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Światło słoneczne ma wyjtkową 
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Dlaczego KeyliteTM?

Dodatkowe zalety bez 
dodatkowych kosztów

KeyliteTM oferuje najlepsze 
wyposażenie w standardzie, 

podczas gdy inne okna 
dachowe często wymagają 

zakupu dodatkowych 
akcesoriów aby osiągnąć tę 

samą jakość co okna KeyliteTM. 

Bezpłatny Zintegrowany
Kołnierz Termoizolacyjny

 

Obniżony montaż
w standardzie

Pakiety szybowe z ciepłą
ramką w standardzie

Więcej korzyści!

Sprawdzona konstrukcja, 
materiały wysokiej jakości

KeyliteTM jest częścią 
wiodącego brytyjskiego 
producenta materiałów 

budowlanych, który ma ponad 
30 lat doświadczenia 

w projektowaniu 
oraz wytwarzaniu materiałów 

budowlanych na rynek Wielkiej 
Brytanii i rynki europejskie.

100% wykorzystywanego przez 
nas drewna

posiada certyfikat FSC®   
i pochodzi z odpowiedzialnie 
zarządzanych lasów, dzięki 

czemu masz pewność,  
że nasze rozwiązania  

są przyjazne dla środowiska.

Opatentowane 
innowacje 

Innowacje KeyliteTM 
gwarantują, że jakość naszych 
produktów jest niespotykana.

Zdobyte patenty oznaczają,  
że inne tradycyjne okna 
dachowe nie posiadają 

wielu naszych wyjątkowych 
funkcji, z których każda jest 

zaprojektowana aby zwiększyć 
funkcjonalność oraz prostotę 

montażu, użytkowania  
i konserwacji naszych 

produktów.

10 Lat gwarancji

Okna dachowe i kołnierze 
uszczelniające KeyliteTM objęte 

są 10-letnią gwarancją.

Jesteśmy przekonani, że nasze 
produkty będą bezawaryjnie 
działać przez cały ten okres 

oraz dłużej.

Wszystkie elementy 
elektryczne, rolety i akcesoria 
objęte są 3-letnią gwarancją.

Serwis

Specjaliści techniczni KeyliteTM 
doradzą ci i pomogą

na etapie projektowania  
i specyfikacji.

 
Oferujemy również rolety 
i serwis posprzedażowy 
w punktach, których lista 

znajduje się na końcu  
tej broszury.

$ 10
 Lat

Nie wszystkie okna 
są jednakowe... tylko KeyliteTM 

ma opatentowaną technologię 
Flick-Fit

“

Uznanie 

Certyfikaty zewnętrzne dają  
ci pewność, że KeyliteTM  

to właściwy wybór do twojego 
projektu.

BBA Certification 
For Centre Pivot 

Windows

FSC® Certified

National Building 
Specification 

Approved

Rainforest 
Alliance Certified™

British 
Standards Insti-

tution 

Compliance with 
EU legislation
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Po prostu ściągnij taśmę 
zabezpieczającą, pozwalając 
by nasz unikalny Zintegrowany 
Kołnierz Termoizolacyjny  
rozszerzył się wypełniając 
przestrzeń między ramą okienną 
i dachem: sprawdzone rozwiązanie 
zmniejszające stratę ciepła.

Wstępnie zamontowane kątowniki 
Flick-Fit są łatwe w użyciu sprawiając, 
że KeyliteTM trafia 
z pudełka na dach dużo szybciej.

Po prostu zatrzaśnij pokrywę 
pod zaciskami i zabezpiecz ją. 
Montaż kołnierza 
uszczelniającego wymaga 
obecnie 50% mniej śrub niż 
wcześniej.

Przy obniżonym montażu 
wykorzystuje się 
standardowe kołnierze 
uszczelniające,  
co w połączeniu z nowym 
projektem pokrywy 
pozwala osiągnąć niski 
profil.

Smukły uchwyt wentylacyjny 
ma nowy, współczesny wzór 
zaprojektowany tak, by wygodnie 
otwierać zarówno okno, jak i klapy 
wentylacyjne. Uchwyt pozwala na 
mikrowentylację nawet przy szczelnie 
zamkniętym i zablokowanym oknie.

Wentylacja przy 
każdej pogodzie 

Wszystkie okna dachowe 
KeyliteTM zapewniają 
mikrowentylację, nawet przy 
szczelnie zamkniętym  
i zablokowanym oknie.

Filtr wentylacyjny
Wbudowany filtr przeciwko 
insektom zapewnia, że do 
pokoju dostaje się wyłącznie 
czyste i świeże powietrze.

Zintegrowany 
Kołnierz 
Termoizolacyjny 

Kątowniki 
Flick-Fit

Zatrzaskowe pokrywy 
i kołnierze uszczelniające

Niski
profil pokrywy

Uchwyt 
wentylacyjny 

Nowość

Nowość

Nowość

U
ni

katowa innowacja

Nowość

U
ni

katowa innowacja

Nowość

Wszystkie pakiety szybowe 
są teraz zmodernizowane 
o ciepłą ramkę, 
co dodatkowo zabezpiecza 
przed kondensacją.

Pakiety szybowe 
z ciepłą ramką

Nowość

Zawias, będący najbardziej 
istotnym elementem okna, 
jest jego jedyną
ruchomą częścią. KeyliteTM 
wyeliminował konieczność 
konserwacji tego elementu.

Sprężynowy zawias skrzydła 
okiennego umożliwia 
zamknięcie okna przy pomocy 
lekkiego, płynnego ruchu.

Zawiasy 
bezobsługowe

Sprężynowy 
zawias skrzydła 
okiennego

Uni
ka

to

wa innowacja

Najważniejsze cechy
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Oferta na rok 2014 z
Technologia Futuretherm 
jest wynikiem 100% koncentracji
na innowacjach.

Innowacja

Udoskonalenia w naszych nowych oknach dachowych 
czynią instalację jeszcze łatwiejszą niż dotychczas,  
a także poprawiają komfort użytkowania.

Oferta na rok 2014 z 

Technologia
Futuretherm 

Szybciej
Niżej
Cieplej

Nasz nowy Zintegrowany Kołnierz Termoizolacyjny jest 
unikatowym rozwiązaniem przeciwdziałającym przenikaniu 
zimna i ograniczającym straty ciepła.

Okna KeyliteTM są jedynymi oknami dachowymi z wbudowanym 
mechanizmem wypełniającym przestrzeń między dachem 
a ramą okienną, zapewniającym lepszą wydajność cieplną. 
Wszystkie pozostałe okna dachowe wymagają dodatkowego 
uszczelnienia, aby osiągnąć taki efekt.

Rozprężny 
Kołnierz Termoizolacyjny 
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Dzięki wstępnie zamontowanym kątownikom 
Flick-Fit nasze okna można łatwo i szybko 
przymocować w przygotowanym otworze 
dachowym.

Dalsze unikatowe innowacje KeyliteTM pomogą Ci 
dokończyć kolejno proces uszczelnienia i izolacji.

Flick-Fit 
Z pudełka na dach w

2 minuty

Proste, Łatwe... Szybkie

Po prostu wysuń okno z pudełka  
i usuń opakowanie.

Przekręć wstępnie zamontowane kątowniki 
znajdujące się na dole okna, wybierając 
odpowiednie ustawienie dla danego pokrycia 
dachowego.

Ustaw okno w przygotowanym otworze dachowym 
za pomocą dolnych kątowników Flick-Fit. Wystający 
element kątownika zapewnia umieszczenie okna 
na właściwej wysokości.

Przełóż okno przez otwór dachowy i ustal 
górne kątowniki wybierając odpowiednie 
ustawienie dla danego pokrycia dachowego. 
Zabezpiecz okno dołączonymi śrubami.

Teraz możesz 
rozpocząć 
proces 
uszczelniania.  

Start Koniec

Flick

Flick

10>11
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Połączenie nowych 
innowacji dla szybszego 
i łatwiejszego montażu.

Kątowniki 
Flick-Fit

Nasze unikatowe kątowniki 
Flick-Fit są wstępnie 
zamontowane, więc możesz 
wziąć okno prosto z pudełka
na dach i po prostu wybrać 
ustawienie odpowiednie dla 
danego pokrycia dachowego.

 Bez luźnych kątowników i śrub.
 Szybki montaż z pudełka na dach.

Pokrywy z zamknięciem 
zatrzaskowym

Po prostu zatrzaśnij pokrywę 
pod zaciskami i zabezpiecz ją.  
Montaż kołnierza 
uszczelniającego wymaga 
obecnie 50% mniej śrub  
niż wcześniej.

 50% mniej śrub.
 Szybsze i łatwiejsze niż wcześniej.

Sprężynowy zawias 
skrzydła okiennego

Ta wyjątkowa funkcja steruje 
ruchem zawiasu, dzięki czemu 
można wprowadzić skrzydło  
w ościeżnicę za pomocą 
lekkiego i płynnego ruchu.

 Łatwe dopasowanie.
 Unikatowa cecha.

Zintegrowany 
Kołnierz Termoizolacyjny 

W przeciwieństwie do innych 
okien dachowych, nasz Kołnierz 
Termoizolacyjny jest zintegrowany 
z ramą okienną. Aby szybko 
otrzymać izolację przeciwdziałającą 
przenikaniu zimna, po prostu 
aktywuj kołnierz zdejmując taśmę 
zabezpieczającą.

 Nie wymaga kupna dodatkowych elementów.
 Nie wymaga dodatkowego uszczelnienia.

Un
ikatowa innowacja

Nowość

Sz

ybki montażClick

Os
zczędność czasu

Flick

Ła

twy montażŁatwe

Szybciej

Technologia
Futuretherm
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Technologia
Futuretherm

Obniżony montaż dla 
uzyskania lepszych 
właściwości.
Obniżony montaż 
w standardzie

Każde okno KeyliteTM 
Futuretherm posiada  
w standardzie obniżony 
montaż dla uzyskania 
lepszych właściwości cieplnych. 

Obniżony montaż poprawia 
ogólny wygląd dachu  
i zwiększa cieplną wydajność 
okna. 

Przy obniżonym montażu 
wykorzystuje się standardowe 
kołnierze uszczelniające 
KeyliteTM, skutkiem czego  
nie są wymagane dodatkowe 
koszty.

 Brak dodatkowych kosztów.
 Zwiększona wydajność cieplna.

Niski profil 
pokrywy

Nowa pokrywa posiada niższy 
profil, dzięki czemu zapewnia 
bardziej dopasowaną 
konstrukcję i poprawia 
zamocowanie okna w dachu.

