
KLASIK Dva
Střešní okna pro památky

Solara KLASIK Dva je manufakturně vyráběné střešní okno pro památky. Nabízí největší prosvětlení a výhled
při rozměru okna, který limitují pamatkové úřady - o 42% a více ve srovnání se střešním oknem běžné
konstrukce. Bezkonkurenčně štíhlá profilace křídla okna má viditelných pouze 25mm. Střešní okno KLASIK Dva
má také velmi štíhlé vnější oplechování a je zapuštěné do krytiny.

Klempířské "návalky" a členění úzkým středovým páskem (na přání) navazuje na vzhled původních
kominických výlezů. Pokročilý užitný design okna je sjednocený s ateliérovým střešním oknem Solara
HISTORIK.

Technické vlastnosti

Dřevo a rámy výběrový masiv borovice

http://www.solara.cz/res/archive/019/002153.jpg?seek=1568040648
http://www.solara.cz/res/archive/018/002138.jpg?seek=1566818448
http://www.solara.cz/res/archive/018/002136.jpg?seek=1566817948
http://www.solara.cz/cenik/historik/
http://www.solara.cz/cenik/historik/


Ventilační klapka ano, zajištěná klikou

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

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 KLASIK Dva
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

KLASIK Dva 60 60 výklopné výběrový masiv
borovice

vysokotlaký
nástřik

hliník, ostatní
příplatkově

trojsklo Ug 0,7
W/m2K příplatkově manuálně, elektro

příplatkově
ano, zajištěná

klikou 7 660,–

KLASIK Dva
měď 60 60 výklopné výběrový masiv

borovice
vysokotlaký
nástřik měď trojsklo Ug 0,7

W/m2K příplatkově manuálně, elektro
příplatkově

ano, zajištěná
klikou 11 660–

KLASIK Dva
PLUS 66 70 výklopné výběrový masiv

borovice
vysokotlaký
nástřik

hliník, ostatní
příplatkově

trojsklo Ug 0,7
W/m2K příplatkově manuál, elektro

příplatkově
ano, zajištěná

klikou 8 390,–

KLASIK Dva
PLUS měď 66 70 výklopné výběrový masiv

borovice
vysokotlaký
nástřik měď trojsklo Ug 0,7

W/m2K příplatkově manuálně, elektro
příplatkově

ano, zajištěná
klikou 12 390,–


