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2 Praktyczna Szkoła Budowania

Linia RESET obejmuje okna i wyłazy zin-
tegrowane z kołnierzem wykonanym 
z mieszanki EPDM. Jest to elastomer cha-
rakteryzujący się wysoką odpornością na 
działanie czynników atmosferycznych (UV, 
ozon) oraz kwasów, zapewniający dobrą 
izolację przed wilgocią, a także posiadający 
doskonałe własności izolacyjne. Mieszankę 
EPDM wykorzystuje się od wielu lat 
w branży kolejowej, motoryzacji, sporcie 
i budownictwie – np . do produkcji mem-
bran dachowych. Kołnierz, mający za zada-
nie połączenie dachu z membraną, pozo-
stanie elastyczny nawet w temperaturze 
od -40 do +150°C. Ma również właściwości 
odwrotnej deformacji – nie odkształci się 
po działaniu siły mechanicznej. Dekarz nie 
musi już samodzielnie łączyć okna z koł-
nierzem przed montażem.

Kołnierz w pakiecie z energoosz-
czędnym, 4-szybowym oknem 
dachowym – okno IGX F1 RESET
Współczynnik przenikania ciepła okna 
wynosi Uw = 0,79 W/m2K (Uw dla rozmiaru 
referencyjnego 1,23 (±25%)m x 1,48 (-25%)
m, obliczenia wg norm EN ISO 10077-1 / EN 
ISO 10077-2), a powierzchnia przeszklenia 
jest o 40% większa niż w standardowym 

oknie o tych samych wymiarach. Oznacza 
to jeszcze większe nasłonecznienie 
pomieszczeń. Rama i skrzydło wykonane 
są z profili PVC wypełnionych pianą poli-
uretanową, co doskonale podwyższa izola-
cyjność termiczną okna. PVC jest odporny 
na zmienne warunki atmosferyczne, łatwy 
do utrzymania w czystości i nie wymaga 
konserwacji. Kołnierz wykonany z EPDM 
zapewnia także wyciszenie pomieszczeń 
na poddaszu niwelując skutecznie odgłosy 
spadających kropli deszczu. 

Wyłaz dachowy VERSA 
zintegrowany z kołnierzem RESET
VERSA to jedne z najczęściej kupowanych 
wyłazów przez naszych, krajowych dekarzy. 
WVR V8 RESET występuje w wygodnych 
dla użytkownika wielkościach. Wyłaz, tak 
jak w przypadku standardowej VERSY, 
wykonany jest z impregnowanego, klejo-
nego drewna sosnowego, posiada rynnę 
odwadniającą, uchwyt otwarcia skrzydła 
(umożliwia jego otwarcie w 3 pozycjach) 
oraz ogranicznik zamknięcia, tak aby 
skrzydło niekontrolowanie nie zamknęło 
się podczas prac na dachu. W wyposa-
żeniu wyłazu znajduje się również listwa 
kominiarska – skutecznie zabezpieczająca 

stolarkę przy wychodzeniu przez wyłaz 
i naciskaniu obuwiem na dolną część 
ościeżnicy. Skrzydło wyłazu może być 
zamontowane na prawą lub lewą stronę 
– decyduje o tym użytkownik i to w dowol-
nym momencie – także po zamontowaniu 
wyłazu. 

Montaż okna IGX F1 RESET 
zaledwie w 15 minut! 
Okna i wyłazy z linii RESET mają wsporniki 
dachówki ułatwiające montaż, kątowniki 
(WVR V8) i narożniki (IGX F1) Dolna część 
kołnierza tzw. fartuch jest podklejony 
butylem zapewniającym dokładne przyle-
ganie kołnierza do pokrycia dachowego. 
Dodatkowo użycie kołnierza EPDM ozna-
cza dla dekarza o wiele bezpieczniejszy 
montaż ‒ materiał nie kaleczy dłoni, tak 
jak aluminiowe kołnierze wykorzystywane 
do tej pory do łączenia okien z membraną 
dachu. Okna IGX F1 RESET można monto-
wać na dachach o kącie nachylenia od  
5 do 90 stopni , VERSY WVR V8 ‒ od 5 do 
75 stopni, w większości pokryć dachowych, 
także zespoleniach poziomych stosując do 
tego jeden typ kołnierza, w dowolnej ilości, 
pozostawiając jedynie 10 cm przerwy mię-
dzy oknami, a w przypadku wyłazu – 12 cm. 
Decydując się na zakup okien i wyłazów 
linii RESET Klient dostaje rozwiązanie 
bardzo zaawansowane technologicznie. 
Jest to propozycja, która powstała na sku-
tek badań laboratoryjnych, zbioru opinii 
fachowców, a także w dbałości o bezpie-
czeństwo, ekologię i ekonomię. 

Okna i wyłazy z serii RESET – montaż na dachach 
o kącie nachylenia już od 5 stopni
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Okna dachowe standardowo montuje się na dachach połaciowych o kącie 
nachylenia od 15 do 90 stopni, a na dachach płaskich od 0/2 do 15 stopni.
Na rynku brakuje rozwiązań dla dachów skośnych o mniejszym kącie niż 
15 stopni. Okpol znalazł rozwiązanie – okna i wyłazy dachowe zintegrowane 
z kołnierzem EPDM do montażu od 5 stopni! 