 Nowy projekt.
 Niższy profil.

Niżej
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Zestaw innowacji Futuretherm czyni 
okna KeyliteTM cieplejszymi, z lepszymi 
wartościami współczynnika Uw.

Unikalny Zintegrowany Kołnierz 
Termoizolacyjny  wypełnia 
przestrzeń między ramą 
okienną i dachem. Żadne 
inne okno nie ma takiego 
rozwiązania w standardzie.

Zintegrowany 
Kołnierz Termoizolacyjny 

Dołączona izolacja redukuje 
straty ciepła i mostki 
termiczne zapobiegając 
kondensacji pary wodnej.

 Cieplejsza instalacja.
 Eliminuje przenikanie zimna.

Rozprężny 
KołnierzTermoizolacyjny 

Każde okno Futuretherm 
wyposażone jest w  pakiet 
szybowy  z ciepłą ramką 
aby wyeliminować zjawisko 
kondensacji pary wodnej.

 Pakiety szybowe najwyższej jakości  
w standardzie.

 Zmniejszona kondensacja.

Pakiety szybowe
z ciepłą ramką

Rozprężny 
Kołnierz Termoizolacyjny 
Wyrównuje izolację z łatą 
dachową, co w rezultacie 
ogranicza przenikanie zimna 
i daje cieplejsze połączenie 
z dachem. 

Uw
WSPÓŁCZYNNIK

1.3
W/m²k

Cieplej

Technologia
Futuretherm

16>17

Technologia Futuretherm

IN
N

O
W

AC
JA



O ile poziom natężenia światła słonecznego 
może się różnić na przestrzeni pór roku, 
o tyle pada ono zawsze z tego samego 
kierunku umożliwiając optymalne 
rozmieszczenie okien dachowych.

Światło 
słoneczne 
do każdego 
pomieszczenia.

Wybór 
dla każdego 
typu dachu 

NSkierowane na północ
Okna te odwrócone są
od bezpośredniego światła 
słonecznego. Chwyć więcej 
światła dzięki większym oknom 
dachowym.

SSkierowane na południe
Jest to optymalne położenie
umożliwiające wypełnienie 
twojego pokoju bezpośrednio 
wpadającym światłem 
słonecznym.

ESkierowane na wschód
Słońce wschodząc na 
wschodzie zapewnia 
bezpośrednie nasłonecznienie 
rankiem.

WSkierowane na zachód
Na koniec dnia zachodzące 
słońce dostarcza nam światła 
wieczornego.

Pochyły dach 
KeyliteTM zapewnia 
optymalny dopływ 
światła dziennego 
oraz wentylację na 
zaadaptowanych strychach 
oraz w pomieszczeniach 
o pochyłym dachu. Ilość 
światła wpadającego do 
pomieszczenia będzie 
zależna od twojego wyboru.

Zespolenia pionowe 
Okna kolankowe KeyliteTM 
Vertical Bi-Lite zapewniają 
imponujący efekt szklanej 
ściany dzięki połączeniu 
pionowych okien z oknami 
dachowymi.

Styl atrium
Najbardziej stylowe 
rozwiązanie dla dachów 
płaskich. Dzięki jakości 
światła oraz unikatowej 
estetyce są idealne  
w kuchniach i częściach 
mieszkalnych.

Sklepienia
Pokoje o sklepionym 
suficie można znacznie 
wzbogacić za pomocą 
okien dachowych. 
W pomieszczeniach 
ze sklepieniami możliwa 
jest kontrola ilości światła 
poprzez odpowiednie 
dobranie rozmiaru, jakości 
oraz położenia okien.

Dachy płaskie
KeyliteTM posiada również 
wachlarz rozwiązań 
sufitowych zaprojektowanych 
z myślą o płaskich dachach. 
W twojej przybudówce 
już nigdy nie będzie ciemno.

Pomieszczenia zamknięte
Nawet zamknięte przestrzenie 
mogą cieszyć się światłem 
dziennym dzięki KeyliteTM 
Sun Lite™, które przekazują 
światło do pomieszczenia, 
gdzie nie można użyć 
tradycyjnych okien 
dachowych.
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Konfigurator produktów

KROK

1
KROK

2
KROK

3
KROK

4
KROK

5
KROK

6
Rozmiar i Styl okna Pakiety szybowe Wykończenie okna Metoda otwierania Rolety Akcesoria montażowe

Thermal 
- Termoizolacyjny 
pakiet szybowy
Nasze standardowe okna wykonane 
są w technologii z ciepłą ramką.

 Szyba zewnętrzna ze szkła hartowanego.
 Wartość współczynnika Ug na środku tafli 

szkła - 1,1 w/m2k.

Hi-Therm - Wysoko 
termoizolacyjny 
pakiet szybowy
Dodatkowe bezpieczeństwo 
oraz lepsza funkcjonalność.

 Szyba zewnętrzna ze szkła hartowanego 
oraz dla bezpieczeństwa zalaminowana 
szyba wewnętrzna.

 Samoczyszczące szkło.
 Wartość współczynnika Ug na środku tafli 

szkła - 1,1 w/m2k.

Triple - Pakiet 
szybowy z potrójną 
szybą
Wysokiej klasy dwukomorowy pakiet 
szybowy zapewnia maksymalny komfort.

 Szyba zewnętrzna ze szkła hartowanego.
 Samoczyszczące szkło dla wygody.
 Komory wypełnione kryptonem 

zapewniają wartość współczynnika Ug na 
środku tafli szkła - 0,6 w/m2k.

 Lepsza izolacja akustyczna oraz cieplna.

Bezpieczeństwo 
KeyliteTM

Zwiększony poziom bezpieczeństwa 
i ochrony.

 Pakiet szybowy klasy P4A zgodnie z normą 
EN 1627 plasuje się w drugiej klasie 
odporności antywłamaniowej.

 Dolny uchwyt zapewnia dodatkową 
blokadę.

 Dostępne tylko przy oknach obrotowych.

Ręczne
Nasze standardowe okna 
wyposażone są w wydajne ręczne 
otwieranie oraz sterowanie wentylacją. 
Górny uchwyt w oknach obrotowych 
jest wygodny w użyciu, a jednocześnie
dolny uchwyt w oknach uchylnych/wyłazach 
dachowych umożliwia wykorzystanie pełnego 
45° zakresu otwarcia.

Sterowane elektrycznie
Łatwe w użyciu sterowanie 
elektryczne jest idealne dla okien 
zamontowanych wysoko lub  
w niedostępnych miejscach.

Istnieje możliwość połączenia otwierania 
elektrycznego z elektryczną obsługą rolet. 
Takie rozwiązanie pozwala cieszyć się 
całkowitą kontrolą wentylacji i zacienienia. 
Może to być szczególnie przydatne 
w zastosowaniach sufitowych.

 Łatwa obsługa.
 Możliwości w zakresie wentylacji  

i zacienienia.
 Czujnik deszczu automatycznego 

zamykania.

Rolety 
międzyszybowe
Niesamowite rolety 
międzyszybowe są dostępne 
dla większości typów okien.
Rolety umieszczone wewnątrz okna są 
łatwe w pielęgnacji, ponieważ są całkowicie 
chronione przed uszkodzeniami i kurzem. 
Dostępne wyłącznie w pakietach szybowych 
typu Thermal.

Oryginalne rolety 
KeyliteTM

Zaprojektowane zostały 
z myślą o idealnym 
dopasowaniu, a okres 
gwarancji wynosi trzy lata.

System rolet zapewnia także korzyści 
termiczne obniżając utratę ciepła nawet  
o 20%.

 Zaciemniające rolety zapewniają 100% 
zaciemnienia, idealne do sypialni, a także 
do każdego pomieszczenia, gdzie chcesz 
osiągnąć całkowitą ciemność.

 Przyciemniające rolety w prosty sposób 
pozwalają regulować światło oraz chronić 
prywatność w dowolnym pomieszczeniu.

Kołnierze 
uszczelniające
i akcesoria
Okna KeyliteTM wymagają stosowania 
oryginalnych kołnierzy uszczelniających 
oraz wszystkich potrzebnych do montażu 
akcesoriów.

 Zestaw kołnierzy uszczelniających.
 Kołnierz paroizolacyjny.
 Kołnierz paroprzepuszczalny.
 Zamek.
 Ogranicznik otwarcia.
 Drążek teleskopowy.

Teraz dostępna ze
Sterowaniem elektrycznym

Teraz dostępna ze
Sterowaniem elektrycznym
 

Okno 
Obrotowe
Najbardziej popularny i uniwersalny 
wybór, odpowiedni do większości 
zastosowań.

Wyłaz dachowy
(wyjście pożarowe) 
/Okno uchylne
Wybierz, jeśli potrzebujesz drogi 
ewakuacyjnej lub preferujesz 
otwieranie okna pod kątem 45°.

Pionowe okna 
kolankowe Bi-LiteTM

Zmaksymalizuj ilość światła 
i wentylacji w pomieszczeniu 
poprzez połączenie 
okien skośnych i pionowych.

Okna dwuspadowe
do płaskich dachów
Te eleganckie, wysoko umieszczone 
okna dostarczają naturalne światło
do przestrzeni znajdujących 
się pod dachem płaskim. Idealny 
do kuchni i pomieszczeń 
mieszkalnych.

System do płaskich 
dachów
Dostępny w wersji pojedynczej 
lub zespolenia, umożliwia montaż 
dowolnych okien dachowych 
KeyliteTM na dachach płaskich.

Okna kalenicowe
Okna osadzone w najwyższym 
punkcie skośnych sufitów 
tworzą efektowne rozwiązanie.

Wykończenie 
z naturalnej sosny
Nasze standardowe 
wykończenie
z wieloma powłokami trwałego, 
przezroczystego, satynowego lakieru 
podkreśla naturalne piękno drewna.
Sosnowe wykończenie jest 
praktycznym rozwiązaniem  
dla większości wnętrz.

Wykończenie w 
kolorze białym
Białe wykończenie świetnie  
komponuje się w nowoczesnym 
stylu w każdym pomieszczeniu. 
Łatwa w czyszczeniu 
poliuretanowa farba odporna  
na wilgoć sprawia, że to wykończenie 
jest idealne do kuchni i łazienek.

Aby skorzystać 
z tego konfiguratora, 
dokonaj wyboru 
w każdym kroku.

Nowość

Nowość

Nowość
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Jaśniejszy
Dzień  
Większe okna to więcej światła 
w twoich pomieszczeniach, 
by każdy dzień był jaśniejszy.

