
ACO Okná so sklopn˘m krídlom

ACO Okná do pivniãn˘ch miestností

Lepšie využitie pivníc a nebytových priestorov

www.aco.skwww.aco.sk
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Jednoduchá montáÏ

Do každého rohu okna zaskrutkovať

jednu upevňovaciu kotvu. Okno

postaviť do otvoru v stene, vodováhou

vyrovnať a pomocou klinov zafixovať

v rohoch. Následne vykonať opatrne

kontrolu funkčnosti. 

Sklopné krídlo vybrať, resp.

otočné/sklopné krídlo otvoriť.

Cez osadzovací rám vŕtať do muriva

a zoskrutkovať (rohová vzdialenosť

15 – 20 cm), opäť nasadiť sklopné

krídlo.

Správne sa otvárajúce okno pevne

usadiť pomocou upevňovacej kotvy,

skontrolovať funkčnosť.

Okná zapenovať pomocou

dvojzložkovej stavebnej peny iba na

rohoch! V prípade, že sa dutiny úplne

zapenia, musí byť rám rozoprený proti

stiahnutiu.

Po vytvrdnutí odrezať presahujúcu

montážnu penu pomocou ostrého

noža.

Škáry vo vnútri a vonku zakryť trvalo

pružným tesniacim prostriedkom.

Na záver nové okno očistiť.
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ACO Okná do pivniãn˘ch miestností

·peciálne varianty

ACO ochranné mreÏe na sklopné okná

ACO Okná so sklopn˘m krídlom

Výklopné krídla okien s prípojkou
na odpadový vzduch DN 100

Výklopné krídla okien pre kotolne
s núteným vetraním

Ochranná mreža z pozinkovanej ocele
so spevňovacím materiálom

Do špeciálne konštruovaných uložení

okenných mreží okien ACO do

pivničných miestností môžu byť bez

problému nasadené ochranné mreže

hodiace sa ku každému rozmeru

okna.

Špeciálne veľkosti sú možné od 40 x 40 cm do 125 x 100 cm (š x v).
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ACO Okná so sklopn˘m krídlom

Popis v˘robku

� pohľadová šírka osadzovacieho

rámu a rámu krídla: 73 mm 

� farba: biela alebo hnedá 

� sklopné krídlo z vnútra

vyberateľné 

� obvodové špeciálne tesnenie

z materiálov odolných voči

svetelným a poveternostným

podmienkam kvôli optimálnej

tesnosti škár a nepriepustnosti

zrážkovej vlhkosti

� zasklenie štandardné:

jednoduché sklo 5 mm

(U = 5,6 W/m2.K)

izolačné sklo 14 mm

(U = 3,3 W/m2.K) 

� odvodnenie vďaka hladkému,

jednoducho čistiteľnému povrchu

profilov smerom von

osadzovacím rámom 

� možnosť použitia kotvy do muriva

VEKA 

� na požiadanie sú možné

špeciálne veľkosti, varianty

a zasklenia

Prednosti systému

� 3-komorový profil

� vysoká tuhosť

� bez problému je možná

dodatočná montáž ochrannej

mreže: zabraňuje vnikaniu

napr. hlodavcov

vo vnútri vonku

ACO Okná do pivniãn˘ch miestností

so sklopn˘m krídlom

Rozvoj stavebného trhu je spojený so

snahou výrobcov ustavične hľadať

nové riešenia, ako vniesť najnovšie

technológie do stavieb tak, aby bolo

možné docieliť čo najväčšie možné

zhodnotenie stavieb pri minimálnych

obstarávacích nákladoch.

Použitie viacúčelových plastových

okien ACO je jedinečným riešením

pre výplne stavebných otvorov pri

novostavbe alebo renovácii:

• pivniãn˘ch priestorov

• priestorov rôznych prevádzkarní

• hál a garáÏí

• mobiln˘ch buniek

• poºnohospodárskych objektov

Tieto praktické okná z tepelnoizolačných dutých komorových profilov

z tvrdeného PVC majú mnohostranné využitie a dajú sa ľahko montovať. Okná

majú jednoduché alebo izolačné zasklenie a vyrábajú sa v hnedej alebo bielej

farbe. Všetky okenné diely sú vzájomne farebne zladené. Okná nevyžadujú

údržbu a sú odolné voči poveternostným vplyvom. Pri trvalom vetraní môže byť

okno bezpečne aretované v 3 ventilačných polohách. V príslušenstve sa

dodávajú ochranné mreže z pozinkovanej ocele a tiež upevňovacie kotvy na

bezproblémovú montáž.
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Okná sú vyrobené zo špeciálneho

trojkomorového profilu z tvrdeného

PVC a sú celoplastové bez

akýchkoľvek kovových častí. Sklopné

krídlo je nastaviteľné až do troch

rôznych polôh otvorenia

a uzavierateľné pomocou kľučiek.

Dodávajú sa v bielej alebo hnedej

farbe, s jednoduchým zasklením

izolačným sklom 14 mm 4-6-4,

prípadne so špeciálnou výplňou

podľa dohody s výrobcom.
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ššíírrkkaa vvýýšškkaa bbiieellaa hhnneeddáá bbiieellaa hhnneeddáá
ccmm ccmm oobbjj.. čč.. oobbjj.. čč.. oobbjj.. čč.. oobbjj.. čč..

140 40 F 1001 F 1040 F 1020 F 1060
160 40 F 1002 F 1041 F 1021 F 1061
160 50 F 1003 F 1042 F 1022 F 1062
160 60 F 1004 F 1043 F 1023 F 1063
180 40 F 1005 F 1044 F 1024 F 1064
180 50 F 1006 F 1045 F 1025 F 1065
180 60 F 1007 F 1046 F 1026 F 1066
190 40 F 1008 F 1047 F 1027 F 1067
190 50 F 1009 F 1048 F 1028 F 1068
190 60 F 1010 F 1049 F 1029 F 1069
190 90 F 1011 F 1050 F 1030 F 1070
100 50 F 1012 F 1051 F 1031 F 1071
100 60 F 1013 F 1052 F 1032 F 1072
100 70 F 1014 F 1053 F 1033 F 1073
100 80 F 1015 F 1054 F 1034 F 1074
100 90 F 1016 F 1055 F 1035 F 1075
100 100 F 1017 F 1056 F 1036 F 1076
120 60 F 1018 F 1057 F 1037 F 1077
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