
DOBRÁ KVALITA
A PŘÍZNIVÁ CENA
Střešní okno se zeštíhleným rámem za dostupnou 
cenu. Je skvělou volbou pro ty, kdo hledají jistotu 
v podobě osvědčeného a testováním prověřeného 
okna odpovídajícího jejich rozpočtu. Dvojsklo 
se dvěma nízkoemisními vrstvami (odrážejícími 
teplo) je zárukou velmi dobrých tepelně-izolačních 
vlastností, vyjádřených parametrem Uw 1,3 W/m²K. 
Všechna střešní okna RoofLITE+ mají středový 
závěs a kliku osazenou na spodní straně křídla pro 
pohodlné ovládání v libovolné montážní výšce. 
Klika nabízí dvě ventilační polohy, které umožňují 
vyvětrat místnost, aniž by bylo nutné otevřít okno.

NÁŠ
VŠESTRANNÝ MODEL

OKNO PRO
SPECIÁLNÍ APLIKACE

NÁŠ
NEJLEPŠÍ MODEL

Optimální volba pro ty, kdo hledají dobrou kvalitu 
i hodnotu zároveň. Okna řady SOLID se vyznačují 
standardním rámem, který zvyšuje jejich odolnost 
(oproti řadě SLIM), díky čemuž mohou tato okna 
sloužit po velmi dlouhou dobu. Bytelná konstrukce 
v kombinaci s dvojsklem opatřeným dvěma 
nízkoemisními vrstvami (odrážejícími teplo) nabízí 
nejlepší volbu pro ty, kdo hledají velmi dobré 
parametry i bezproblémový provoz po mnoho let.

Model SOLID PVC je vyroben z bílého PVC 
vyztuženého vnitřním ocelovým profilem. Výsledná 
konstrukce je zárukou špičkové vodotěsnosti 
(třída E1500 je vyšší, než nabízejí dřevěná okna) 
a zároveň šetří čas vynaložený na servis a čištění 
okna, neboť hladký profil z PVC je prakticky 
bezúdržbový. Dvojsklo se dvěma nízkoemisními 
vrstvami (odrážejícími teplo) zaručuje velmi dobré 
tepelně-izolační vlastnosti vyjádřené parametrem 
Uw 1,3 W/m²K. Díky bílé barvě se okno navíc 
dokonale hodí do moderních interiérů.

Nejvýkonnější střešní okno řady RoofLITE+ 
se standardním rámem a trojsklem. Představuje 
jasnou volbou pro ty, kdo hledají prvotřídní 
tepelně-izolační vlastnosti, trvanlivost i příznivý 
výsledný dopad na životní prostředí. Trojsklo 
se dvěma nízkoemisními vrstvami (odrážejícími 
teplo) zaručuje vynikající tepelně-izolační vlastnosti 
vyjádřené parametrem Uw 1,1 W/m²K – o 15 % 
lepším než u oken řady SLIM a SOLID – což 
znamená nejen nižší náklady na vytápění, ale 
taktéž i nižší riziko kondenzace a tím i zdravější 
prostředí v místnosti.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI
C2A  55 x 78 cm
C4A  55 x 98 cm
F6A  66 x 118 cm
M4A  78 x 98 cm
M6A  78 x 118 cm
M8A  78 x 140 cm
S6A  114 x 118 cm

DOSTUPNÉ VELIKOSTI
C2A  55 x 78 cm 
C4A  55 x 98 cm
F6A  66 x 118 cm
M4A  78 x 98 cm
M6A  78 x 118 cm
M8A  78 x 140 cm
S6A  114 x 118 cm

DOSTUPNÉ VELIKOSTI
C2A  55 x 78 cm
C4A  55 x 98 cm
F6A  66 x 118 cm
M4A  78 x 98 cm
M6A  78 x 118 cm
M8A  78 x 140 cm
S6A  114 x 118 cm

DOSTUPNÉ VELIKOSTI
C2A  55 x 78 cm
C4A  55 x 98 cm
F6A  66 x 118 cm
M4A  78 x 98 cm
M6A  78 x 118 cm
M8A  78 x 140 cm
S6A  114 x 118 cm

Dvojče modelu SLIM PINE s přídavnou 
větrací klapkou, která zajistí přívod 
čerstvého vzduchu, aniž by bylo nutné 
otevřít okno.