Wybierz większe okna lub zamontuj ich więcej, aby 
stworzyć zupełnie inną atmosferę w dowolnym 
z pomieszczeń. KeyliteTM oferuje szeroką gamę 
możliwości, umożliwiając wykorzystanie maksimum 
światła i wentylacji.

 Zespolenia okien do każdego projektu.
 Pionowe okna kolankowe Bi-Lite od podłogi aż po sufit.

Więcej informacji na temat zespoleń okien i pionowych okien 
kolankowych Bi-Lite można znaleźć na stronach 38-41. 
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Podłącz 
Sterowanie 
elektryczne
Okna otwierane obrotowo zamontowane 
w miejscach niedostępnych z łatwością 
można otworzyć stosując sterowanie 
elektrycznie. 
Prosty w obsłudze układ elektryczny sterujący wentylacją i zacienieniem 
wraz z czujnikiem deszczu automatycznie zamykającym okno w przypadku 
wystąpienia opadów zalecany jest do wszystkich instalacji na wysokości 
powyżej 2,5 m.

Opcje:
 Możliwość instalacji na ścianie 
 Sterowanie termostatyczne 
 Sterowanie czasowe
 Sterowanie wentylacją CO²
 Sterowanie elektrycznymi roletami
 Sterowanie zespoleniami okien 

 do zastosowań komercyjnych 
 Zestaw elektryczny modernizujący 

     do istniejących okien dachowych  Czujnik deszczu automatycznego 
zamykania.

Dostępne dla okien dachowych otwieranych Product Code

Okno elektryczne Premium
Zawiera silnik, pilot zdalnego sterowania, 

transformator z wtyczką i czujnik deszczu.
PEK

Okno elektryczne Standard 
Zawiera silnik oraz włącznik z transformatorem 

połączonym przewodowo.

SEK

Sposób zamawiania

Nowe okna
Przy zamawianiu nowych okien zaznacz “elektryczne”, aby zestaw sterujący był zamontowany fabrycznie. 
Wybierz zestaw SEK lub PEK.
Istniejące okna
Do istniejących okien dachowych należy zamówić zestaw modernizujący. Wybierz zestaw SEK lub lub PEK.

Pomoc techniczna

Montaż
Odwiedź stronę www.keyliteroofwindows.com aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące montażu.
Eksploatacja zespoleń okien
Prosimy o kontakt z zespołem ds. technicznych KeyliteTM odnośnie projektów komercyjnych i eksploatacji 
zespoleń okien.

Okna 
elektryczne 
Premium
 Zestaw sterujący fabrycznie 

zamontowany na oknie.

 Wystarczy podłączyć! Nie jest 
wymagane skomplikowane 
okablowanie. 

 Dostępne z automatycznymi 
roletami.

Nowe
Ulepszone

Nowe
Ulepszone
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Energooszczędne 
szyby 
Wybierz pakiety szybowe o wysokiej 
wydajności w celu większej oszczędności 
energii.  
Okna dachowe KeyliteTM dostarczane są z szeroką gamą wariantów pakietów 
szybowych, w tym o różnych właściwościach cieplnych, przydymionych, 
matowych i z samoczyszczącym szkłem.

 Szyba zewnętrzna: 4mm 
 szkło hartowane.  

  Komora: 20mm, 
 wypełniona argonem.

 Szyba wewnętrzna: 4mm 
 szkło typu float 

 Ciepła ramka.

 Szyba zewnętrzna  
z samoczyszczącego szkła.

 Szyba zewnętrzna: 4mm 
 szkło hartowane.  

  Komora: 18mm, 
 wypełniona argonem.

 Szyba wewnętrzna: 6mm szkło 
laminowane.

 Idealne rozwiązanie z 
bezpiecznego szkła dla okien 
poniżej 800 mm od poziomu 
wykończonej posadzki lub 
znajdujących się powyżej 
wysokości głowy.

 Poprawia bezpieczeństwo oraz 
zmniejsza poziom hałasu  
i szkodliwego wpływu 
promieni UV.

 Ciepła ramka.

 Szyba zewnętrzna  
z samoczyszczącego szkła

 Szyba zewnętrzna: 4mm szkło 
hartowane.  

  Komora: 10mm, wypełniona 
kryptonem.

 Szyba środkowa: 4mm szkło 
typu float. 

 Komora: 8mm, wypełniona 
kryptonem

 Szyba wewnętrzna: 4mm szkło 
typu float.

 Pakiet szybowy dwukomorowy 
zapewnia niższe wartości 
współczynnika Uw, jak również 
lepszą izolację akustyczną. 

  Ciepła ramka.

THERMAL HI TERM TRIPLE PRZYDYMIONE

MATOWE

SAMOCZYSZCZĄCE

Standardowe szyby Opcjonalne dodatki 
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UWAGA: Pakiety szybowe dwukomorowe (Triple) oraz Hi Term nie są dostępne z roletami międzyszybowymi. W przypadku instalacji rolet międzyszybowych, powłoka 
niskoemisyjna znajduje się na wewnętrznej powierzchni zewnętrznej tafli. Nie ma to wpływu na wartość współczynnika “Ug”. Wartość współczynnika Ug mierzona  
jest w środkowym punkcie tafli szkła.
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Okno dachowe z roletą zamkniętą 
w środku dla ochrony przed wilgocią, 
kurzem i uszkodzeniami. 
 Zamontowana fabrycznie roleta, zamknięta wewnątrz 

energooszczędnego pakietu szybowego.
 Nie wymaga czyszczenia - idealna do sterylnego i/lub higienicznego 

otoczenia, np. szpitali czy gabinetów.
 Zapewnia lepsze zaciemnienie. 
 Dostępna w wersji z regulacją ręczną lub elektryczną.

(wartość ominalna)
(szer. x wys.) mm

550x780 550x980 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1600 1140x1180 1340x980

Okno dachowe otwierane obrotowo z roletą międzyszybową regulowaną 
WYKOŃCZENIE 
SOSNOWE  I-CP-01-T  I-CP-02-T  I-CP-03-T  I-CP-04-T  I-CP-05-T  I-CP-06-T  I-CP-07-T  I-CP-08-T  I-CP-09-T

WYKOŃCZENIE W 
KOLORZE BIAŁYM WF-I-CP-01-T  WF-I-CP-02-T WF-I-CP-03-T WF-I-CP-04-T WF-I-CP-05-T WF-I-CP-06-T WF-I-CP-07-T WF-I-CP-08-T  WF-I-CP-09-T

Okno dachowe otwierane uchylnie/wyłazowe z roletą międzyszybową regulowaną 
WYKOŃCZENIE 
SOSNOWE -  I-TH-02-T  I-FE-03-T  I-FE-04-T  I-FE-05-T  I-FE-06-T  I-FE-07-T  I-FE-08-T -

WYKOŃCZENIE W 
KOLORZE BIAŁYM - WF-I-TH-02-T  WF-I-FE-03-T  WF-I-FE-04-T  WF-I-FE-05-T  WF-I-FE-06-T  WF-I-FE-07-T  WF-I-FE-08-T -

Elektryczne zestawy modernizujące do okien z roletą międzyszybową
Okno otwierane 
ręcznie, roleta 
sterowana 
elektrycznie 
Okna otwierane 
obrotowo oraz 
uchylnie

EI-01-T EI-02-T EI-03-T EI-04-T EI-05-T EI-06-T EI-07-T EI-08-T EI-09-T

Okna elektryczne 
Standard, roleta 
sterowana 
elektrycznie. Tylko 
okna otwierane 
obrotowo 

EI-01-T-SEK EI-02-T-SEK EI-03-T-SEK EI-04-T-SEK EI-05-T-SEK EI-06-T-SEK EI-07-T-SEK EI-08-T-SEK EI-09-T-SEK

Okna elektryczne 
Premium, roleta 
sterowana 
elektrycznie. Tylko 
okna otwierane 
obrotowo 

EI-01-T-PEK EI-02-T-PEK EI-03-T-PEK EI-04-T-PEK EI-05-T-PEK EI-06-T-PEK EI-07-T-PEK EI-08-T-PEK EI-09-T-PEK

* Roleta sterowana elektrycznie działa przy pomocy włącznika połączonego przewodowo   ** Zestaw SEK obsługuje zarówno okno, jak i roletę międzyszybową za pomocą włącznika 
naściennego.  *** Zestaw PEK jest dostarczany wraz z czujnikiem deszczu oraz pilotem zdalnego sterowania do okna i rolety

*

**

***

Pomysłowa roleta 
międzyszybowa 
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Wybierz roletę doskonale 
komponującą się z wnętrzem 
z szerokiej gamy oryginalnych rolet 
KeyliteTM, aby regulować światło 
i chronić prywatność.

 Łatwe w instalacji i użytkowaniu.
 Możliwe rolety zaciemniające lub przyciemniające.

Więcej szczegółów na stronie 50.

Maluj 
roletami 
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Wybierz 
biel

Rozmiar okna 
(szer. x wys.) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Okna otwierane obrotowo

Thermal
Kod produktu

WF-CP-
01-T

WF-CP-
02-T

WF-CP-
01C-T

WF-CP-
03-T

WF-CP-
04-T

WF-CP-
05-T

WF-CP-
06-T

WF-CP-
07F-T

WF-CP-
07-T

WF-CP-
08-T

WF-CP-
09-T

WF-CP-
10-T

Hi Therm 
Kod produktu

WF-CP-01-
HT

WF-CP-02-
HT

WF-CP-
01C-HT

WF-CP-03-
HT

WF-CP-04-
HT

WF-CP-05-
HT

WF-CP-06-
HT

WF-CP-
07F-HT

WF-CP-07-
HT

WF-CP-08-
HT

WF-CP-09-
HT

WF-CP-10-
HT

Triple 
Kod produktu

WF-CP-
01-KTG

WF-CP-
02-KTG

WF-CP-
01C-KTG

WF-CP-
03-KTG

WF-CP-
04-KTG

WF-CP-
05-KTG

WF-CP-
06-KTG

WF-CP-
07F-KTG

WF-CP-
07-KTG

WF-CP-
08-KTG

WF-CP-
09-KTG -

Okna otwierane 
uchylnie

Wyłazy dachowe

Thermal 
Kod produktu -

WF-TH-
02-T -

WF-FE-
03-T

WF-FE-
04-T

WF-FE-
05-T

WF-FE-
06-T -

WF-FE-
07-T

WF-FE-
08-T - -

Hi Therm 
Kod produktu -

WF-TH-
02-HT -

WF-FE-03-
HT

WF-FE-04-
HT

WF-FE-05-
HT

WF-FE-06-
HT -

WF-TH-
07-HT

WF-FE-08-
HT - -

Wybierz kolor biały by twoje 
wnętrza wyglądały świeżo  
i nowocześnie.

