
Strešné okná Skylight Premium 

 
Strešné okná Skylight a Skylight Premium sú výsledkom vlastných skúseností a neustáleho vývoja jednej z 

najväčších spoločností v segmente plastových okien a dverí. Maximálny komfort bývania, pohodlné 

ovládanie, dostatok svetla a atraktívny dizajn je odteraz oveľa prístupnejší.  

Využite na maximum všetky možnosti prinášajúce bývanie v podkroví. Neobmedzujte sa v architektúre a 

spoľahnite sa na dômyselné technologické prevedenie.  

 

 

 

Strešné okná Skylight je možné inštalovať do všetkých šikmých striech aj v priestoroch s nadmernou 

vlhkosťou.  Materiál strešných okien Skylight nevyžaduje údržbu. Ich moderná konštrukcia zaisťuje 

optimálnu tepelnú a akustickú izoláciu, utesnenie a bezpečné používanie. 

Odolná konštrukcia, kvalitná izolácia 

Okno tvorí jedinečná konštrukcia z viackomorových profilov rámu a krídla. Vďaka nej je súčasťou okna 

masívna oceľová výstuž pre lepšiu stabilitu celého okna. Rovnako ako pri bežných oknách sú 

samozrejmosťou dobré tepelno - izolačné parametre. Štandardne montované zasklenie Ug = 1,0 W/m²K s 

bezpečnostným kaleným sklom zaručuje teplo aj bezpečie Vášho domova. 

3 polohy 

Výklopno-kyvné okno Skylight PREMIUM môžete otvárať v troch polohách. Patentovaný systém kovania 

zaisťuje perfektnú stabilitu krídla v sklopnej, otvorenej aj obrátenej polohe, pričom pri manipulácii s oknom 

nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Vonkajšie oplechovanie navyše chráni kovanie pred poveternostnými 

vplyvmi a zvyšuje utesnenie spoja rámu s krídlom. 

 



Spôsoby otvárania 

 v sklopnej polohe plynule v rozsahu 0 – 30° 

 v otvorenej zaistenej polohe v uhle 45° 

 v polohe pre umývanie (obrátenie krídla o 120°) 

 

Bez starostí 

To najlepšie nakoniec. Okno je navrhnuté ako bezúdržbové. Odpadá servis a starostlivosť o strešné okná, 

ktoré sú často horšie prístupné. Teraz už si môžete užívať bezstarostné bývanie pod strešnými oknami 

PREMIUM. 

Strešné okno už nemusí byť nutné zlo, len aby ste dostali cez strechu svetlo do domu. Okná PREMIUM sú 

plnohodnotnou súčasťou Vášho domu. Fungujú rovnako ako bežné okná aj skvele vyzerajú. A to všetko za 

veľmi priaznivú cenu. 

 

Farebné prevedenia: 

 

 

Prednosti strešných okien Skylight: 

 

 estetický profil z PVC odolného proti znečisteniu a starnutiu,nereagujúci na vlhkosť a zmeny teploty 
 váhadlovo–výklopný systém, s regulovateľným kovaním 
 vonkajšie tvrdené bezpečnostné sklo v izolačnom dvojskle 4 – 16 -4 s koeficientom prestupu 

tepla Ug=1,1 W/m2K 
 systém troch tesnení 
 montáž v strechách zo sklonom od 15° do 75° 
 stabilné pozinkované oceľové výstuhy zaručujúce pevnosť okna 
 farebné prevedenia okna : zlatý dub, orech, mahagón, biela 
 hliníkové oplechovanie pre hladké a vlnité strešné krytiny, vo farbe RAL 8019 tmavo hnedá a RAL 

7043 tmavo sivá alebo podľa farieb z palety RAL 
 dostupné v 12-tich štandardných rozmeroch 
 otvorenie okna v sklopnej polohe plynule v rozsahu 0 – 30° 
 otvorenie okna v otvorenej zaistenej polohe v uhle 45° 
 otvorenie okna v polohe pre umývanie (obrátenie krídla o 120°) 



 
 
 

 

 

 



 

 

Plastové strešné okná PREMIUM:  
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