
Karta produktu
Designo R7 – wysokoosiowe okno dachowe z pakietem 3-szybowym
Markiza zewnętrzna Screen
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Model okna  + Designo R7

Typ okna  + okno wysokoosiowe

Klamka  + zamontowana w dolnej części skrzydła 

Materiał

     PVCDrewno

Sposób otwierania  + manualny

Energooszczędność

 + Uw = 1,1 - 1,0
 + energooszczędny pakiet 3-szybowy 
 + Termo-blok WD z lepszym bilansem  

energetycznym okna

Łatwy montaż

 + fabrycznie zamontowane kątowniki 
montażowe i oblachowanie okna

 + fabrycznie zamontowany Termo-blok 
WD z fartuchem z folii paroizolacyjnej

Jakość produktu

 + pomontażowy system regulacji okna
 + 3 punkty ryglowania okna
 + 3 warstwy ochronne drewna
 + 3 klasa bezpieczeństwa (drewno) 

i 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa (PVC)
 + 15 lat gwarancji

Dane techniczne okna i markizy
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Pakiet 3-szybowy Standard (9_)

R79_ H200ZA 0,7 1,1 47 2 33 4 28% 5% 67% 0,19

R79_ K200ZA 0,7 1,1 47 2 33 4 28% 5% 67% 0,19

Pakiet 3-szybowy Comfort (9C)

R79C H200ZA 0,6 1,0 40 2 33 4 28% 5% 67% 0,19

R79C K200ZA 0,6 1,0 40 2 33 4 28% 5% 67% 0,19

Zalety w skrócie:  

+ latem markiza zapewni ochronę przed upałem, obniżając 
temperaturę pomieszczenia dzięki tkaninie zatrzymującej 
energię słoneczną na zewnątrz oraz przepuszczającej 
nieoślepiające światło

+ łatwość obsługi markizy dzięki mechanizmowi, który 
umożliwia w prosty sposób zwijanie i rozwijanie jej przy 
pomocy drążka, zapewniając efektywną ochronę przed 
upałem przez cały sezon

+ zimą okno z systemem izolacji termicznej Termo-blok 
WD i pakietem 3-szybowym zadba o komfortową tem-
peraturę na poddaszu

+ łatwa i lekka obsługa okna dzięki silnikom gazowym
+ swobodny dostęp do otwartego okna w pozycji wyprostowanej 

dzięki podwyższonej osi obrotu okna
+ kolor oblachowania okna oraz markizy idealnie komponuje się 

z każdą barwą pokrycia dachu, podkreślając jego wyjątkowy 
charakter i jakość wykonania

Okno R7 z zamontowaną markizą w zestawie to gwarancja: 
+ oszczędności kosztów i czasu, które trzeba ponieść w przypadku 

instalacji akcesoriów po zakupie i montażu okna w połaci dachu
+ maksymalnego komfortu mieszkania 
+ skutecznej ochrony poddasza o każdej porze roku