Farba poliuretanowa jest odporna na wilgoć, 
dzięki czemu daje się łatwo czyścić, dlatego 
wykończenie okien w kolorze białym idealnie 
nadaje się do kuchni, łazienek i innych wilgotnych 
pomieszczeń. 

 Idealny do łazienki i kuchni. 
 Dopełnia współczesne wnętrza.
 Niskie koszty utrzymania.
 Dostępne we wszystkich oknach dachowych KeyliteTM.

Okna dachowe 
z wykończeniem w kolorze białym  

Wykończenie w kolorze białym
Okna dachowe ze szprosem

Rozmiar okna 
(szer. x wys.) 550x780 550x980 660x1180 780x1180 780x1400 1340x980 550x980 660x1180 780x1180 780x1400

Okna otwierane obrotowo Okna uchylne Wyłazy dachowe

Thermal 
Kod produktu

CW-WF-
CP-01-T

CW-WF-
CP-02-T

CW-WF-
CP-03-T

CW-WF-
CP-05-T

CW-WF-
CP-06-T

CW-WF-
CP-09-T

CW-WF-
TH-02-T

CW-WF-
FE-03-T

CW-WF-
FE-05-T

CW-WF-
FE-06-T

Hi Therm 
Kod produktu - CW-WF-

CP-02-HT
CW-WF-

CP-03-HT
CW-WF-

CP-05-HT
CW-WF-

CP-06-HT
CW-WF-

CP-09-HT
CW-WF-

TH-02-HT
CW-WF-
FE-03-HT

CW-WF-
FE-05-HT

CW-WF-
FE-06-HT
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Nasze najbardziej uniwersalne okno, odpowiednie 
do pojedynczych i zespolonych aplikacji na każdym 
dachu o kącie nachylenia 15˚-90˚.

Uchwyt otwierania jest dogodnie umieszczony w górnej części okna 
i umożliwia kontrolę wentylacji, pozwalając na dopływ świeżego 
powietrza nawet przy zamkniętym i zabezpieczonym oknie.

Okna dachowe 
otwierane obrotowo (CP)

 Łatwe czyszczenie
Okno obraca się o 180° i można  
je blokować w tej pozycji, co umożliwia 
łatwy dostęp do zewnętrznej szyby i daje 
możliwość czyszczenia jej od wewnątrz 
pomieszczenia.  

 Wydajność cieplna
Tylko okna KeyliteTM posiadają  
w standardzie Zintegrowany Kołnierz 
Termoizolacyjny, ciepłą ramkę  
w pakietach szybowych i obniżony 
montaż, dzięki czemu mają lepszą 
wydajność cieplną.

 Łatwa konserwacja
Dzięki wysokiej jakości lakierowanym 
wykończeniom i innowacyjnym 
zawiasom bezobsługowym okna KeyliteTM 
są niezwykle łatwe w utrzymaniu.  

 Skuteczna wentylacja 
Początkowe krótkie pociągnięcie 
uchwytu okna w dół powoduje 
otwarcie klapy wentylacyjnej, podczas 
gdy okno jest nadal zamknięte. Dalsze 
delikatne pociągnięcie uchwytu 
powoduje otwarcie okna.

 Wszechstronność
Prosimy zapoznać się z naszą szeroką 
gamą udoskonaleń i dodatków, 
które zwiększają uniwersalność 
asortymentu okien obrotowych.

KeyliteTM Ochrona
Nasze nowe bezpieczne okno 
dachowe oferuje zaawansowany 
poziom bezpieczeństwa i ochrony. 
Posiada pakiet szybowy klasy P4A  
i certyfikat odporności na włamanie 
drugiej klasy wg normy EN 1627. 
Dolny uchwyt zapewnia dodatkową 
blokadę

Wykończenie  
w kolorze białym
Świeży i nowoczesny 
wygląd.
Strona 32  

Sterowanie 
elektryczne 
Łatwe sterowanie 
oknami w miejscach 
niedostępnych. 
Strona 24  

Roleta 
międzyszybowa
Pomysłowe 
rozwiązanie  
z wbudowaną roletą. 
Strona 28  

Pakiety szybowe
Lepsza wydajność 
cieplna. 
Strona 26

Rolety 
montowane na 
okno 
Wybierz łatwe  
w montażu, oryginalne 
rolety KeyliteTM. 
Strona 50

Akcesoria 
Drążki, zamki i ograniczniki.
Strona 55

Zestawy montażowe
Kołnierze uszczelniające i elementy 
montażowe
Strona 52-54

Cechy

Rozmiar okna 
(szer. x wys.) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Sosnowe wykończenie
Thermal 
Kod produktu

CP-01-T CP-02-T CP-01C-T CP-03-T CP-04-T CP-05-T CP-06-T CP-07F-T CP-07-T CP-08-T CP-09-T CP-10-T

Hi Therm 
Kod produktu

CP-01-HT CP-02-HT CP-01C-HT CP-03-HT CP-04-HT CP-05-HT CP-06-HT CP-07F-HT CP-07-HT CP-08-HT CP-09-HT CP-10-HT

Triple
Kod produktu

CP-01-KTG CP-02-KTG CP-01C-KTG CP-03-KTG CP-04-KTG CP-05-KTG CP-06-KTG CP-07F-KTG CP-07-KTG CP-08-KTG CP-09-KTG -

NOWOŚĆ
KeyliteTM 
Ochrona
Kod produktu

CP-01-KS CP-02-KS CP-01C-KS CP-03-KS CP-04-KS CP-05-KS CP-06-KS CP-07F-KS CP-07-KS CP-08-KS CP-09-KS CP-10-KS

Wykończenie w kolorze białym
Uwaga:  Aby zamówić wykończenie w kolorze białym, proszę dodać przedrostek "WF" do kodu produktu, np. WF-CP-04-T – Więcej informacji na stronie 32.

Opcjonalne 
dodatki

LAT
GWARANCJI

Nowość
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Typ okna Okna uchylne Wyłazy dachowe
Rozmiar okna 
(szer. x wys.) 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Wykończenie sosnowe
Thermal 
Kod produktu

TH-
02-T

FE-
01C-T

FE-
03-T

FE-
04-T

FE-
05-T

FE-
06-T

FE-
07F-T

FE-
07-T

FE-
08-T

FE-
09-T

FE-
10-T

Hi Therm 
Kod produktu

TH-
02-HT

FE-
01C-HT

FE-
03-HT

FE-
04-HT

FE-
05-HT

FE-
06-HT

FE-
07F-HT

FE-
07-HT

FE-
08-HT

FE-
09-HT

FE-
10-HT

Wykończenie w kolorze białym
Uwaga: Aby zamówić wykończenie w kolorze białym, proszę dodać przedrostek "WF" do kodu produktu, np. WF-FE-04-T – Więcej informacji na stronie 32.

Wyłazy dachowe/Okna 
dachowe otwierane uchylnie(FE/TH)

Uchylne okno dachowe (wyłaz dachowy) KeyliteTM, 
zgodnie z przepisami prawa, otwiera się do 45°.

Okno to jest idealne do niskosklepionych dachów, gdyż otwiera 
się na zewnątrz, dzięki czemu zwiększa się ilość światła dziennego 
dostającego się do pomieszczenia, a jednocześnie skrzydło  
nie zajmuje twojej cennej przestrzeni wewnątrz niego.

Cechy
 Droga ewakuacji

Jako droga ewakuacji, okno otwiera  
się w stronę wolnej przestrzeni w celu 
zapewnienia bezpiecznego wyjścia w razie 
nagłego wypadku. Uchwyt otwierający znajduje 
się w dolnej części okna i jest łatwo dostępny.

 Łatwe w użyciu
Funkcja zatrzymywania w pozycji otwarcia 
umożliwia użytkownikowi przesunięcie okna 
do dowolnego położenia między 0° a 45°. 
Okno pozostaje otwarte w tej pozycji,  
co daje użytkownikowi pełną swobodę.  

 Skuteczna Wentylacja 
Skuteczną wentylację umożliwia klapa 
wentylacyjna znajdująca się w górnej 
części okna, która reguluje przepływ 
powietrza, nawet gdy okno 
jest zamknięte.

 Wydajność cieplna
Tylko okna KeyliteTM posiadają  
w standardzie Zintegrowany Kołnierz 
Termoizolacyjny, ciepłą ramkę w pakietach 
szybowych i obniżony montaż, dzięki czemu 
mają lepszą wydajność cieplną.

*Uwaga: 
Odnośnie umiejscowienia okna 
skontaktuj się z lokalnym wydziałem 
nadzoru budowlanego.

45º

Uwaga: Brak możliwości sterowania elektrycznego.

max  
1700mm*

Okno powinno mieć 
zapewniony niezakłócony 
obszar uchylny o powierzchni 
co najmniej 0,33 m2 oraz 
co najmniej 450 mm wysokości 
i 450 mm szerokości.*

Wykończenie  
w kolorze białym
Świeży i 
nowoczesny 
wygląd.
Strona 32

Pakiety 
szybowe
Lepsza wydajność 
cieplna.
Strona 26

Roleta 
międzyszybowa
Pomysłowe 
rozwiązanie  
z wbudowaną roletą. 
Strona 28

Rolety montowane 
na okno 
Pomysłowe 
rozwiązanie  
z wbudowaną 
roletą. 
Strona 50

Akcesoria 
Drążki, zamki i ograniczniki.
Strona 55

Zestawy montażowe
Kołnierze uszczelniające i elementy 
montażowe.
Strony 52-54

Opcjonalne 
dodatki

15º - 75º

LAT
GWARANCJI

max. 1100 mm 
min. 600 mm*
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Zespolenia
okien

Zespół ds. technicznych KeyliteTM pomoże określić 
optymalne rozwiązanie dla twojego projektu i stworzy 
zamówienie z okien i kołnierzy uszczelniających 
dla danego zespolenia.

KROK 1
Wybierz okno.

  Styl okna 
  Rozmiar okna
  Otwieranie ręczne lub elektryczne 
  Rolety naokienne, międzyszybowe 

 lub elektryczne

KROK 2
Wybierz układ okien.

 

KROK 3
Odstęp między oknami.

