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Model okna  + RotoQ Q4

Typ okna  + okno obrotowe

Klamka  + zamontowana w górnej części skrzydła

Materiał

     PVCDrewno

Sposób otwierania  + manualny / elekrtyczny

Energooszczędność
 + Uw = 1,1 – 0,77
 + 2 częściowy Termo-blok WD
 + energooszczędny pakiet 2 lub 3-szybowy

Łatwy montaż

 + fabrycznie zamontowane kątowniki 
montażowe i oblachowanie okna

 + intuicyjny montaż na klik
 + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD 

wraz z fartuchem z folii paroizolacyjnej

Jakość produktu

 + pomontażowy system regulacji okna
 + 3 punkty ryglowania okna
 + 3 warstwy ochronne drewna
 + 15 lat gwarancji

Design

 + brak widocznych wkrętów 
w oblachowaniu 

 + nowoczesny kształt oblachowania
 + atrakcyjny kolor oblachowania antracyt 

metallic
 + obniżony montaż w standardzie
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Pakiet 2-szybowy Standard (2S)

Q42S H200 1,0 1,1 52 2 33 4

Q42S K200 1,0 1,1 52 2 33 4

Pakiet 2-szybowy Comfort (2C)

Q42C H200 1,0 1,1 51 3 37 4

Q42C K200 1,0 1,1 51 3 37 4

Pakiet 3-szybowy Comfort (3C)

Q43C H200 0,7 0,9 44 3 38 4

Q43C K200 0,7 0,9 44 3 38 4

Pakiet 3-szybowy Premium (3P)

Q43P H200 0,5 0,77 45 3 38 4

Q43P K200 0,5 0,77 45 3 38 4

Pakiet 2-szybowy Secure (2D)

Q42D H2SC 1,0 1,1 47 3 37 4

Pakiet 3-szybowy Acoustic (3A)

Q43A H200 0,5 0,78 43 4 42 4

Q43A K200 0,5 0,78 43 4 44 4

Zalety w skrócie:  

+	oś obrotu w ½ wysokości okna pozwala na optymalne wietrzenie 
i doświetlenie poddasza

+	fabrycznie zamontowany Termo-blok WD na całej wysokości  
i obwodzie ramy okiennej skutecznie minimalizuje mostki termiczne 
na styku okna z konstrukcją dachu, gwarantując optymalną  
temperaturę w domu i niższe koszty ogrzewania

+	fartuch z folii paroizolacyjnej zapewnia szczelne połączenie okna  
z wewnętrzną izolacją przeciwwilgociową dachu

+	system montażu na klik z akustycznym potwierdzeniem każdego 
poprawnie wykonanego kroku to szybki, sprawny i bezpieczny 
montaż pozwalający na oszczędność czasu i pieniędzy

 
+	wygodna górna klamka, to łatwy dostęp do okna, możliwość do-

wolnej aranżacji wnętrza oraz więcej miejsca i przestrzeni w domu

+	kolor antracyt metallic w standardzie, to harmonijne połączenie 
okna z dachem, idealnie dopasowane do wszystkich pokryć  
dachowych

+	pomontażowy system regulacji okien to pewność, że okno będzie 
zawsze szczelne i idealnie dopasowane 

+	wygodna pozycja do mycia blokująca skrzydło pod kątem 180° 
pozwala zachować okno w nienagannej czystości

+	15 lat gwarancji, to pewność bezpiecznego i bezawaryjnego  
użytkowania okna przez lata

+	Okno Q42D H2SC spełnia europejską 2 klasę antywłamaniową RC2 
wg EN 1627

Dane techniczne