DVY B900

Okno z naší ekonomické řady nabízí 
velmi dobré parametry, co se tepelně-
izolačních vlastností a nepropustnosti týče. 
Jeho zeštíhlený rám se ideálně hodí do 
moderních interiérů.

DPY B900

Klasické střešní okno s povrchovou 
úpravou přírodního vzhledu dřeva. 
Hodí se skvěle pro většinu aplikací.

AAY B900

Konstrukční dvojče okna SOLID PINE 
s přídavným větracím modulem. 
Nejlepší řešení pro místnosti, v nichž 
je zapotřebí dodatečného větrání.

AVY B900

Ideální volba pro ty, kdo hledají cenově 
dostupné okno, které je zároveň odolné 
vůči vyšší vlhkosti (např. v kuchyni, 
koupelně nebo prádelně).

APY B900

Energeticky úsporné střešní okno 
s povrchovou úpravou přírodního 
vzhledu dřeva. Skvělá investice do 
dlouhodobých úspor energie.

AAY B1500

Energeticky úsporné střešní okno 
vyrobené z PVC vyztuženého 
ocelovými profily je doporučováno 
do místností s vyšší vlhkostí. Nejlepší 
volba pro ty, kdo hledají kombinaci 
vysoké energetické úspornosti 
a nízkých nároků na údržbu.

APY B1500



STŘEŠNÍ OKNA 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

OCHRANA
PŘED HORKEM
Venkovní markýza blokuje 
až 80 % slunečních 
paprsků ještě dříve, 
než dosáhnou vnějšího 
povrchu okenní tabule. 
Rozptyluje světlo 
a zabraňuje přehřívání 
místnosti, aniž by zcela 
bránila výhledu.

ŠIROKÉ 
SPEKTRUM
OCHRANY
Předokenní roleta se 
solárním napájením. 
Ochrana proti horku, 
nadměrnému světlu 
i hluku.

ROZPTÝLENÉ
SVĚTLO
Cenově dostupná roleta, 
která umožní rozptýlit 
světlo pronikající do 
místnosti na příjemný 
stín. Lze ji aretovat ve 
3 různých polohách.

100% vodotěsnost Přesná a rychlá montáž 
– dokonale se přizpůsobí 
velikosti rámu.

Jeden kus = rychlejší montáž

contrio.com | roofliteplus.com

•  IFCS je vhodný pro řadu 
SLIM

•  IFC je vhodný pro řady 
SOLID a TRIO

FUNKCE TÉMĚŘ 
ÚPLNÉHO ZATEMNĚNÍ
Nabízí plnou kontrolu nad 
množstvím světla pronikajícího 
do místnosti, včetně možnosti 
téměř úplného zatemnění. 
Roleta je vyrobena z trvanlivého 
materiálu odolného vůči 
nečistotám a její spolehlivé 
vodicí lišty jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitního hliníku.

MANŽETA  
Z PAROPROPUSTNÉ FÓLIE
Manžeta je vyrobena z polyesteru v podobě netkané textílie 
odolné vůči protržení, s paropropustnou polyuretanovou 
povrchovou úpravou. Tím je zajištěna optimální úroveň 
vodotěsnosti a zároveň i vysoká úroveň prodyšnosti.