  100 mm
  50 mm (tylko układ Combi) 
  18 mm (tylko układ Combi) 

KROK 4
Typ kołnierza uszczelniającego 
dopasowanego do twojego dachu.

  Profil TRF
  Wysoki profil DTRF
  Płaski profil SRF
  Łuska PTRF 

KROK 5
Wybierz słupek podtrzymujący  
w kolorze białym lub sosnowym.

Określenie układu 
zespolenia:

Układ Combi
Obok siebie w płaszczyźnie poziomej 

Układ Bi-Lite 
Jedno nad drugim w płaszczyźnie pionowej

+

+

+

Układ blokowy
Układ wielu okien w obu płaszczyznach

+

Przykładowa specyfikacja
Zespolenia okien dachowych

Możesz pobrać formularz ze strony: www.keylite.pl

CP04

FE04

CP04

FE04

CP04

FE04

3 x  FE04T Okna dachowe

Białe

Biały

Dachówka

x= 100mm x= 50mm
x= 18mm

R1: 
R2:

R3:

Wykończenie okna:

Odstęp (x):

Wykończenie dachu:

Wewnętrzny słupek podtrzymujący:

3 x  CP04T Okna Dachowe - Elektryczne otwieranie!

R1

Rolety

Naokienne Między 
szy.

Elekt.

R2

R3

x x x x

x = Odstęp pomiędzy oknami

x

x

Dostępny tylko w układzie Combi

Naokienne

Naokienne

Między 
szy.

Między 
szy.

Elekt.

Elekt.
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Pionowy Bi-Lite 
Okna Dachowe (VBL)

Pionowy Bi-Lite
Rozmiary i wymiary

Pionowe okno kolankowe Bi-Lite jest pionowym 
komponentem łączącym się z oknami dachowymi 
KeyliteTM, aby stworzyć nowy, atrakcyjny układ 
okien. Jest to bardzo skuteczny sposób na poprawę 
oświetlenia i wentylacji każdego pomieszczenia.

W jaki sposób zamówić pionowe okna kolankowe Bi-Lite 

Pojedyncze Podwójne Potrójne

(wartość 
nominalna)
szer. x wys. 

780mm 1570mm 2370mm 

WYKOŃCZENIE SOSNOWE
wys. = 
600 mm tylko 
uchylne

VBL-
780X600-T

DVBL-
780X600-T

TVBL-
780X600-T

wys. = 
950mm tylko 
uchylne

VBL-
780X950-T

DVBL-
780X950-T

TVBL-
780X950-T

wys. = 
950 mm 
uchylno
-rozwierne

VBL-
780X950-TT

DVBL-
780X950-TT

TVBL-
780X950-TT

WYKOŃCZENIE W KOLORZE BIAŁYM
Aby zamówić wykończenie w kolorze białym, proszę wstawić symbol 
“WF” do kodu produktu, np. VBL-WF-780X950-TT

szer.

wys.

Długość okna dachowego (mm) 980, 1180, 1400

Wysokość okna pionowego (mm) 600, 950

Szerokość okna pionowego Bi-Lite (mm)

Pojedyncze 780

Podwójne 780

Potrójne 780

Nachylenie Min 20°, Max 55°

Okna uchylno-rozwierne dostępne są tylko dla okien pionowych o wymiarach 780 
mm szerokości i 950 mm wysokości (pojedynczych, podwójnych i potrójnych)

Opcjonalne 
dodatki

KROK 1
Określ czy twój układ jest pojedynczy, 
podwójny czy potrójny.

KROK 2
Wybierz okno dachowe w rozmiarze 
04, 05, 06. Wybierz spośród:  

  Okna z roletą międzybową Strona 28 
  Okna obrotowe Strona 34 
  Wykończenie w kolorze białym Strona 32 
  Okna uchylne Strona 36 

KROK 3
Zdecyduj czy twoje okno 
ma mieć:

600 mm
(tylko okna uchylne) czy
950mm
(okna uchylne lub uchylno
-rozwierne)

KROK 4
Cena okna pionowego uwzględnia kołnierz 
uszczelniający, podaj więc 
rodzaj wykończenia dachu 
(dachówka czy łupek) i kąt jego
nachylenia.

np:

06

60
0m

m

95
0m

m

20º - 55º

Dla układów okien pionowych innych niż wymienionych wyżej prosimy o kontakt 
z działem sprzedaży KeyliteTM.

20º - 55º

Wykończenie  
w kolorze białym
Świeży  
i nowoczesny 
wygląd.
Strona 32  

Rolety 
międzyszybowe
Pomysłowe 
rozwiązanie  
z wbudowaną roletą.
Strona 28

Rolety montowane 
na okno
Wybierz łatwe  
w montażu, 
oryginalne rolety 
KeyliteTM.
Strona 50

Uchylanie
i otwieranie
W oknach 950 mm 
można dodatkowo 
wybrać funkcję 
otwierania.

LAT
GWARANCJI

Zestawy montażowe
Kołnierze uszczelniające i elementy 
montażowe.
Strony 52-54

wys. wys.

szer. szer.
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System płaski dach Apex
Okna Dachowe (FRX)

System płaski dach
Okna Dachowe (FRS)

Pojedyncze Podwójne Potrójne

Aby uzyskać pomoc proszę skontaktować się z zespołem ds. technicznych KeyliteTM

Rozmiar okna 
(szer. x wys.) 780x980 780x1180 780x1400 1570x980 1570x1180 1570x1400 2370x980 2370x1180 2370x1400

Wielkość otworu
konstrukcyjnego 760x2115 760x2490 760x2900 1560x2115 1560x2490 1560x2900 2355x2115 2355x2490 2355x2900

WYKOŃCZENIE SOSNOWE
Thermal 
Kod produktu

FRX-

CP-04-T

FRX-

CP-05-T

FRX-

CP-06-T

DFRX-

CP-04-T

DFRX-

CP-05-T

DFRX-

CP-06-T

TFRX-

CP-04-T

TFRX-

CP-05-T

TFRX-

CP-06-T

WYKOŃCZENIE W KOLORZE BIAŁYM

Thermal 
Kod produktu Aby zamówić wykończenie w kolorze białym, proszę dodać przedrostek “WF” do kodu produktu, np. WF-FRX-CP-04-T

Dwuspadowy system okien KeyliteTM do  płaskich 
dachów tworzy wyrafinowaną konstrukcję 
stylizowaną na atrium, dodającą funkcjonalności 
i szyku pomieszczeniom znajdującym się pod 
płaskimi dachami.

Idealne rozwiązanie do kuchni lub pomieszczeń mieszkalnych, 
dostępne w formacie jednej, dwóch lub trzech par okien, może 
całkowicie przekształcić pokój kaskadami naturalnego światła. 

Wiele budynków posiada dobudówki z płaskim lub 
prawie płaskim dachem. W celu zapewnienia takim 
pomieszczeniom źródła światła dziennego, firma 
KeyliteTM opracowała specjalny system okien  
do płaskich dachów.

System okien KeyliteTM do płaskich dachów zapewnia wszelkie korzyści 
związane z naturalną wentylacją i dostępem do światła dziennego. Wszystkie 
okna dachowe z asortymentu KeyliteTM są kompatybilne z tym systemem.

0º - 5º 0º - 15º

  Izolowaną drewnianą podstawę. 
  Okno dachowe KeyliteTM Thermal  

 otwierane obrotowo.

  System dostarczany jest z wybranymi oknami 
dachowymi oraz w pełni izolowanymi, precyzyjnymi 
kołnierzami uszczelniającymi.

Rozmiar okna 
(szer. x wys.) 550x780 550x980 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Wielkość otworu
konstrukcyjnego 530x1000 530x1200 640x1400 760x1200 760x1400 760x1620 920x1820 1120x1400 1320x1200 1320x1620

WYKOŃCZENIE SOSNOWE
Thermal 
Kod produktu FRS-CP-01-T FRS-CP-02-T FRS-CP-03-T FRS-CP-04-T FRS-CP-05-T FRS-CP-06-T FRS-CP-07-T FRS-CP-08-T FRS-CP-09-T FRS-CP-10-T

WYKOŃCZENIE SOSNOWE
Thermal 
Kod produktu Aby zamówić wykończenie w kolorze białym, proszę dodać przedrostek “WF” do kodu produktu, np. WF-FRS-CP-01-T

Wielkość otworu konstrukcyjnego = szerokość okna -20mm i wysokości okna +220mm

Standardowy system zawiera:
  Kołnierze uszczelniające  

     do zamocowania okna  
     w drewnianej podstawie. 
  Idealne rozwiązanie do aplikacji  

 ocieplania dachów o stopniu  
 nachylenia poniżej 15°.

LAT
GWARANCJI

LAT
GWARANCJI

Opcjonalne 
dodatki

Wykończenie  
w kolorze białym
Świeży  
i nowoczesny 
wygląd.
Strona 32  

Sterowanie 
elektryczne
Łatwe sterowanie 
oknami w miejscach 
niedostępnych.
Strona 24 

Rolety 
międzyszybowe
Pomysłowe 
rozwiązanie  
z wbudowaną roletą.
Strona 28 

Akcesoria 
Wybierz akcesoria 
dla większego 
bezpieczeństwa  
i wygody obsługi.
Strona 55

Opcjonalne 
dodatki

Wykończenie  
w kolorze białym
Świeży  
i nowoczesny 
wygląd.
Strona 32  

Sterowanie 
elektryczne
Łatwe sterowanie 
oknami w miejscach 
niedostępnych.
Strona 24 

System 
oddymiania 
Automatyczne 
otwieranie w 
przypadku pożaru.
Strona 47 

Akcesoria 
Wybierz akcesoria 
dla większego 
bezpieczeństwa  
i wygody obsługi.
Strona 55 

42>43

Technologia Futuretherm

AS
O

RT
YM

EN
T



System Kombi płaski dach
Okna Dachowe (FRS)

Płaska kopuła
Dachowa (FRD)

0º - 15º 0º - 25º

Praktyczne rozwiązanie do instalacji par 
okien dachowych na płaskich dachach.

System jest całkowicie prefabrykowany dla ułatwienia montażu 
na miejscu.

Konstrukcja świetlików KeyliteTM  
do dachów płaskich składa się z trzech warstw 
kształtowanych termicznie.

Poliwęglan jest praktycznie niezniszczalny wytrzymując siłę uderzenia 250 
razy większą niż szkło. Świetliki KeyliteTM do dachów płaskich mogą mieć 
wykończenie przezroczyste lub matowe.

