP

atyp atyp

výklopné do
strany

výběrový
dle přání
masiv borovice

dle přání

trojsklo dle
přání

je možná,
příplatkově

elektro, inteligence
příplatkově

ano

od 28 000,– /
m2