PĚNOVÝ  
IZOLAČNÍ RÁM
Polyetylenová pěna vytváří kolem okna vzduchotěsný 
izolační límec, který omezuje tepelné ztráty a chrání 
vnitřní prostory před vlhkostí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Střešní okno představuje nejlepší cestu pro zajištění dostatečného přísunu denního světla do temných 

půdních prostor. Někdy ho ale může být až příliš, obzvláště během slunečných dnů. Jindy bychom 
zase dali přednost většímu soukromí. Optimální řešení pro takové situace nabízí naše rolety,  

které jsou speciálně navržené pro okna RoofLITE+.

RUC IFC/IFCS

LEMOVÁNÍ
Originální montážní lemování RoofLITE+ zaručuje vodotěsné napojení mezi střechou a oknem a zároveň také 

rychlejší montáž. Hliníkové lemování odolá jakýmkoliv povětrnostním podmínkám a je dostupné  
v barvě odpovídající vnější povrchové úpravě oken RoofLITE+, tzn. v barvě RAL7043.  

Lemování je rovněž dodáváno s prvky potřebnými pro oplechování rámu  
okna RoofLITE+, které jsou nezbytné pro proces montáže.  

Pamatujte, že 10letá záruka se vztahuje pouze na naše okna.  
Světlík s dvojsklem je vhodný při použití původního  

integrovaného lemování.

Fenstro je řada světlíků určených pro neobývané 
a nevytápěné prostory. Řada zahrnuje několik 
modelů s širokou nabídkou doplňkového 
příslušenství. Všechny zaručují přístup na střechu, 
osvětlení vnitřních půdních prostor a přívod 
čerstvého vzduchu.
Všechny modely jsou standardně dodávány 
s integrovaným lemováním a pěnovým těsněním 
(je možné ho odstranit nebo uříznout na míru), 
které zajišťuje dokonale těsné napojení na střešní 
plášť i snadnou montáž při použití všech typů 
střešních materiálů s výškou profilu do 90 mm.
Každý světlík je standardně dodáván v šedém 
odstínu RAL7043, přičemž některé modely jsou 
dostupné taktéž v červeném odstínu RAL8004.

Světlík s dvojsklem a integrovaným 
lemováním. Vyrobený z borovicového 
dřeva vysoké kvality. Křídlo světlíku se 
standardně otevírá nahoru s možností 
úpravy na otevírání vpravo.
Dostupné velikosti: 
45 x 55 cm 
45 x 73 cm 
48 x 90 cm 
90 x 48 cm

ZÁKLADNÍ MODEL

Ke všem výhodám základního modelu 
přidává další vylepšení v podobě 
omezovače otevření, který brání 
náhodnému zabouchnutí okenního křídla. 
Standardně je otevírání vpravo s možností 
výměny závěsů pro otevírání vlevo.
Dostupné velikosti: 
45 x 55 cm 
45 x 73 cm
65 x 65 cm
85 x 85 cm

MODEL S OMEZOVAČEM
OTEVŘENÍ – K300 

Model B300U je standardní světlík 
s integrovaným lemováním obohacený 
o zabudovanou manžetu z paropropustné 
fólie. Tím je zajištěna špičková vodotěsnost 
tam, kde je nejvíce zapotřebí: v místě 
napojení světlíku na střešní plášť. Manžeta 
navíc zkracuje čas potřebný pro montáž. 
Otevírání standardně zajišťují horní závěsy, 
přičemž je možnost změny jejich umístění 
pro otevírání vpravo.
Dostupné velikosti: 
45 x 55 cm
45 x 73 cm

MODEL S INTEGROVANOU
MANŽETOU Z FÓLIE – B300U

Nejvýkonnější model řady Fenstro je 
vybaven omezovačem, který brání 
náhodnému zabouchnutí okenního křídla, 
a integrovanou manžetou z paropropustné 
fólie, která zajišťuje nepropustnost 
a zkracuje dobu montáže. Otevírání je 
standardně umístěno vpravo s možností 
výměny závěsů pro otevírání vlevo.
Dostupné velikosti: 
45 x 73 cm

MODEL S OMEZOVAČEM
A INTEGROVANOU MANŽETOU 
Z FÓLIE – K300U

Správná montáž střešního okna závisí na celé řadě faktorů. Ke dvěma klíčovým patří vodotěsnost 
v kritickém místě napojení okna na střešní plášť a nepropustnost prostoru mezi oknem a krokvemi.

Originální montážní příslušenství RoofLITE+ zaručuje nepropustnost a eliminaci tepelných ztrát.

+420 (53) 8890034

cs@altaterra.eu

DOSTUPNÉ VELIKOSTI
4555  45 x 55 cm
4573  45 x 73 cm
6565  65 x 65 cm
8585  85 x 85 cm
4890  48 x 90 cm
9048  90 x 48 cm

DUA RHA MIA SSR

Lemování RoofLITE+ UFX je 
určeno pro montáž střešních 
oken do většiny běžně 
dostupných střešních materiálů 
s výškou profilu od 16 do 
120 mm.

UFX

Nezbytné pro montáž střešních 
oken do plochých střešních 
materiálů, jako je břidlice, 
bitumenový šindel či 
vláknocementová šablona se 
skladební výškou od 0 do 16 mm 
(2 x 8 mm). Jednodílný boční prvek 
je zárukou rychlé a bezproblémové 
montáže.

LSX

Lemování RoofLITE+ SSX je 
speciálně navrženo pro montáž 
oken do střech s prefabrikovanou 
plechovou střešní krytinou imitující 
falcovaný plech (dvojitou stojatou 
drážku), pro tzv. „click“ systémy 
krytin, s prefabrikovanou drážkou 
výšky až 50 mm.

SSX

Montážní lemování TFX je určeno 
pro aplikaci střešních oken 
RoofLITE+ do vlnitých střešních 
materiálů s výškou profilu od 
16 do 50 mm, včetně břidlice, 
kovových střešních tašek 
a trapézových plechů.

TFX

Lemování RoofLITE+ FTX 
je navrženo pro montáž 
střešních oken do plochých 
střešních tašek se zámkem, 
s výškou profilu od 16 do 
50 mm.

FTX

Lemování RoofLITE+ UCX 
lze použít k montáži oken do 
sestav vedle sebe nebo nad 
sebe, a to v případě většiny 
běžně dostupných střešních 
materiálů s výškou profilu 16 
až 120 mm.

UCX

Lemování RoofLITE+ UBX umožňuje 
montáž dvou oken vedle sebe 
s minimální mezerou 18 mm. 
Je vhodné pro většinu běžně 
dostupných střešních materiálů 
s výškou profilu od 16 do 120 mm. 
Lemování UBX je nutné použít 
v kombinaci s pomocnou krokví 
označenou výrobkovým kódem UBR.

UBX

Lemování RoofLITE+ SCX 
umožňuje montáž oken do sestav 
vedle sebe nebo nad sebe, a to 
do ploché střešní krytiny, jako je 
např. břidlice, bitumenový šindel 
či vláknocementová šablona. 
Toto lemování není vhodné 
pro montáž do prefabrikované 
plechové střešní krytiny s imitací 
dvojité stojaté drážky, tzv. „click“ 
systémů.

SCX
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Interiérové látkové rolety DUA a RHA se skvěle hodí ke všem střešním oknům RoofLITE+  
a taktéž k většině nejběžněji používaných modelů oken VELUX®, FAKRO®, Keylite® 

(vyjma PVC)
Markýza proti přehřívání MIA je určena pro střešní okna RoofLITE+

Předokenní roleta SSR se solárním napájením je určena pro střešní okna RoofLITE+

Barvy 
4208 bílá
4212 tmavě modrá
4219 béžová
4217 šedá
4232 petrolejově modrá
4233 žlutá
4213 červená
4249 černá

Barvy 
4312 tmavě modrá
4219 béžová

Barvy 
4260 černá