  System KeyliteTM do płaskich dachów  
 jest dostarczany z ukształtowaną,  
 izolowaną, drewnianą podstawą  
 dachową i zestawem kołnierzy  
 uszczelniających. 
   Aby zwiększyć ilość naturalnego  
 światła wpadającego  
     do pomieszczenia, przednie i tylne  
 obramowanie jest wyprofilowane  
 pod kątem.

 Rozstawna podstawa z trzech rodzajów 
poliwęglanu (przezroczystego lub 
matowego) i PVC-U o wysokości 300 mm.

 Wartość współczynnika U – 1,3 W/m²k. 

Cechy

Cechy
  System jest też dostępny  

 z systemami elektrycznego  
 otwierania i oddymiania.

 10 lat gwarancji na świetlik, 1 rok  
na akcesoria.

 Pełen zakres wentylacji, dostępu, 
podpór, itp.

Rozmiar okna 
(szer. x wys.) 1110x780 1110x980 1330x1180 1570x980 1570x1180 1570x1400 1890x1600 2290x1180

Wielkość 
otworu 1100x1000 1100x1200 1320x1400 1560x1200 1560x1400 1560x1620 1880x1820 2280x1400

WYKOŃCZENIE SOSNOWE
Thermal 
Kod produktu CFRS-CP-01-T CFRS-CP-02-T CFRS-CP-03-T CFRS-CP-04-T CFRS-CP-05-T CFRS-CP-06-T CFRS-CP-07-T CFRS-CP-08-T

WYKOŃCZENIE W KOLORZE BIAŁYM
Thermal 
Kod produktu Aby zamówić wykończenie w kolorze białym, proszę dodać przedrostek “WF” do kodu produktu, np. WF-CFRS-CP-01-T

Rozmiar okna (szer. x wys.) 600x600 600x900 800x800 900x900 1000x1000 1200x1200

Nie otwierane
Kod produktu

Przezroczyste FRD-S6 FRD-R69 FRD-S8 FRD-S9 FRD-S10 FRD-S12

Matowe FRD-S6-FR FRD-R69-FR FRD-S8-FR FRD-S9-FR FRD-S10-FR FRD-S12-FR

Otwierane ręcznie
Kod produktu

Przezroczyste FRD-S6-M FRD-R69-M FRD-S8-M FRD-S9-M FRD-S10-M FRD-S12-M

Matowe FRD-S6-FR-M FRD-R69-FR-M FRD-S8-FR-M FRD-S9-FR-M FRD-S10-FR-M FRD-S12-FR-M

Otwierane 
elektryczne
Kod produktu

Przezroczyste FRD-S6-E FRD-R69-E FRD-S8-E FRD-S9-E FRD-S10-E FRD-S12-E

Matowe FRD-S6-FR-E FRD-R69-FR-E FRD-S8-FR-E FRD-S9-FR-E FRD-S10-FR-E FRD-S12-FR-E

Aby uzyskać pomoc proszę skontaktować się z zespołem ds. technicznych KeyliteTM

LAT
GWARANCJI

LAT
GWARANCJI

Opcjonalne 
dodatki

Wykończenie  
w kolorze białym
Świeży  
i nowoczesny 
wygląd.
Strona 32  

Sterowanie 
elektryczne
Łatwe sterowanie 
oknami w miejscach 
niedostępnych.
Strona 24 

System 
oddymiania 
Automatyczne 
otwieranie  
w przypadku 
pożaru.
Strona 47
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Okna kalenicowe
Okna Dachowe (RG)

System oddymiania
Okna Dachowe (SVK)

Aby uzyskać jak największą ilość światła, okna kalenicowe 
KeyliteTM mogą być montowane wzdłuż grzbietu dachu, 
celem zaoszczędzenia przestrzeni – możliwie jak najwyżej.

System oddymiania KeyliteTM jest tak zaprojektowany, 
aby w przypadku pożaru otworzyć okno automatycznie.

  Okna kalenicowe KeyliteTM są idealne 
zarówno do domów,  jak i w 
zastosowaniach komercyjnych; 
dostępne w następujących wersjach: 
okna otwierane obrotowo, okna  
ze szprosem, z wykończeniem  
w kolorze białym, z możliwością montażu 
rolety międzyszybowej we wszystkich 
wariantach.

  Te okna, zazwyczaj instalowane  
w miejscach trudno dostępnych, 
mogą być sterowane elektrycznie 
za pomocą zdalnego pilota lub 
przełącznika naściennego. 

  Instalacja okien kalenicowych KeyliteTM 
jest bardzo podobna do montażu 
standardowego okna dachowego.  

  System jest wyposażony także  
w trzydniowe zasilanie bateryjne  
w przypadku awarii układu elektrycznego 
budynku. 

  System ten można łatwo zintegrować  
z alarmem przeciwpożarowym  
lub może pracować jako urządzenie 
niezależne.

Cechy Cechy

Zestaw zawiera: 

  Okna muszą być ustawione względem 
siebie w taki sposób, aby skrzydła 
okienne nie zderzały się podczas 
otwierania.

  Okna kalenicowe, które  
są umieszczone w odległości 280 mm 
lub więcej poniżej kalenicy, można 
montować za pomocą standardowych 
kołnierzy uszczelniających KeyliteTM. 
Okna, które są umieszczone w 
odległości mniejszej niż 280 mm, 
wymagają kalenicowych kołnierzy 
uszczelniających KeyliteTM. W celu 
określenia pozycji systemu okiennego 
prosimy o kontakt z zespołem  
ds. technicznych KeyliteTM.

15º - 75º

Należy pamiętać, że:
Okna, które są umieszczone w odległości 280 mm lub więcej poniżej kalenicy można montować za pomocą standardowych kołnierzy uszczelniających KeyliteTM. Okna, które są umieszczone 
w odległości mniejszej niż 280 mm, wymagają kalenicowych kołnierzy uszczelniających KeyliteTM. Przy składaniu zamówienia proszę określić rodzaj pokrycia dachu: profil TRF, wysoki profil 
DTRF, płaski profil SRF, łuska PTRF. Dostępne również z oknami uchylnymi oraz oknami ze szprosem.

Rozmiar okna 
(szer. x wys.) 780x1180 780x1400 1660x1180 1660x1400

WYKOŃCZENIE SOSNOWE
Thermal 
Kod produktu RG-CP-05-T RG-CP-06-T DRG-CP-05-T DRG-CP-06-T

WYKOŃCZENIE W KOLORZE BIAŁYM
Thermal 
Kod produktu RG-WF-CP-05-T RG-WF-CP-06-T DRG-WF-CP-05-T DRG-WF-CP-06-T

Silnik, panel sterowania, zbijaną 
szybkę, detektory dymu i zestaw 
baterii rezerwowych na 3 dni.
Nie zawiera okna dachowego  
i kołnierza uszczelniającego.

Aby zapewnić 1m² systemu 
oddymiającego należy wybrać 
zestaw SVK z oknem i kołnierzem 
uszczelniającym typu KeyliteTM CP08 
(1140x1180 mm).  

Aby zapewnić 1,5m² systemu 
oddymiającego należy wybrać 
zestaw SVK z oknem i kołnierzem 
uszczelniającym typu KeyliteTM CP10 
(1340x1400 mm).  
 
Gdy okno i zestaw SVK są zamawiane 
razem, silnik jest montowany 
fabrycznie bez dodatkowych opłat.

Smoke Vent Kit SVK

Pojedyncze Podwójne

  Zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej KeyliteTM, gdzie 
umieszczone są schematy elektryczne. 

  Możliwe zlecenie usługi.

3
LATA

GWARANCJI 
NA ELEKTRONIKE

LAT
GWARANCJI NA

OKNA
I KOŁNIERZE

LAT
GWARANCJI

Opcjonalne 
dodatki

Wykończenie  
w kolorze białym
Świeży  
i nowoczesny 
wygląd.
Strona 32  

Sterowanie 
elektryczne
Łatwe sterowanie 
oknami w miejscach 
niedostępnych.
Strona 24 

System 
oddymiania 
Automatyczne 
otwieranie  
w przypadku 
pożaru.
Strona 47 

46>47

Technologia Futuretherm

AS
O

RT
YM

EN
T



Sun Lite™ 
System Dachowy (SL)

  W zależności od konstrukcji dachu 
świetlik jest dostępny w wersji  
ze “sztywnymi” lub “elastycznymi” 
rurami światłonośnymi. 

  Przekształca pokoje ciemne  
lub bez okien.

  Idealny do łazienek, klatek 
schodowych i korytarzy.

  Pozwala oszczędzać energię 
poprzez zmniejszenie wykorzystania 
sztucznego światła.

Standardowy świetlik rurowy 
KeyliteTM Sun Lite™ zawiera 
następujące elementy:

  Kołnierz uszczelniający i kopułę. 
  Rury sztywne lub elastyczne  

– wedle preferencji (zalecane  
są sztywne).

  Biały dyfuzor sufitowy.

Świetliki rurowe KeyliteTM Sun Lite™ dostarczają światło 
dzienne tam, gdzie nie można zamontować tradycyjnych 
okien dachowych do dachów plaskich i skośnych. 

Silnie odbijająca światło rura światłonośna pozwala na dotarcie promieni 
słonecznych do wnętrz pozbawionych naturalnego oświetlenia.

Uwaga: Przy składaniu zamówienia dla doboru właściwego kołnierza uszczelniającego proszę określić rodzaj pokrycia dachu: profil TRF, wysoki profil DTRF, płaski profil SRF, łuska PTRF. 
Jeśli odległość od dachu jest większa niż 2m, skontaktuj się z zespołem ds. technicznych KeyliteTM.

Zlicowana szyba 
Sun Lite™ 

Średnica 
  530 mm
  450 mm
  350 mm

Długość rury
   2m

Długość rury
   1.7 m

Długość rury
   2 m

Średnica
  250 mm

Aby zapewnić optymalną wydajność
sztywna rura światłonośna KeyliteTM jest 
wykonana z wytrzymałego, polerowanego 
aluminium wykończonego powłoką refleksyjną 
z 98% współczynnikiem odbicia.

