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Оптимални технически 
решения
OptiLight е нова марка на пазара на покривни 
прозорци, предлагаща висококачествен продукт 
на достъпна цена.

Модерната технология на дървообработване и 
подготовка на суровини, контрола на качеството 
на всеки етап от производствения процес и 
тестовете за качество извършвани от независими 
лаборатории са гаранция за високото качество на 
покривните прозорци OptiLight.

Благодарение на дизайна на металните обшивки, 
OptiLight има модерен и атрактивен външен вид.

Предимства на OptiLight прозорци 
Висококачествена дървесина

Дървените елементи на OptiLight са изработени от добре сортирана и с най-
високо качество иглолистна дървесина, многослойно слепена, импрегнирана 
и покрита с екологичен акрилен лак. От външната страна дървото е защитено 
срещу атмосферни влияния и UV лъчи с прахово боядисани алуминиеви 
профили.

Нискоемисионен стъклопакет
Прозорците притежават голяма остъклена площ, която осигурява по-голямо 
количество естествена светлина в помещението. Прозорците са с нискоемисионни 
еднокамерни стъклопакети, които имат добри шумоизолационни свойства, а 
коефициентът U =1.1(W/m²K).
Стъклопакетите са с външни закалени стъкла и вътрешни нискоемисионни 
енергоспестяващи стъкла, изпълнени с инертен газ. Това спомага за намаляване 
на топлинните загуби през зимата и намаляване проникването на прекомерно 
високата температура в помещението през лятото. 

Вентилационен отвор 
Вентилационният отвор на прозорците OptiLight тип V е с ефективност 
20 [m3/h]. Това е количеството свеж въздух, което прониква в стаята през 
прозорец с 78 см или 114 см ширина и разлика в налягането от 10 Pa.
Прозорците с ширина 78 см и нагоре са снабдени с два вентилационни отвора.
Прозорците с ширина 55 см и 66 см са с един вентилационен отвор, съответно 
ефективността на вентилационният отвор ще бъде по-ниска - 15 [m³/h]. 

Удобство при ползване
OptiLight прозорците са със средна ос на завъртане на крилото. Конструкцията 
на обкова, намираща се в средата на прозореца позволява на крилото да бъде 
отваряно в няколко позиции, както и завъртането му на 180 градуса.
Дизайна на дръжката позволява сигурно затваряне. Посредством фиксирането 
и в две положения се осигурява циркулационно проветрение. Дръжката е 
разположена в долната част на крилото, което дава възможност за по-лесно и 
по-комфортно обслужване на прозореца независимо от височината, на която 
е монтиран. Остта на въртене и функционалната дръжка поставена в доланата 
част на крилото, гарантират удобство при използване и работа с прозорците 
OptiLight.

Широк спектър от приложения
Благодарение на конструкцията на прозорците и хидроизолационните
обшивки, OptiLight прозорците могат да бъдат монтирани на покриви с 
всякакво покритие и с наклон от 15° до 90°. 



Хидроизолационни обшивки
Хидроизолационната обшивка е съществен елемент, който позволява 
правилния монтаж на покривния прозорец в ската на покрива. Прецизно 
проектираната система от елементи на хидроизолационната обшивка осигурява 
дълготрайно и стабилно вграждане на прозореца в покрива. Това е много важно, 
тъй като основната цел на хидроизолационната обшивка е да отвежда водата 
и снега на страни от прозореца и да предпазва от навяване. Обшивките се 
произвеждат от алуминий покрит с устойчив полиестерен лак. Основният цвят е 
сиво-кафяв (RAL 7022), благодарение на което прозорците се комбинират добре 
със стандартните цветове на покривните покрития. 
Предлаганата продуктова гама включва следните видове хидроизолационни 
обшивки:
TZ– за вълнообразни профилирани покривни покрития с височина на вълна до 

45 мм, например: профилирана ламарина, фалцови керемиди;
TS– за плоски покривни покрития (битумни шиндли, ламарина) с дебелина до 

16 мм;
TZ-N2 за комбинации в хоризонтално положение и рифелувани покривни 

покрития - прозорци с размери 78х118 и 78х140.

Тези обшивки могат да се използват само с прозорци OptiLight.

Аксесоари
Широка гама от аксесоари

Аксесоарите за покривните прозорци FAKRO, както вътрешните, така и външните 
- ролетни щори, венециански щори, плисе щори, затъмняващи щори, мрежи 
против насекоми, маркизи и външни ролетни щори - всички могат да бъдат 
използвани при Optilight прозорците. За улеснение при обслужването на 
прозорците и аксесоарите монтирани на високо се предлагат телескопични 
удължители. Допълнителните аксесоари могат да се контролират ръчно или 
електрически.

Аксесоарите са налични в широка гама от дизайн и цветове и могат да отговарят 
на всеки интериор.

Широката гама от аксесоари увеличава функционалността на прозореца, 
осигурява добър контрол на светлината в помещението, както и на използваната 
енергия за отопление или охлаждане.
 

Хидроизолационна обшивка TS

Хидроизолационна обшивка TZ

Венецианска щора AJP

Плисе щора APS

Затъмняваща ролетна щора ARF

Ролетна щора ARSМаркиза AMZ



Лесен монтаж

Монтажния комплект от винкели, винтове, пластмасов клин и дръжка е влючен в прозореца.
Винкелите дават възможност за лесно монтиране на прозореца към покрива, а пластмасовия 
клин служи за нивелиране на прозореца.
В опаковката на всеки прозорец и хидроизолационна обшивка има подробни инструкции за 
монтаж, които осигуряват правилното поставяне на прозореца.

Размери 
OptiLight - покривни прозорци със средна ос на отваряне

Пълният комплект се състои от прозорец и хидроизолационна обшивка. За да се гарантира 
правилният монтаж на прозореца към покривното покритие, трябва да се използва 
подходящата хидроизолационна обшивка.
— Максималното количество прозорци, подредени на пале в хоризонтално положение е 

10 броя. Подреждането на прозорците е с остъклената част нагоре според посочената 
маркировка.

— Всички метални елементи за прозорец OptiLight се намират в опаковката на 
хидроизолационната обшивка.

Подробна информация и инструкции за монтаж на OptiLight е на разположение на уеб сайт:

www.optilight.info
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размери (см) 55x78 55x98 66x118 78x98 78x118 78x140

 
ефективна площ на
стъклопакета (м2) 0,22 0,29 0,47 0,47 0,59 0,73

брой прозорци на пале 12 12 12 9 9 9


