
HISTORIK
Střešní okna pro památky

Solara HISTORIK je manufakturně vyráběné ateliérové okno pro památky s výborným celkovým designem.
Nabízíme cenově výhodnou rozměrovou řadu i plně zakázkovou výrobu. Profily jsou zejména u otevíravých
křídel bezkonkurenčně štíhlé, viditelný profil pouze 25mm nabízí větší prosvětlení a výhled. 

Nová řada zavedeného ateliérového okna Solara HISTORIK má vyštíhlené také vnější oplechování a je více
zapuštěná do krytiny. Pokročilý design okna je sjednocený s malým střešním oknem Solara KLASIK.

Technické vlastnosti

Dřevo a rámy výběrový masiv borovice

Ventilační klapka ano, zajištěná klikou

[[Ovládání okna] výklopné s pneu-hydro písty, či elektro

http://www.solara.cz/res/archive/018/002070.pdf?seek=1557132044
http://www.solara.cz/ke-stazeni/cenik/
http://www.solara.cz/res/archive/018/002049.jpg?seek=1556720216
http://www.solara.cz/cenik/klasik-dva/


Tepelný standard trojsklo, dvojité těsnění, celorámové zateplení

Možnosti zastínění protisluneční sklo, vnitřní plisé a rolety

Možnosti elektroovládání designové plně skryté, či ekonomické pohledové

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 HISTORIK
PRODUKT

Rozměry Provedení Popis materiálů Sklo
Protisluneční a

samočistící vrstva skla

Ovládání

Ventilace

Cena

šířka výška typové/zakázkové materiál a povrchová úprava vnější oplechování tepelný prostup manuální/elektro Kč bez DPH

HISTORIK 3x2
pole, 2
otevíravá

184 164 výklopné dva
spodní díly

výběrový
masiv
borovice

vysokotlaký
nástřik

hliník, ostatní
příplatkově

dvojsklo Ug
1,1 W/m2K

je možná,
příplatkově

manuální, elektro
příplatkově

ano,
zajištěná

klikou
61 390,–

HISTORIK 2x2
pole, 1
otevíravé

124 164 výklopný jeden
spodní díl

výběrový
masiv
borovice

vysokotlaký
nástřik

hliník, ostatní
příplatkově

dvojsklo Ug
1,1 W/m2K

je možná,
příplatkově

manuální, elektro
příplatkově

ano,
zajištěná

klikou
42 700,–

HISTORIK 3x3
pole, 2
otevíravé

184 244 výklopné dva
spodní díly

výběrový
masiv
borovice

vysokotlaký
nástřik

hliník, ostatní
příplatkově

dvojsklo Ug
1,1 W/m2K

je možná,
příplatkově

manuál, elektro
příplatkově

ano,
zajištěná

klikou
81 940,–

HISTORIK ATYP
dle přání atyp atyp výklopné a fix dle přání dle přání dle přání trojsklo dle

přání ano, možná manuál, či plně
integrované elektro

ano,
zajištěná

klikou
od 22 000,–

/ m2