Świetlik rurowy z rurą sztywną

Świetlik rurowy z rurą elastyczną

Uniwersalne
Zalecany do instalacji tam, gdzie przeszkody  
w konstrukcji dachu uniemożliwiają zastosowanie 
systemu ze sztywną rurą

Rozmiary Świetlówki Sztywne rozszerzenie (600 mm)

ø 250 mm 250SLF20 250SLER

ø 350 mm 350SLF20 350SLER

ø 450 mm 450SLF20 450SLER

ø 530 mm 530SLF20 530SLER

15º - 60º

0º - 15º

Cechy

Systemy do 
dachów skośnych

Systemy do 
dachów płaskich

Akcesoria Sun Lite™ 

Rozmiar

System okien 
Sun Lite™

ø250mm ø350mm ø450mm ø530mm

Zlicowana szyba 
Sun Lite™ 

Ze sztywną - SLR350 SLR450 SLR530

Z elastyczną - SLF350 SLF450 SLF530
Kopułka 
poliwęglanowa 
Sun Lite™

Ze sztywną SLR250 - - -

Z elastyczną - - - -

Kopułka  
poliwęglanowa  
do dachów 
Sun Lite™

Ze sztywną - SLR350FRS SLR450FRS SLR530FRS

Z elastyczną - SLF350FRS SLF450FRS SLF530FRS

Świetlik poliwęglanowy
Sun Lite™ 

W celu uzyskania 98% współczynnika 
odbicia KeyliteTM zaleca świetlik  
ze sztywną rurą światłonośną  
o minimalnej średnicy 350 mm.

Nowość

Płaski dach
Świetlik poliwęglanowy
Sun Lite™ 

Nowość

Średnica
  530 mm
  450 mm
  350 mm

Zalecane wykorzystanie

250 mm (średnica) 350 mm (średnica) 450 mm (średnica) 530 mm (średnica)

Sztywna rura Łazienka, WC, garderoba Nadaje się do pomieszczeń ok. 
4m x 4m, np. łazienek, korytarzy, 
niewielkich 

Nadaje się do pomieszczeń  
o wymiarach ok. 5m x 5m, np. 
łazienek, półpięter, biur

Nadaje się do pomieszczeń  
o wymiarach ok. 6m x 6m, np. 
sklepów, korytarzy, biur

Elastyczna rura
Max. zalecana 
długość – 2 m

- Łazienka, WC, garderoba Nadaje się do pomieszczeń 
małych pomieszczeń  
o wymiarach ok. 4m x 4m

Nadaje się do pomieszczeń 
mieszkalnych o wymiarach ok. 
5m x 5m, np. dużych 
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Oryginalne
Rolety KeyliteTM

Stwórz atmosferę z naszymi specjalnie zaprojektowanymi 
roletami. Sterowanie, blokowanie i łagodzenie światła 
dziennego do każdego nastroju i w każdej przestrzeni domu.

Cechy
  Prowadnice dla całkowitego 

zaciemnienia.
  Pokrywa rolki zapobiega blaknięciu 

koloru tkaniny.
  Korzyści cieplne – zmniejszenie strat 

ciepła o co najmniej 20% (w testach 
BBA). 

  W pełni bezpieczne w eksploatacji 
 – bez łańcuszków.

3
LATA

GWARANCJI

DOSTĘPNE
DARMOWE
PRÓBKI

  Rolety zaciemniające
Blokują wszystkie zewnętrzne źródła 
światła, idealne do sypialni  
lub domowego kina.

  Obramowanie białe
Idealne uzupełnienie do okien z białym 
wykończeniem.

  Obramowanie aluminiowe
Idealne rozwiązanie dla nowoczesnego 
wykończenia okien sosnowych.

  Odszukaj numer seryjny 
znajdujący się na srebrnej tabliczce 
znamionowej pod uchwytem 
wentylacyjnym (np. 0410 12345).

Aby wybrać swoje rolety wykonaj następujące proste kroki.

Berlin BO
Cappuccino

Berlin BO
Gardenia

ZAMÓWIENIE PRZEZ TELEFON
+48 517 158 239

KROK 1
Sprawdź numer seryjny okna.

KROK 2
Wybierz rodzaj rolety.

KROK 3
Wybierz rodzaj obramowania.

KROK 4
Wybierz jeden z poniższych kolorów.

  Obramowanie
 Do wyboru aluminiowe lub białe.
  Możliwość montażu sterowania 

elektrycznego
 Wybierz sterowanie elektryczne  

dla automatycznego odsuwania  
i zasuwania rolet.

  Rolety przyciemniające
Chronią prywatność i zapewniają 
regulację światła słonecznego.

Carina 
Yellow Green

Carina 
Camel

Carina 
Butter

Carina 
Coffe Bear

Carina 
Cinnamon

Carina 
Ivory

Carina 
Corn

Carina 
Light Grey

Carina 
Off White

Carina 
Sand

Zaciemniające

Berlin BO
Bran

Berlin BO
Peach

Berlin BO
Metal

Berlin BO
Sunlight

Przyciemniające 
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Pojedyncze
kołnierze uszczelniające

Zespolenia
kołnierzy uszczelniających

max. 15mm

max. 90mm

max. 10mm

Jednoczęściowy fartuch kołnierza
Unikatowa konstrukcja 
jednoczęściowego fartucha poprawia 
walory estetyczne wykończenia oraz 
umożliwia łatwy montaż.

Zaprojektowane tak, aby komponować  
się z konkretnymi rodzajami pokrycia dachowego 
kołnierze uszczelniające KeyliteTM są najbardziej 
efektywnym sposobem na zapewnienie szczelnej 
instalacji systemu okiennego.

Czytelna instrukcja oraz jednoczęściowy fartuch kołnierza gwarantują łatwy 
montaż już za pierwszym razem.

Profil: TRF

 Kąt nachylenia dachu 20° - 90°
 Profil materiału – max. 45 mm 

 Kołnierz uszczelniający do pojedynczego 
okna montowany pod zakładkową dachówkę 
profilowaną lub zakładkową karpiówkę.

Profil Wysoki: DTRF

 Kąt nachylenia dachu 15° - 90°
 Profil materiału – max. 90 mm 

 Kołnierz uszczelniający do pojedynczego 
okna montowany pod zakładkową dachówkę 
płaską lub profilowaną. Nadaje się również pod 
zakładkowy łupek i blachodachówkę.

Profil Płaski: SRF

 Kąt nachylenia dachu 15° - 90°
 Profil materiału – max. 10 mm  

 Kołnierz uszczelniający do pojedynczego okna 
montowany pod łupek do 10mm grubości.

 Nie należy stosować z zakładkowym łupkiem.

Profil Łuska: PTRF

 Kąt nachylenia dachu 25° - 90°
 Profil materiału – max. 15 mm 

 Kołnierz uszczelniający do pojedynczego okna 
montowany pod karpiówkę.

 Nie należy stosować z zakładkową karpiówką.

Oferta zespoleń kołnierzy uszczelniających 
KeyliteTM pozwala na montaż wszystkich 
standardowych okien dachowych KeyliteTM  
w układach: pionowych, poziomych 
lub blokowych.

max. 45mm max. 45mm Zespolenie w rzędzie – Kombi

Zespolenie w kolumnie – Bi-Lite

Zespolenie Blok 2x2 – Quadro

 Standardowa odległość między 
ramami okien = 100 mm

 Nietypowe rozmiary wykonywane  
są na zamówienie. Aby uzyskać więcej 
informacji prosimy o kontakt z działem 
sprzedaży KeyliteTM.

Cechy

Rozmiar okna (szer. x wys.) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Pokrycie płaskie 
(grubość do 10 mm) SRF01 SRF02 SRF01C SRF03 SRF04 SRF05 SRF06 SRF07F SRF07 SRF08 SRF09 SRF10

Pokrycie profilowe 
(grubość do 45 mm) TRF01 TRF02 TRF01C TRF03 TRF04 TRF05 TRF06 TRF07F TRF07 TRF08 TRF09 TRF10

Pokrycie profilowe wysokie 
(grubość do 90 mm) DTRF01 DTRF02 DTRF01C DTRF03 DTRF04 DTRF05 DTRF06 DTRF07F DTRF07 DTRF08 DTRF09 DTRF10

Pokrycie typu łuska 
(grubość do 15 mm) PTRF01 PTRF02 PTRF01C PTRF03 PTRF04 PTRF05 PTRF06 PTRF07F PTRF07 PTRF08 PTRF09 PTRF10

Kombi niski
CSRF01 CSRF02 CSRF01C CSRF03 CSRF04 CSRF05 CSRF06 CSRF07F CSRF07 CSRF08 CSRF09 CSRF10

Kombi wysoki
CTRF01 CTRF02 CTRF01C CTRF03 CTRF04 CTRF05 CTRF06 CTRF07F CTRF07 CTRF08 CTRF09 CTRF10

Bi-Lite niski
BLSRF01 BLSRF02 BLSRF01C BLSRF03 BLSRF04 BLSRF05 BLSRF06 BLSRF07F BLSRF07 BLSRF08 BLSRF09 BLSRF10

Bi-Lite wysoki
BLTRF01 BLTRF02 BLTRF01C BLTRF03 BLTRF04 BLTRF05 BLTRF06 BLTRF07F BLTRF07 BLTRF08 BLTRF09 BLTRF10

Quadro niski
QLSRF01 QLSRF02 QLSRF01C QLSRF03 QLSRF04 QLSRF05 QLSRF06 QLSRF07F QLSRF07 QLSRF08 QLSRF09 QLSRF10

Quadro wysoki
QLTRF01 QLTRF02 QLTRF01C QLTRF03 QLTRF04 QLTRF05 QLTRF06 QLTRF07F QLTRF07 QLTRF08 QLTRF09 QLTRF10
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Elementy
montażowe

Akcesoria

Rozmiar okna 
(szer. x wys.) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Kołnierz 
paroprzepuszczalny
Kod produktu

FC-01 FC-02 FC-01C FC-03 FC-04 FC-05 FC-06 FC-07F FC-07 FC-08 FC-09 FC-10

Kołnierz paroizolacyjny
Kod produktu

VC-01 VC-02 VC-01C VC-03 VC-04 VC-05 VC-06 VC-07F VC-07 VC-08 VC-09 VC-10

Pakiet montażowy 
Kod produktu
Zawiera kołnierz 
paroprzepuszczalny
i kołnierz paroizolacyjny

IN-PK-01 IN-PK-02 IN-PK-01C IN-PK-03 IN-PK-04 IN-PK-05 IN-PK-06 IN-PK-07F IN-PK-07 IN-PK-08 IN-PK-09 IN-PK-10

Kołnierz 
paroprzepuszczalny
Kołnierz paroprzepuszczalny (FC) 
KeyliteTM jest wykonany z oddychającej 
elastycznej membrany, która 
tworzy nieprzepuszczalne dla wody 
uszczelnienie okna dachowego.

