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Model okna  + Designo i8 Comfort

Typ okna  + okno uchylne

Klamka  + brak

Materiał

     PVC

Sposób otwierania
 + elektryczny, z możliwością sterowania  

za pomocą pilota, smartfona i innych 
elementów sterujących

Energooszczędność

 + Uw = 1,1 – 0,8
 + 2 częściowy Termo-blok WD z najlepszym 

bilansem energetycznym okna
 + energooszczędny pakiet 2 lub 3-szybowy

Łatwy montaż

 + fabrycznie zamontowane kątowniki 
montażowe i oblachowanie okna

 + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD 
z fartuchem z folii paroizolacyjnej

 + seryjnie zamontowany pas do transportu 
okien podczas montażu

Jakość produktu

 + pomontażowy system regulacji okna
 + 4 punkty ryglowania okna
 + 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa
 + 15 lat gwarancji

Design

 + brak widocznych wkrętów  
w oblachowaniu 

 + nowoczesny kształt oblachowania
 + atrakcyjny kolor oblachowania antracyt 

metallic
 + białe PVC RAL 9016 lub okleina 

drewnopodobna
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Pakiet 2-szybowy Comfort (8C)

i88C K200 1,0 1,1 52 2 34 4

Pakiet 3-szybowy Comfort (9G)

i89G K200 0,8 0,99 47 3 37 4

Pakiet 3-szybowy Premium (9P)

i89P K200 0,5 0,8 47 3 37 4

Zalety w skrócie:  

+	pierwsze w pełni uchylne i automatyczne okno z bardzo cichą  
pracą napędu sterującego, wyposażone w czujnik deszczu; pro-
dukt łączący wysoką jakość produktu z nowoczesną technologią 

 
+	możliwość obsługi okna za pomocą pilota, smartfona i innych  

elementów sterujących 

+	kąt otwarcia okna 45° zapewnia swobodny dostęp i nieograniczony 
widok

+	nowoczesny kształt i atrakcyjny kolor oblachowania zewnętrznego 
(antracyt metallic w standardzie) pozwala na idealną kompozycję 
okna z każdym pokryciem dachowym

+	wysoka energooszczędność Uw=1,1 – 0,8 W/m2K, to optymalna 
temperatura w domu i niższe rachunki za ogrzewanie

+	4 punkty ryglowania i 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa, to  
doskonała szczelność i wytrzymałość okna oraz zabezpieczenie 
przed włamaniem

+	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

+	wygodna pozycja do mycia dzięki blokadzie skrzydła (145°),  
pozwala utrzymać okno w nienagannej czystości

 
+	pomontażowy system regulacji okien to pewność, że okno będzie 

zawsze szczelne i idealnie dopasowane


