
PLASTOVÁ STŘEŠNÍ OKNA 
bílá/zlatý dub/borovice

Výklopně-kyvná PPP-V a kyvná PT_ střešní okna jsou vyrobena z plastových 

vícekomorových profilů PVC v bílé nebo hnědé barvě v dekoru zlatý dub (GO) a borovice (PI).
 Jsou určena pro podkrovní místnosti se zvýšeným výskytem vzdušné vlhkosti, 

jakými jsou např. koupelny a kuchyně. 

Mohou být rovněž použita v místnostech, kde volba okna 

ladí se vzhledem obytných prostor, případně tam, 

kde jsou kladeny zvýšené požadavky na nenáročnost údržby. 

Okno PPP-V preSelect® je střešním oknem výklopně kyvné konstrukce umožňující funkce 

okenního křídla výklopnou s možností libovolného polohování v rozmezí od 0° do 35° 

nebo kyvnou s možností přetočení křídla o 180°. Plastová okna jsou pevná, 

odolná vůči korozi a měnícím se atmosférickým vlivům. Údržba oken je omezena na minimum. 

Materiál, z kterého jsou vyrobena je plně nenasáklivý a vyznačuje se vysokou odolností 

vůči působení kyselin nebo rozpouštědel. 
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Plastová kyvná a výklopně-kyvná střešní okna mohou 

být vybavená termoizolačním zasklením v provedení 

dvojsklo U3 nebo trojsklo U5. V obou případech se 

jedná o energetické úsporné zasklení vybavené vnějším 

tvrzeným sklem odolnými proti krupobití a vnitřním 

sklem se selektivní reflexní vrstvou. Kvalitu zasklení 

zvětšují použité teplé distančním rámečky a ušlechtily 

plyn, argon nebo krypton. Hodnota součinitele prostu-

pu tepla Uskla u dvojskla se rovná 1,1 W/m2K a u trojskla 

0,6 W/m2K. Hodnota součinitele prostupu tepla Uokna u 

oken v provedení z dvojsklem se rovná 1,4 W/m2K 

a oken v provedení z trojsklem 1,1 W/m2K. 

Plastová střešní okna v označení GO (zlatý dub) nebo 

PI (borovice) jsou vyrobená 

z probarveného PVC profilu.

Pro snadné a pohodlné ovládání okna v kyvným a 

výklopně-kyvným provedení slouží klika umístěna ve 

spodní částí křídla, která rovněž umožňuje možnost 

spárové mikroventilace ve dvou zajištěných polohách.  

Patentovaný moderní systém kování v okně 

PPP-V zaručuje plnou stabilitu křídla ve 

výklopné a kyvné funkci. Změnu způsobu otevírání 

zajišťuje důmyslné přepínací zařízení preSelect® 

umístněné v polovině výšky okenního rámu. 

Plastová střešní okna PPP-V a PT_ lze dodatečně obo-

hatit širokou nabídkou vnitřního 

(rolety, žaluzie) a venkovního vybavení (předokenní 

roleta, markýza).
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Okna jsou montovaná spolu s odpovídajícím těsnícím 

lemováním do střešní konstrukce se sklonem 15°až 90° 

pro kyvné provedení PT_ a 15° až 55° pro výklopně-

kyvné provedení PPP-V preSelect. Okna mají již 

z výroby instalované montážní úhelníky pro montáž 

oken na latě. Okna v provedení PPP-V a PTP-V jsou 

vybavena ventilační klapkou V35 pro minimalizaci 

kondenzačního jevu a pro stálý přísun čerstvého 

vzduchu do místnosti i při zavřeném okně.

Rozměrová 

řada oken 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

šířka x výška 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118

PTP U3 kyvné 
5520 5860 6190 6650 6720 7080 7380 8260 8490 9180
6624 7032 7428 7980 8064 8496 8856 9912 10188 11016

PTP/GO U3
PTP/PI U3

kyvná
6070 6450 6810 7320 7400 7790 8120 9090 9340 10100
7284 7740 8172 8784 8880 9348 9744 10908 11208 12120

PTP-V U3 kyvné  s ventilační klapkou
5810 6150 6560 7190 7260 7650 8310 8870 9210 9620
6972 7380 7872 8628 8712 9180 9972 10644 11052 11544

PTP-V/GO U3 
PTP-V/PI U3

kyvná  s ventilační klapkou
6400 6770 7220 7910 7990 8420 9150 9760 10140 10590
7680 8124 8664 9492 9588 10104 10980 11712 12168 12708

PPP-V U3 výklopně kyvné s ventilační klapkou
10040 10150 10670 10770 11280 11710 12800 13290
12048 12180 12804 12924 13536 14052 15360 15948

PPP-V/GO U3 
PPP-V/PI U3

výklopně kyvná s ventilační klapkou
11050 11170 11740 11850 12900 13880 14630 15200
13260 13404 14088 14220 15480 16656 17556 18240

Ceny uvedené modře jsou bez DPH ve výší 20%  

Plastová střešní okna v kyvným a výklopně-kyvným provedení lze vyrobit se zasklením v trojskle (U5). 
Okna dostupná jsou v rozměrech: 55x98, 66x98, 66x118, 78x98, 78x118, 78x140. Ceny jsou uvedené v ceníku.
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Provedení zlatý dub (GO)