Kołnierz paroizolacyjny
Kołnierz paroizolacyjny (VC)  KeyliteTM 
zwiększa szczelność wokół okna 
dachowego KeyliteTM, a także 
zapobiegania przechodzeniu pary przez 
konstrukcję dachu.

Kołnierz 
paroizolacyjny 

Kołnierz 
Termoizolacyjny 

Kołnierz 
paroprzepuszczalnyKołnierz 

Okno

Zamek
W celu zwiększenia bezpieczeństwa można wykorzystać 
zamek.

Ogranicznik otwarcia
W celu zapewnienia bezpieczeństwa można zastosować 
ograniczniki otwarcia.

Drążek teleskopowy (sterowanie 
roletami)
Drążek teleskopowy umożliwia ręczne sterowanie 
oknami i roletami. Dostępne są drążki teleskopowe 
o długości 2 m oraz 3 m.

Drążek teleskopowy do rolet międzyszybowych 
Drążek teleskopowy o długości 1 m umożliwia ręczne 
sterowanie roletami międzyszybowymi.

+
KeyliteTM oferuje 
także gamę 
wysokiej jakości 
akcesoriów do okien 
dachowych.
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Schody
strychowe

EN
14975

EN
13501-2

EN
1634-1

Montaż za pomocą 
kątowników Flick-Fit
Wstępnie zainstalowane 
kątowniki pozawalają na 
instalację od dołu strychu

Uszczelka obwodowa wokół 
klapy zmniejsza straty ciepła

Wstępnie zamontowana 
poręcz w standardzie

Antypoślizgowe stopnie

Połączenia typu jaskółczy 
ogon na wszystkich stopniach

Biała izolowana klapa  
o grubości 36 mm i wartości 

współczynnika U – 1,1 w/m2k
w standardzie*

Wystarczy jedna osoba 
do montażu unikatowej  
odłączanej drabinki

Wpuszczany zamek

Nóżki zabezpieczone przed 
rysowaniem powierzchni

Kod produktu KYL01 KYL02 KYL03 KYL04 KYL05 KYL06 KYL07 KYL08 KYL09

Wymiary otworu 
sufitowego (mm)

550 x 1000 550 x 1200 550 x 1200 600 x 1000 600 x 1200 600 x 1200 700 x 1000 700 x 1200 700 x 1200

Wymiary zewnętrzne 
ramy (mm)

530 x 940 530 x 1140 530 x 1140 580 x 940 580 x 1140 580 x 1140 680 x 940 680 x 1140 680 x 1140

Liczba segmentów 
drabiny

4 3 4 4 3 4 4 3 4

(mm) 1025 1025 1145 1025 1025 1145 1025 1025 1145

(mm) 1300 1565 1605 1300 1565 1605 1300 1565 1605

(mm) 2800 2800 3200 2800 2800 3200 2800 2800 3200

SEGMENTOWE
DRABINY

SEGMENTOWE 
DRABINY

3

4

B

B

A

A

3
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GWARANCJI

*wartość współczynnika U wyliczona

Cechy Już wkrótce

  Montaż za pomocą kątowników 
Flick-Fit – Wstępnie zamontowane 
kątowniki pozawalają na instalację  
od dołu strychu.

  Uszczelka obwodowa wokół klapy 
zmniejsza straty ciepła.

  Wstępnie zamontowana poręcz  
w standardzie.

  Biała izolowana klapa o grubości 36 
mm i wartości współczynnika U – 1,1 
w/m2k w standardzie*.

  Wystarczy jedna osoba do montażu 
unikatowej odłączanej drabiny.

  Wpuszczany zamek.
  Antypoślizgowe stopnie.
  Połączenia typu jaskółczy ogon  

na wszystkich stopniach.
  Nóżki zabezpieczone przed 

rysowaniem powierzchni.

Schody strychowe KeyliteTM są tak zaprojektowane,  
aby zapewnić łatwy i szybki montaż. 

Schody strychowe KeyliteTM zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić  
Ci życie. Wstępnie zamontowane kątowniki Flick-Fit umożliwiają instalację  
tej unikatowej składanej drabinki od dołu strychu jednej osobie. 

Nowe ognioodporne 
schody strychowe KeyliteTM.

  Schody strychowe z 30-minutową 
ochroną przeciwpożarową, idealne 
na spełnianie szczególnych przepisów 
budowlanych.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj 
się z zespołem ds. technicznych KeyliteTM.

Uni
ka

to

wa innow
acjaNowość

Uni
ka

to

wa innow
acjaNowość
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Słupki
podtrzymujące

Okna dachowe KeyliteTM posiada 10-letnią 
gwarancję.

Zarejestruj produkt przy użyciu karty gwarancyjnej dołączonej  
do okna lub na stronie intern etowej www.keyliteguarantee.com

Słupki podtrzymujące KeyliteTM zostały zaprojektowane 
tak, by zapewnić lepsze podparcie konstrukcyjne oraz 
zwiększyć estetykę okien dachowych zamontowanych 
obok siebie.

Kod produktu Opis

ST-100-2000 Sosnowy słupek podtrzymujący Rozstaw: 100 mm, Długość: 2000 mm

ST-100-2700 Sosnowy słupek podtrzymujący Rozstaw: 100 mm, Długość: 2700 mm

ST-100-3500 Sosnowy słupek podtrzymujący Rozstaw: 100 mm, Długość: 3500 mm

ST-50-2000 Sosnowy słupek podtrzymujący Rozstaw: 50mm, Długość: 2000 mm

ST-50-2700 Sosnowy słupek podtrzymujący Rozstaw: 50mm, Długość: 2700 mm

ST-50-3500 Sosnowy słupek podtrzymujący Rozstaw: 50mm, Długość: 3500 mm

ST-18-2000 Sosnowy słupek podtrzymujący Rozstaw: 18mm, Długość: 2000 mm

ST-18-2700 Sosnowy słupek podtrzymujący Rozstaw: 18mm, Długość: 2700 mm

ST-18-3500 Sosnowy słupek podtrzymujący Rozstaw: 18mm, Długość: 3500 mm

WF-ST-100-2000 Biały słupek podtrzymujący Rozstaw: 100 mm, Długość: 2000 mm

WF-ST-100-2700 Biały słupek podtrzymujący Rozstaw: 100 mm, Długość: 2700 mm

WF-ST-100-3500 Biały słupek podtrzymujący Rozstaw: 100 mm, Długość: 3500 mm

WF-ST-50-2000 Biały słupek podtrzymujący Rozstaw: 50mm, Długość: 2000 mm

WF-ST-50-2700 Biały słupek podtrzymujący Rozstaw: 50mm, Długość: 2700 mm

WF-ST-50-3500 Biały słupek podtrzymujący Rozstaw: 50mm, Długość: 3500 mm

WF-ST-18-2000 Biały słupek podtrzymujący Rozstaw: 18mm, Długość: 2000 mm

WF-ST-18-2700 Biały słupek podtrzymujący Rozstaw: 18mm, Długość: 2700 mm

WF-ST-18-3500 Biały słupek podtrzymujący Rozstaw: 18mm, Długość: 3500 mm

Dostępne w kolorze białym  
lub sosny, nasze słupki podtrzymujące 
zapewniają doskonałe wykończenie 
wnętrza.

Słupek podtrzymujący 

Serwis
i pomoc techniczna

 Pliki FastrackCAD do pobrania 
  Szeroki asortyment 
  Pomoc techniczna 
  Salon architektoniczny 
  Filmy z instrukcją montażu

Odwiedź stronę:

www.keylite.pl

Obejrzyj nasze pomocne
filmy z instrukcją 

Słupki 
podtrzymujące 
KeyliteTM 
zapewniają 
doskonałe 
wykończenie.

“
LAT

GWARANCJI
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Rozmiary okien 
i kody produktów

CP Okno dachowe otwierane obrotowo
ICP Okno obrotowe z roletą międzyszybową
TH Okno dachowe otwierane uchylnie
ITH Okno uchylne  z roletą międzyszybową
FE Wyłaz dachowy
IFE Wyłaz dachowy  z roletą międzyszybową

w
ysokość okna (m

m
)

szerokość okna (mm)

CW CP Okno obrotowe ze szprosem
CW TH Okno uchylne ze szprosem
W FE Wyłaz dachowy ze szprosem
ICW CP Okno obrotowe ze szprosem z roletą międzyszybową
ICW TH Okno uchylne ze szprosem z roletą międzyszybową 
FRS Okna do dachów płaskich 
WF Wykończenie w kolorze białym

Okna dachowe KeyliteTM 
są dostępne zarówno  
w standardowych, 
jak i niestandardowych 
rozmiarach.

Poniższa tabela może pomóc 
ustalić rozmiar okna oraz typy okien 
dostępnych w danym rozmiarze.
w asortymencie KeyliteTM.

UWAGA:
Wykończenie w kolorze białym oraz wszystkie pakiety 
szybowe są dostępne dla całego asortymentu okien 
dachowych. Pakiety szybowe nie są dostępne razem  
z roletą międzyszybową.

550

780

980

1180

1400

1600

660 780 13401140940

Standardowy rozmiar okna dachowego Rozmiar niestandardowy

03A
CP
CW
FRS
WF

01
CP
ICP
FRS
CW CP
ICW CP
WF

01C
CP
FE
CWCP
CWFE
FRS
WF

01F
CP
FE
CWCP
FRS
WF

03F
CP
FE
CW
FRS
WF

04A
CP
CW
FRS
WF

07A
CP
CW
FRS
WF

08A
CP
CW
FRS
WF

08B
CP
FE
CWFE
CW
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Instrukcje 
montażu

Pełną dokumentację oraz filmy z instrukcją 
montażu można pobrać ze strony
www.keyliteroofwindows.com

200mm

Szerokość okna + 40mm
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200mm

WAŻNE
Należy uwzględnić dodatkowe 40 mm 
przestrzeni w otworze dachowym 
(pozostawiając 20 mm odstępu między 
ramą okna a łatą). Zabieg ten zapewnia
miejsce na wyrównanie i zwiększa 
wydajność Technologii Futuretherm

Zeskanuj kod QR aby przejść 
bezpośrednio do instrukcji 
montażu.

Przykład: CP-04-T
Zewnętrzne wymiary każdego okna 
dachowego KeyliteTM widnieją na etykiecie 
opakowania. W przypadku okna CP-04-T 
wielkość otworu dachowego musi wynosić:

780 mm (+40 mm) X 980 mm (+40 mm) 
= 820 mm X 1020 mm

kg

kg

60>61

Technologia Futuretherm
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