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НАЙ-ИЗГОДНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОКРИВНИ ПРОЗОРЦИ
БЕЗ КОМПРОМИС В КАЧЕСТВОТО

OptiLight 
ПОКРИВНИ ПРОЗОРЦИ

ИНВЕСТИЦИЯ В ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА И КОМФОРТ

ОТЛИЧНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
коеф. U = 1.1 W/m2K

ТЕМПЕРИРАНИ СТЪКЛА

НАДЕЖДЕН ОБКОВ

ИМПРЕГНИРАНИ И ЛАКИРАНИ
ДЪРВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

www.nortop.com



ЗДРАВИНА
Дървената рамка е защитена от външната страна с профили от алуминиева ламарина
с полиестерно покритие, устойчиво на атмосферни влияния и ултравиолетово излъчване.
Закрепващите винтове са от неръждаема стомана.
Всички прозорци OptiLight се произвеждат от първокласна слепена иглолистна дървесина, 
импрегнирана и лакирана с екологичен акрилен лак.

Размери (в см)
 OptiLight  е нова марка на пазара на покривни прозорци,
предлагаща високо качество на достъпни цени.
Прозорците се произвеждат в най-често срещаните размери.

ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ / ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
Прозорците са оборудвани с енергоспестяващи стъклопакети 4/16/4Т,
които имат отлична топлоизолация и шумоизолация - коеф. U=1.1 W/m2K; 
Rw = 32dB
Стъклопакетите са с темперирани външни стъкла и нискоемисионни 
енергоспестяващи вътрешни стъкла, изпълнени с газ аргон и са с повишена 
здрави на.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ
ДРЪЖКА
Монтирана в долната част на прозореца, дръжката дава възможност за удобство при 
обслужването дори на високо разположени прозорци.
КОНСТРУКЦИЯ НА ОБКОВА
Конструкцията на обкова осигурява сигурно положение на крилото в отворено състояние, 
както и завъртането му на 180°. По този начин прозорецът се почиства лесно и удобно.
ЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА
Посредством фиксиране на дръжката в две положения се осигурява циркулационно 
проветрение.

Можете да изберете от многобройните 
аксесоари и принадлежности и с това 
да постигнете перфектно съчетание 
между функция и индивидуалност при 
интериорните решения.

ВЪНШНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ОБШИВКИ

тип TZ
за вълнообразни 
профилирани покривни 
покрития, напр. 
фалцови керемиди, 
профилирана ламарина

тип TS
за плоски
покривни покрития, 
напр. битумни 
шиндли, рулонен 
материал

www.nortop.com

55x78
66x118

78x98
78x118

78x140
114x118

0.21

01
0.47 0.47 0.59 0.72 0.94

04 05 06 07 10
0.29

55x98

02

134x98

0.91

12

KOMATEK-KMT ООД
ж.к. Овча Купел,
ул. Босилек 11
тел./факс: 02/ 955 73 31,
955 73 20, 856 30 40
sofia@komatek-kmt.com

ДИСТРИБУТОР:


