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KOMPLEKSOWA GAMA 
PRODUKTÓW AVALINE

BASE 
PRO

Wysoka wodoszczelność
Ochrona nawet przed huraganem II kategorii

Doskonała energooszczędność
Współczynnik przenikania ciepła okna Uw 1,1 dla BASE PRO, ELITE i ELITE PCV 
Współczynnik przenikania ciepła okna Uw 1,0 dla ELITE ULTRA i ELITE ULTRA PCV

Odporność na obciążenie wiatrem
Współczynnik C4 dla całej gamy 
– przewyższa 2 klasę huraganu (173 km/h)

Łatwy i szybki montaż
Kołnierz paroprzepuszczalny w zestawie 
z oknami ELITE i ELITE ULTRA (drewniane i PCV)

Atrakcyjna cena
Okna premium w przystępnej cenie

Minimalizacja strat ciepła
Kołnierz izolacyjny ze spienionego polietylenu 
w zestawie z oknami ELITE i ELITE ULTRA 
(drewniane i PCV)

WYJĄTKOWE ZALETY OKIEN AVALINE

1.2..3...

GO 
PLUS

OKNO WYŁAZOWE 
Z OGRANICZNIKIEM 

OTWARCIA

DREWNIANE

0-90 mm 0-90 mm 15-60°

3,8,3 mm

Uw1.1

GO

0-90 mm 0-90 mm 15-60°

3,8,3 mm

OKNO WYŁAZOWE
Z KOŁNIERZEM 

GO  
ECONOMY

0-90 mm 0-90 mm 15-60°

3,8,3 mm

OKNO WYŁAZOWE
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1.

ELITE ELITE PCV

ELITE  
ULTRA

ELITE  
ULTRA PCV

AKCESORIA

1.2..3...

Uw1.1 Uw1.1

1.2..3...

DREWNIANE  
Z NAWIEWNIKIEM  

I DWOMA KOŁNIERZAMI  
W ZESTAWIE

PCV
Z NAWIEWNIKIEM  

I DWOMA KOŁNIERZAMI  
W ZESTAWIE

DREWNIANE, ULTRA 
ENERGOOSZCZĘDNE  

Z NAWIEWNIKIEM I DWOMA 
KOŁNIERZAMI

PCV, ULTRA  
ENERGOOSZCZĘDNE  
Z NAWIEWNIKIEM  

I DWOMA KOŁNIERZAMI
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AVALINE BASE PRO
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BASE PRO
AVALINE BASE PRO

PODSTAWOWY MODEL  
O BARDZO DOBRYCH PARAMETRACH

Podstawowy, trzyszybowy model okna dachowego skierowany 
do segmentu inwestycyjnego.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

Super energooszczędność
Mniejsze straty ciepła dzięki bardziej zaawansowanej  
konstrukcji pakietu szybowego.

Uw1.1

Uw 1.1 W/m2K
Lepsze własności termiczne o 15% w porównaniu 
do okien dwuszybowych.

Trwała ościeżnica z lakierowanego 
drewna
Drewno wykorzystywane do produkcji okien AVALINE 
jest zawsze najwyższej jakości a dodatkowo przechodzi 
rygorystyczny system kontroli. Dodatkowo jest pozyskiwane 
wyłącznie z certyfikowanych źródeł.

Hartowana szyba zewnętrzna
Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie 
jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki 
hartowanej szybie zewnętrznej.

• Pakiet szybowy – szyba hartowana 
z ciepłą ramką zespalającą

Zaawansowany pakiet 3-szybowy
Potrójne szklenie przekłada się na lepsze własności 
cieplne w odniesieniu do niższej wartości U zarówno szyby, 
jak i okna.

Klamka z dwoma pozycjami 
mikrouchyłu
Ergonomiczna klamka odlana z cynku ma trzy pozycje: 
pozycja całkowitego zamknięcia oraz dwie pozycje 
umożliwiające pasywną wentylację na życzenie.

1.2..3...

Szybka instalacja – znany 
i sprawdzony system montażu
Intuicyjny, sprawdzony sposób montażu. 
Każde opakowanie zawiera czytelną instrukcję 
montażu okna.

C2A
55X78

M6A
78X118

M8A
78X140
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AVALINE ELITE
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ELITE
AVALINE ELITE 

ZAAWANSOWANA PROPOZYCJA  
DLA WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW

Doskonałe parametry, zgodne z normą 2021.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

 F6A M4A M6A M8A
66X118 78X98 78X118 78X140

Super energooszczędność
Mniejsze straty ciepła dzięki bardziej zaawansowanej  
konstrukcji pakietu szybowego.

Uw1.1

Uw 1.1 W/m2K
Lepsze własności termiczne o 15% w porównaniu 
do okien dwuszybowych.

Trwała ościeżnica z podwójnie 
lakierowanego drewna
Drewno wykorzystywane do produkcji okien AVALINE 
jest zawsze najwyższej jakości a dodatkowo przechodzi 
rygorystyczny system kontroli. Dodatkowo jest pozyskiwane 
wyłącznie z certyfikowanych źródeł.

Wbudowany nawiewnik wentylacyjny, 
poprawiający komfort wewnątrz 
pomieszczenia
Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z kratką, który 
zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy 
jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia.

Zaawansowany pakiet 3-szybowy
Potrójne szklenie przekłada się na lepsze własności 
cieplne w odniesieniu do niższej wartości U zarówno szyby, 
jak i okna.

Hartowana szyba zewnętrzna
Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie 
jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki 
hartowanej szybie zewnętrznej.

• Pakiet szybowy – szyba hartowana 
z ciepłą ramką zespalającą

Kołnierz termoizolacyjny PTA 
w zestawie. Minimalizuje straty ciepła
Minimalizacja strat ciepła, dzięki specjalnemu kołnierzowi 
ze spienionego polietylenu, który zapewnia lepszą izolację 
termiczną.

• Docieplenie ościeżnicy poniżej płaszczyzny łat
• Ograniczenie strat ciepła

Kołnierz paroprzepuszczalny PPA 
w zestawie. Skraca czas montażu
Skraca czas montażu okna dachowego. 
Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia 
wodoszczelności konstrukcji dachowej.

1.2..3...

Szybka instalacja – znany 
i sprawdzony system montażu
Intuicyjny, sprawdzony sposób montażu. 
Każde opakowanie zawiera czytelną instrukcję 
montażu okna.

Klamka z dwoma pozycjami 
mikrouchyłu
Ergonomiczna klamka odlana z cynku ma trzy pozycje: 
pozycja całkowitego zamknięcia oraz dwie pozycje 
umożliwiające pasywną wentylację na życzenie.
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AVALINE ELITE PCV
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ELITE PCV
AVALINE ELITE PCV 

ZAAWANSOWANA PROPOZYCJA PCV  
DLA WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW

Doskonałe parametry, zgodne z normą 2021.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

 F6A M4A M6A M8A
66X118 78X98 78X118 78X140

Super energooszczędność
Mniejsze straty ciepła dzięki bardziej zaawansowanej  
konstrukcji pakietu szybowego.

Uw1.1

Uw 1.1 W/m2K
Lepsze własności termiczne o 15% w porównaniu 
do okien dwuszybowych.

Trwałe, odporne na wilgoć i łatwe 
w czyszczeniu białe, gładkie PCV
Konstrukcja okien PCV AVALINE jest wzmocniona wewnątrz 
stalowymi elementami, co nadaje jej wyjątkową wytrzymałość. 
Dodatkowo powierzchnia z PCV jest łatwa w utrzymaniu 
w czystości, dlatego świetnie nadaje się do kuchni czy łazienki.

Wbudowany nawiewnik wentylacyjny, 
poprawiający komfort wewnątrz 
pomieszczenia
Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z kratką, który 
zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy 
jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia.

Zaawansowany pakiet 3-szybowy
Potrójne szklenie przekłada się na lepsze własności 
cieplne w odniesieniu do niższej wartości U zarówno szyby, 
jak i okna.

Hartowana szyba zewnętrzna
Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie 
jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki 
hartowanej szybie zewnętrznej.

• Pakiet szybowy – szyba hartowana 
z ciepłą ramką zespalającą

Kołnierz termoizolacyjny PTA 
w zestawie. Minimalizuje straty ciepła
Minimalizacja strat ciepła, dzięki specjalnemu kołnierzowi 
ze spienionego polietylenu, który zapewnia lepszą izolację 
termiczną.

• Docieplenie ościeżnicy poniżej płaszczyzny łat
• Ograniczenie strat ciepła

Kołnierz paroprzepuszczalny PPA 
w zestawie. Skraca czas montażu
Skraca czas montażu okna dachowego. 
Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia 
wodoszczelności konstrukcji dachowej.

1.2..3...

Szybka instalacja – znany 
i sprawdzony system montażu
Intuicyjny, sprawdzony sposób montażu. 
Każde opakowanie zawiera czytelną instrukcję 
montażu okna.

Klamka z dwoma pozycjami 
mikrouchyłu
Ergonomiczna klamka odlana z cynku ma trzy pozycje: 
pozycja całkowitego zamknięcia oraz dwie pozycje 
umożliwiające pasywną wentylację na życzenie.
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AVALINE ELITE ULTRA
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ELITE ULTRA
AVALINE ELITE ULTRA 

ULTRA ENERGOOSZCZĘDNE OKNO DACHOWE 
Z BEZPIECZNYM PAKIETEM SZYBOWYM

Najbardziej zaawansowane okno w gamie Avaline. Wszystkie 
korzyści, których oczekujesz.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

 F6A M4A M6A M8A
66X118 78X98 78X118 78X140

Super energooszczędność
Mniejsze straty ciepła dzięki bardziej zaawansowanej  
konstrukcji pakietu szybowego.

Uw 1.0 W/m2K
Lepsze własności termiczne o 23% w porównaniu 
do okien dwuszybowych.

Trwała ościeżnica z podwójnie 
lakierowanego drewna
Drewno wykorzystywane do produkcji okien AVALINE 
jest zawsze najwyższej jakości a dodatkowo przechodzi 
rygorystyczny system kontroli. Dodatkowo jest pozyskiwane 
wyłącznie z certyfikowanych źródeł.

Wbudowany nawiewnik wentylacyjny, 
poprawiający komfort wewnątrz 
pomieszczenia
Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z kratką, który 
zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy 
jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia.

Zaawansowany pakiet 3-szybowy
Potrójne szklenie przekłada się na lepsze własności 
cieplne w odniesieniu do niższej wartości U zarówno szyby, 
jak i okna.

Komory wypełnione gazem 
szlachetnym – kryptonem
Wypełnienie pakietu szybowego kryptonem gwarantuje 
najwyższe w gamie AVALINE osiągi okna.

Kołnierz termoizolacyjny PTA 
w zestawie. Minimalizuje straty ciepła
Minimalizacja strat ciepła, dzięki specjalnemu kołnierzowi 
ze spienionego polietylenu, który zapewnia lepszą izolację 
termiczną.

• Docieplenie ościeżnicy poniżej płaszczyzny łat
• Ograniczenie strat ciepła

Kołnierz paroprzepuszczalny PPA 
w zestawie. Skraca czas montażu
Skraca czas montażu okna dachowego. 
Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia 
wodoszczelności konstrukcji dachowej.

Hartowana szyba zewnętrzna
Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie 
jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki 
hartowanej szybie zewnętrznej.

• Pakiet szybowy – szyba hartowana z ciepłą ramką 
zespalającą

1.2..3...

Szybka instalacja – znany 
i sprawdzony system montażu
Intuicyjny, sprawdzony sposób montażu. 
Każde opakowanie zawiera czytelną instrukcję 
montażu okna.

Laminowana szyba wewnętrzna
Laminowana szyba wewnętrzna, która nawet w przypadku 
stłuczenia nie wpadnie do wnętrza pomieszczenia. Idealny 
wybór do pokoju dziecięcego czy salonu.

Klamka z dwoma pozycjami 
mikrouchyłu
Ergonomiczna klamka odlana z cynku ma trzy pozycje: 
pozycja całkowitego zamknięcia oraz dwie pozycje 
umożliwiające pasywną wentylację na życzenie.
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AVALINE ELITE ULTRA PCV
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ELITE ULTRA PCV
AVALINE ELITE ULTRA  PCV

ULTRA ENERGOOSZCZĘDNE OKNO DACHOWE 
Z BEZPIECZNYM PAKIETEM SZYBOWYM

Najbardziej zaawansowane okno PCV w gamie Avaline. 
Wszystkie korzyści, których oczekujesz.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

 F6A M4A M6A M8A
66X118 78X98 78X118 78X140

Super energooszczędność
Mniejsze straty ciepła dzięki bardziej zaawansowanej  
konstrukcji pakietu szybowego.

Uw1.1

Uw 1.0 W/m2K
Lepsze własności termiczne o 23% w porównaniu 
do okien dwuszybowych.

Trwałe, odporne na wilgoć i łatwe 
w czyszczeniu białe, gładkie PCV
Konstrukcja okien PCV AVALINE jest wzmocniona wewnątrz 
stalowymi elementami, co nadaje jej wyjątkową wytrzymałość. 
Dodatkowo powierzchnia z PCV jest łatwa w utrzymaniu 
w czystości, dlatego świetnie nadaje się do kuchni czy łazienki.

Wbudowany nawiewnik wentylacyjny, 
poprawiający komfort wewnątrz 
pomieszczenia
Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z kratką, który 
zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy 
jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia.

Zaawansowany pakiet 3-szybowy
Potrójne szklenie przekłada się na lepsze własności 
cieplne w odniesieniu do niższej wartości U zarówno szyby, 
jak i okna.

Komory wypełnione gazem 
szlachetnym – kryptonem
Wypełnienie pakietu szybowego kryptonem gwarantuje 
najwyższe w gamie AVALINE osiągi okna.

Kołnierz termoizolacyjny PTA 
w zestawie. Minimalizuje straty ciepła
Minimalizacja strat ciepła, dzięki specjalnemu kołnierzowi 
ze spienionego polietylenu, który zapewnia lepszą izolację 
termiczną.

• Docieplenie ościeżnicy poniżej płaszczyzny łat
• Ograniczenie strat ciepła

Kołnierz paroprzepuszczalny PPA 
w zestawie. Skraca czas montażu
Skraca czas montażu okna dachowego. 
Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia 
wodoszczelności konstrukcji dachowej.

Hartowana szyba zewnętrzna
Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie 
jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki 
hartowanej szybie zewnętrznej.

• Pakiet szybowy – szyba hartowana z ciepłą ramką 
zespalającą

1.2..3...

Szybka instalacja – znany 
i sprawdzony system montażu
Intuicyjny, sprawdzony sposób montażu. 
Każde opakowanie zawiera czytelną instrukcję 
montażu okna.

Laminowana szyba wewnętrzna
Laminowana szyba wewnętrzna, która nawet w przypadku 
stłuczenia nie wpadnie do wnętrza pomieszczenia. Idealny 
wybór do pokoju dziecięcego czy salonu.

Klamka z dwoma pozycjami 
mikrouchyłu
Ergonomiczna klamka odlana z cynku ma trzy pozycje: 
pozycja całkowitego zamknięcia oraz dwie pozycje 
umożliwiające pasywną wentylację na życzenie.
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PORÓWNANIE KORZYŚCI

Okno na długie lata
Lepsza odporność na wilgoć dzięki 
grubszej warstwie lakieru, która 
zapobiega uszkodzeniom drewna oraz 
pęknięciom. Dzięki dodatkowej warstwie 
lakieru położonej na ramie, wydłuża 
się czas pomiędzy lakierowaniami 
w kolejnych latach.

Super energooszczędność
Lepsze własności termiczne o 15% 
w porównaniu do okien dwuszybowych 
dzięki pakietowi dwukomorowemu. 
Zapobiega stracie ciepła i przekłada 
się na niższe rachunki w sezonie 
grzewczym.

Uw1.1

Uw1.1

BASE
PRO
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Ultra energooszczędność  
Najwyższe w gamie parametry termiczne osiągnięte zostały dzięki 
nowoczesnej konstrukcji pakietu szybowego oraz wypełnieniu komór 
kryptonem. Dzięki niskim stratom energii ELITE ULTRA to nie tylko 
najbardziej ekonomiczne, ale również najbardziej ekologiczne okno 
w gamie.

Bezpieczny pakiet szybowy
Okna z serii ELITE ULTRA to nie tylko najwyższe parametry 
termoizolacji ale również bezpieczeństwa.  Zewnętrzna szyba 
hartowana jest 25% grubsza niż w oknach ELITE dzięki czemu jest 
niezwykle odporna na wszelkie czynniki atmosferyczne czy spadające 
gałęzie. Szyba wewnętrzna jest laminowana, więc nawet w przypadku 
stłuczenia zapewni bezpieczeństwo i nie wpadnie do środka.

Minimalizacja strat ciepła
Dzięki kołnierzowi PTA, ktory minimalizuje straty ciepła,  
a także szczelnie wypełnia przestrzeń między oknem,  
a konstrukcją dachu. Kołnierz PTA zapewnia łatwy 
i szybki montaż okna.

Super energooszczędność  
Lepsze własności termiczne o 15% w porównaniu do okien 
dwuszybowych dzięki pakietowi dwukomorowemu. Zapobiega stracie 
ciepła i przekłada się na niższe rachunki w sezonie grzewczym.

Uw1.1

1.2..3...

Uw1.1

Optymalna cyrkulacja powietrza
Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z kratką, zapobiega 
przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy jednoczesnym 
wentylowaniu pomieszczenia.

ELITE
ELITE
PCV

ELITE
ULTRA

ELITE
ULTRA PCV

Uw1.1

1.2..3...1.2..3...

Uw1.1
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TABELA PORÓWNAWCZA
 

BASE
PRO ELITE ELITE  

PCV
ELITE  
ULTRA

ELITE ULTRA 
PCV

Dostępne w rozmiarach
C2A 55X78

M6A 78X118
M8A 78x140

F6A 66X118
M4A 78X98
M6A 78X118
M8A 78x140

F6A 66X118
M4A 78X98
M6A 78X118
M8A 78x140

F6A 66X118
M4A 78X98
M6A 78X118
M8A 78x140

F6A 66X118
M4A 78X98
M6A 78X118
M8A 78x140

Nawiewnik – 22m³/h

Współczynnik 
przenikania ciepła Uw

Uw1.1 Uw1.1

Hartowana szyba 
zewnętrzna

Pakiet trzyszybowy

Pakiet trzyszybowy 
wypełniony kryptonem

Podwójnie lakierowana 
rama i skrzydło

Laminowana 
“bezpieczna” szyba 
wewnetrzna 

Trwała i łatwa  
w utrzymaniu 
konstrukcja PCV

Wysoka wodoszczelność

Kołnierz termoizolacyjny 
PTA w zestawie

Kołnierz 
paroprzepuszczalny  
PPA w zestawie

Łatwa i szybka instalacja
1.2..3... 1.2..3... 1.2..3... 1.2..3...

Gwarancja 10 lat Do 25 lat* Do 25 lat* Do 25 lat* Do 25 lat*

* 10 lat gwarancji na całe okno, dodatkowe 15 lat gwarancji na uszkodzenie pakietu szybowego przez gradobicie oraz na zawiasy.

Uw1.1

1.2..3...
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KOŁNIERZE DO OKIEN DACHOWYCH

Kołnierz do pokryć profilowanych
Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16–50 mm.

Kołnierz do pokryć płaskich
Odpowiedni do płaskich pokryć dachowych o grubości 0–16 mm (2 x 8 mm).

Kołnierz do pokryć o wysokim profilu
Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16–120 mm.

PKF

PKP

PKW

MONTAŻ W KAŻDYM POKRYCIU 
DACHOWYM O ODPOWIEDNIEJ 

WYSOKOŚCI PROFILU

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Bez ołowiu
Uszczelka piankowa
Pas dolny zapewniający doskonałą szczelność 
z falistymi pokryciami dachowymi
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Pas dolny z blachy aluminiowej zapewniający doskonałą szczelność 
z płaskimi pokryciami dachowymi
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Bez ołowiu
Uszczelka piankowa
Dłuższy pas dolny, aby zapewnić doskonałe uszczelnienie
z pokryciami dachowymi o wysokim profilu
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043
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PKD

Kołnierz do dachówek płaskich zakładkowych
Odpowiedni do płaskich dachówek zakładkowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm.

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Uszczelka piankowa
Pas dolny z blachy aluminiowej zapewniający doskonałą szczelność z pokryciem 
dachowym
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043

Kołnierz do pokryć na rąbek stojący
Odpowiedni dla metalowych pokryć dachowych typu „click” (maszynowy rąbek stojący) 
o wysokości do 50 mm.

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Bez ołowiu
Dłuższy pas dolny zapewniający doskonałą szczelność z pokryciem dachowym
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043

Kołnierz kombi
Kołnierz PKK stosuje się do zestawu okien połączonych (rozstaw okien 100, 120 lub 
140 mm). Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16–120 mm.

PKK

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Bez ołowiu
Uszczelka piankowa
Dłuższy pas dolny, aby zapewnić doskonałe uszczelnienie 
z pokryciami dachowymi o wysokim profilu
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043

PKR

KOŁNIERZE DO OKIEN DACHOWYCH
MONTAŻ W KAŻDYM POKRYCIU 
DACHOWYM O ODPOWIEDNIEJ 

WYSOKOŚCI PROFILU
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KOŁNIERZE DO OKIEN DACHOWYCH

Kołnierz kombi do dachówek płaskich zakładkowych
Kołnierz FCX stosuje sie do zestawu okien połączonych (rozstaw okien 120 mm). Odpowiedni 
do dachówek płaskich zakładkowych i dachówek karpiówek o wysokości profilu 16–50 mm.

Kołnierz kombi do pokryć płaskich
Kołnierz SCX stosuje sie do zestawu okien połączonych (rozstaw okien 100 mm). Kołnierz 
SCX stosuje się do zestawu okien połączonych. Odpowiedni do płaskich pokryć dachowych 
o wysokości profilu 0–16 mm (2x8 mm).

Kołnierz kombi do pokryć na rąbek stojący
Kołnierz SSC stosuje się do montażu okien obok siebie w odległości 120 mm. Odpowiedni 
dla metalowych pokryć dachowych typu “click” (maszynowy rąbek stojący) o wysokości 
do 50 mm.

FCX

SCX

SSC

MONTAŻ W KAŻDYM POKRYCIU 
DACHOWYM O ODPOWIEDNIEJ 

WYSOKOŚCI PROFILU

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Uszczelka piankowa
Pas dolny z blachy aluminiowej zapewniający doskonałą szczelność z pokryciem 
dachowym
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Pas dolny z blachy aluminiowej zapewniający doskonałą szczelność 
z płaskimi pokryciami dachowymi
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Bez ołowiu
Dłuższy pas dolny zapewniający doskonałą szczelność z pokryciem dachowym
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043
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JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI KOŁNIERZ PKK?

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
KOŁNIERZA KOMBI

Pudełko 1 Pudełko 2 Pudełko 3 Pudełko 4 Pudełko 5 Pudełko 6 Pudełko 7

Dla dwóch okien 
w jednej kolumnie

Dla dwóch okien obok 
siebie w jednym rzędzie

Dla trzech okien obok 
siebie w jednym rzędzie

Dla czterech okien obok 
siebie w jednym rzędzie

Dla 2x4 szt. okien 
w rzędzie i w pionie

PKF
PKW
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Podwójny pakiet 
szybowy 14 mm (3-8-3)

WYŁAZ DACHOWY AVALINE  

Wyłaz dachowy 
Wyłaz dachowy przeznaczony jest do pomieszczeń nieużytkowych 
i nieogrzewanych.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

PGE 4573
45X73

3,8,3 mm

GO ECONOMY GO

Zmiana sposobu otwierania
nawet po montażu wyłazu

WYŁAZ DACHOWY AVALINE  
Z KOŁNIERZEM 

PAROPRZEPUSZCZALNYM

Wyłaz dachowy z kołnierzem 
paroprzepuszczalnym
Wyłaz dachowy przeznaczony jest do pomieszczeń nieużytkowych 
i nieogrzewanych. Zintegrowany kołnierz zapewnia doskonałą 
szczelność i łatwą instalację we wszystkich rodzajach pokryć 
dachowych.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

PGK 4573
45X73
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Zmiana sposobu otwierania
nawet po montażu wyłazu

Podwójny pakiet 
szybowy 14 mm (3-8-3)

WYŁAZ DACHOWY AVALINE  
Z KOŁNIERZEM 

PAROPRZEPUSZCZALNYM  
ORAZ OGRANICZNIKIEM

Wyłaz dachowy z kołnierzem 
paroprzepuszczalnym i ogranicznikiem 
otwarcia
Wyłaz dachowy przeznaczony jest do pomieszczeń nieużytkowych 
i nieogrzewanych. Zintegrowany kołnierz zapewnia doskonałą 
szczelność i łatwą instalację we wszystkich rodzajach pokryć 
dachowych.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

PGPK 4573
45X73

3,8,3 mm

Ogranicznik zabezpiecza 
przed przypadkowym 
zamknięciem sie wyłazu 
w trakcie prac na dachu

         GO PLUS
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ROLETY WEWNĘTRZNE 
I ZEWNĘTRZNE

Zewnętrzna markiza chroniąca przed nadmiernym 
promieniowaniem

słonecznym bez ograniczenia widoku
• Stanowi barierę dla promieni słonecznych, zatrzymując nadmiar ciepła zanim 

dotrze ono do powierzchni szyby
• Znacznie redukuje hałas padającego deszczu
• Tkanina pokryta powłoką PCV jest wytrzymała nawet w najtrudniejszych 

warunkach pogodowych
• Kiedy nie jest używana, może być łatwo zwinięta do estetycznej kasety

MIA – MARKIZA ZACIEMNIAJĄCA

Roleta wysokiej jakości z pełnym efektem 
zaciemnienia

• Łatwy w obsłudze mechanizm umożliwia zatrzymanie rolety zaciemniającej 
w dowolnej pozycji, zapewniając wygodną regulację dostępu światła do 
pomieszczenia

• Umożliwia regulację natężenia oświetlenia, nawet do 100% zaciemnienia
• Trwała, odporna na zabrudzenia poliestrowa tkanina z gumową powłoką 

nieprzepuszczającą światła, łatwa w czyszczeniu
• Tkanina przesuwa się w cienkich, aluminiowych prowadnicach, zapewniając 

dokładne przyleganie

DUA – ROLETA ZACIEMNIAJĄCA

4212

4232

4219

4233

4217

4249

4208

4213

Roleta wysokiej jakości z lekkim efektem 
przyciemnienia

• Prosta konstrukcja umożliwia zatrzymanie rolety przyciemniającej w 3 określonych 
pozycjach

• Wykonana z tkaniny poliestrowej zapewniającej trwałość użytkowania
• Wyposażona w mechanizm sprężynowy umożliwiający łatwą obsługę

RHA – ROLETA PRZYCIEMNIAJĄCA

4212 4219
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ROLETY WEWNĘTRZNE 
I ZEWNĘTRZNE

Efektywna i ekologiczna ochrona przed hałasem 
i przegrzewaniem się pomieszczenia

• Szerokie spektrum ochrony
• 100% prywatności wewnątrz pomieszczenia
• Ekologiczne rozwiązanie zasilane solarnie
• Możliwość używania także w nocy i pochmurny dzień (wbudowany akumulator)
• Możliwość uchylenia okna z opuszczoną roletą
• Łatwa instalacja
• Pilot sterowania w zestawie
• Kompatybilność z systemem io-homecontrol®

SSR – ROLETA ZEWNĘTRZNA Z ZASILANIEM SOLARNYM

MULTIKOMPATYBILNA GAMA ROLET
  Rolety wewnętrzne są kompatybilne z oknami AVALINE®, FAKRO®,  

VELUX® (również V22), RoofLITE®, Solstro®, Balio®, Optilight®
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AKCESORIA DO OKIEN 
DACHOWYCH

AMC 100 jest wyposażony w zdalne sterowanie i czujnik deszczu,  
które zapewniają większy komfort użytkowania. Kiedy zaczyna padać,  
czujnik automatycznie zamyka okno. AMC 100 jest oznaczony znakiem CE 
i ma 2-letnią gwarancję. Kompatybilny z systemem io-homecontrol®.

AMC – OTWIERACZ ELEKTRYCZNY

Doskonała termoizolacja i uszczelnienie pomiędzy oknem a krokwiami. 
Kołnierz PTA formuje szczelne obramowanie dookoła okna, aby 
zabezpieczyć wnętrze przed wilgocią i ograniczyć straty ciepła.

Skraca czas montażu okna dachowego. 
Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji dachowej.

PPA – KOŁNIERZ Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ

PTA – KOŁNIERZ TERMOIZOLACYJNY

ZCA 200 – DRĄŻEK TELESKOPOWY

Drążek teleskopowy ZCA 200 pasuje do wszystkich okien Avaline. Pozwala dosięgnąć do wysoko zamontowanych okien – 
długość maksymalna 180 cm. Specjalne zakończenie pozwala wygodnie obsługiwać nawiewnik oraz roletę.

PRA – RYNIENKA ODWADNIAJĄCA

Zaprojektowana w celu ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji dachowej. Zbiera i odprowadza wodę 
znad okna, pod pokryciem dachowym. Zestaw składa się z dwóch elementów o długości 1070 mm, wykonanych z profi 
lowanego aluminium, 0które można włożyć jeden w drugi. Dzieki temu rynieknę można stosować do okien o szerokości 
nawet 134 cm.
Rynienki dostępne są w kolorze jasnoszarym i są całkowicie odporne na korozję.
Rynienki PRA sprzedawane są w zestawach po 10 sztuk.

KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY  
W ZESTAWIE Z KAŻDYM OKNEM ELITE, ELITE PCV,  

ELITE ULTRA I ELITE ULTRA PCV

KOŁNIERZ TERMOIZOLACYJNY  
W ZESTAWIE Z KAŻDYM OKNEM ELITE, ELITE PCV,  

ELITE ULTRA I ELITE ULTRA PCV
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SCHODY STRYCHOWE

Grubość ocieplanej klapy 26 mm
Grubość izolacji termicznej 20 mm
Kolor klapy, obustronny biały
Drewniana drabinka 3-sekcyjna
Wysokość drewnianej skrzyni 135 mm
Szerokość drabinki 400 mm
Szerokość stopnia 358 mm
Zabieg 134/148 mm
Głębokość stopnia 80 mm
Promień otwarcia 160/166 mm
Maksymalna wysokość kondygnacji 280 cm

A 60 cm
B 70 cm
C 280 cm
D 172 cm
E 168 cm
G 160 kg

Schody strychowe TERMO charakteryzuja sie pojedynczym uszczelnieniem oraz 
klapą o grubości 26 mm.
Model TERMO idealnie sprawdza się w warunkach, gdzie poddasze jest 
ocieplone i nie wymaga dodatkowej izolacji termicznej.

SCHODY STRYCHOWE AVALINE TERMO

SPOSÓB OTWIERANIA

3-
SE

KC
YJ

NE

AKCESORIA DODATKOWE

LISTWA
MASKUJĄCA

ZESTAW
MONTAŻOWY

BARIERKA
WEJŚCIOWA
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SCHODY STRYCHOWE

Grubość ocieplanej klapy 56 mm
Grubość izolacji termicznej 50 mm
Kolor klapy, obustronny biały
Drewniana drabinka 3-sekcyjna
Wysokość drewnianej skrzyni 170 mm
Szerokość drabinki 400 mm
Szerokość stopnia 358 mm
Zabieg 151 mm
Głębokość stopnia 80 mm
Promień otwarcia 168 mm
Maksymalna wysokość kondygnacji 280 cm

A 60 cm
B 70 cm
C   280 cm
D 151 cm
E 168 cm
G 160 kg

Schody EXTREME posiadaja podwójne uszczelnienie oraz klapę o grubosci 
56 mm, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w każdych warunkach, 
przyczyniając się równocześnie do zmniejszenia kosztów związanych 
z ogrzewaniem domu czy mieszkania.

SCHODY STRYCHOWE AVALINE EXTREME

SPOSÓB OTWIERANIA

3-
SE

KC
YJ

NE

AKCESORIA DODATKOWE

LISTWA
MASKUJĄCA

ZESTAW
MONTAŻOWY

BARIERKA
WEJŚCIOWA
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WARUNKI GWARANCJI
Dziękujemy za zakup produktu Altaterra. Jesteśmy bardzo dumni z naszych produktów, a także z tego, że ogromna większość właścicieli produktów Altaterra nigdy 
nie musi korzystać z Gwarancji Altaterra. Jeśli nasi klienci mają obawy dotyczące produktu Altaterra, Gwarancja zawiera jasne informacje, jakie kroki będziemy w stanie 
podjąć. 
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące swojego produktu Altaterra lub jego instalacji, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta bezpośrednio na 
adres e-mail podany poniżej. Spółka Altaterra dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą możliwą odpowiedź i obsługę.
Nasi przeszkoleni pracownicy Działu Obsługi Klienta chętnie telefonicznie odpowiedzą na wszelkie pytania lub wątpliwości, a następnie rozwiążą je w sposób niewy-
magający wizyty w Twoim domu lub innej lokalizacji.
Oprócz niniejszej Gwarancji użytkownikowi końcowemu1) przysługują osobne prawa wynikające ze sprzedaży produktu Altaterra. Niniejsza Gwarancja w żaden spo-
sób nie narusza tych praw. Wskazówki dotyczące wszelkich odrębnych praw można uzyskać u nas, sprzedawcy produktu Altaterra lub innego właściwego doradcy. 

1. ZASTOSOWANIE NINIEJSZEJ GWARANCJI NA PRODUKT
Altaterra Ltd., numer spółki 08-09-013626, z siedzibą w Malom köz 1, 9431 Fertöd, Węgry („Altaterra”) oferuje użytkownikom końcowym1) następującą gwarancję 
w odniesieniu do swoich produktów Altaterra, produkowanych pod marką AVALINE: 

Gwarancja na Produkty obejmuje produkty wymienione poniżej:
Okres 

gwarancyjny:

Okna dachowe i produkty montażowe

Okna dachowe Altaterra wraz z izolacyjnym pakietem szybowym i odpowiednimi kołnierzami uszczelniającymi Altaterra. 10 lat

Na izolacyjny pakiet szybowy z zewnętrznym szkłem hartowanym, w przypadku gradobicia oraz na zawias okna  
– dotyczy okien Elite, Elite PCV, Elite Ultra i Elite Ultra PCV.

25 lat

Produkty montażowe w postaci kołnierza z pianki izolacyjnej, kołnierza paroprzepuszczalnego. 2 lata

Świetliki dachowe Altaterra przeznaczone do nieogrzewanych, nieużytkowych przestrzeni 5 lat

Żaluzje i produkty do ochrony przed słońcem

Żaluzje wewnętrzne i ręcznie obsługiwane rolety zewnętrzne 2 lata

Żaluzje zewnętrzne elektryczne lub solarne 3 lata

Produkty eksploatacyjne

Akcesoria do obsługi ręcznej lub silnikowej (np. drążki i otwieracz elektryczny). 2 lata

Inne produkty służące do obsługi, korzystające z energii elektrycznej lub słonecznej (panele sterujące, jednostki sterujące, czujniki itp.), w tym 
elementy zainstalowane przez Altaterra w oknach dachowych Altaterra.

2 lata

Części zamienne dostarczane przez Altaterra

Jeżeli wada części zamiennej zostanie zgłoszona w okresie gwarancyjnym2), który rozpoczyna się w dniu sprzedaży lub dostawy do 
pierwszego użytkownika końcowego w inny sposób3), spółka Altaterra według własnego uznania: 1) naprawi produkt Altaterra, nie 
pobierając opłaty za materiał lub robociznę, lub 2) dostarczy produkt zastępczy Altaterra bezpłatnie do pierwotnego punktu sprzedaży lub do 
użytkownika końcowego1). 

2 lata

Szyby zapasowe 5 lat

Inne produkty Altaterra

Inne produkty Altaterra NIEUWZGLĘDNIONE w powyższym opisie 2 lata

Niniejsza wersja Gwarancji na Produkt Altaterra obowiązuje od 1 czerwca 2020 roku.
Jeśli masz prawo do skorzystania z niniejszej Gwarancji, to bez uszczerbku dla jakichkolwiek odrębnych praw przysługujących Ci na mocy niniejszej Gwarancji spółka 
Altaterra według własnego uznania podejmie jedno z poniższych działań: 1) naprawi wadliwy produkt Altaterra w siedzibie spółki Altaterra lub w siedzibie użytkow-
nika końcowego1) według uznania spółki Altaterra, lub 2) dostarczy bezpłatnie produkt Altaterra do siedziby spółki Altaterra lub do użytkownika końcowego1) według 
uznania spółki Altaterra, 3) zwróci użytkownikowi końcowemu1) pierwotną cenę zakupu produktu Altaterra lub 4) podejmie inne opcjonalne działania odpowiednie dla 
danego produktu Altaterra.
Niniejsza Gwarancja będzie miała zastosowanie wyłącznie do produktów Altaterra wymienionych powyżej z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej, w tym (lecz 
nie wyłącznie) warunków zawartych w części 4. Ponadto niniejsza Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do wady, która nie została wyłączona zgodnie z postano-
wieniami części 3. 

2. OKRES GWARANCYJNY
Roszczenia w ramach niniejszej gwarancji muszą być zgłaszane zgodnie z częścią 5 i w terminie, który, o ile nie określono inaczej, rozpoczyna się w dniu sprzedaży 
produktu Altaterra pierwszemu użytkownikowi końcowemu3) i wygasa z końcem odpowiedniego okresu gwarancyjnego2) produktu Altaterra, w odniesieniu do którego 
zgłaszane jest roszczenie. 

3. WADY OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ
Z zastrzeżeniem niniejszych warunków niniejsza Gwarancja obejmuje wady powstałe w trakcie wytwarzania produktu, w tym wady dotyczące wszystkich materiałów 
użytych do jego wytworzenia. Inne rodzaje wad dotyczących produktów Altaterra nie są objęte niniejszą Gwarancją i będą traktowane jako wady wyłączone z Gwa-
rancji. 

4. WARUNKI
Roszczenia z tytułu niniejszej Gwarancji nie będą uwzględniane, jeżeli wada powstała bezpośrednio lub pośrednio w wyniku a) montażu produktu (w tym (lecz nie 
wyłącznie) przeprowadzonego niezgodnie z instrukcją montażu spółki Altaterra lub niezgodnie z normami dobrego wykonania), b) montażu produktu poza zaleca-
nymi obszarami montażu, c) eksploatacji niezgodnej ze standardem lub niewłaściwego użytkowania, d) zużycia, e) użycia niezgodnych części zamiennych, części 
zużywalnych lub akcesoriów (np. zasilania elektrycznego), f) transportu, g) wszelkich sposobów niewłaściwego obchodzenia się, h) modyfikacji produktu lub i) innych 
czynników, niezwiązanych z wyrabianiem produktu lub materiałami użytymi do jego produkcji. 
Ponadto niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania w odniesieniu do wszelkich usterek, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z zaniedbania, w tym (ale nie 
wyłącznie) braku konserwacji, braku regularnego badania i/lub serwisowania lub z zaniedbania konserwacji produktu opisanego w instrukcji obsługi/konserwacji lub 
instrukcjach użytkowania, lub w przypadku, gdy usterce można było zapobiec poprzez konserwację opisaną w instrukcji obsługi/konserwacji lub instrukcjach użytko-
wania. Wszelkie takie instrukcje można otrzymać od spółki Altaterra lub pobrać ze strony www.dakstra.com
Spółka Altaterra nie gwarantuje, że działanie oprogramowania produktu będzie bezbłędne lub nieprzerwane, że wady oprogramowania zostaną skorygowane lub że 
oprogramowanie będzie zgodne z przyszłymi produktami Altaterra lub z oprogramowaniem Altaterra.
Niniejsza Gwarancja nie obejmuje roszczeń dotyczących:
–  Odbarwienia części, które nie są widoczne podczas ogólnego użytkowania; 
–  Wszelkich zmian koloru i płowienia niezależnie powodowanych przez słońce/kondensację/kwaśny deszcz/rozbryzg słonej wody lub jakiekolwiek inne warunki po-

wodujące korozję lub zmianę materiału;
–  Zmian w wyglądzie uszczelniacza szyby;
–  Sęków w drewnie;
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–  Nieuniknionego i/lub spodziewanego zmniejszenia wydajności produktu, włącznie z wartościami technicznymi/specyfikacjami, jak również w  ramach ogólnych 
tolerancji wydajności;

– Zmian, które w sposób naturalny występują w zastosowanych materiałach;
– Nieprawidłowego, gorszego lub ograniczonego funkcjonowania lub przeciekania wody wynikających z blokowania lub podobnego zjawiska spowodowanego przez 

lód, śnieg, gałęzie itp;
– Nieregularności, w tym zmian koloru, cieni lub śladów itp. w szkle, które występowały w momencie dostawy lub powstały w okresie gwarancyjnym2) i nie wpływają 

w znaczący sposób na widoczność;
– Degradacji ogniw słonecznych;
– Uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, w tym m.in. przypadkowego stłuczenia szkła, stłuczenia lub pęknięcia kopuły;
– Wadliwego projektu lub konstrukcji budynku;
– Ruchów w przylegających do siebie konstrukcjach lub podobnych;
– Modyfikacji produktów Altaterra objętych gwarancją, w tym obróbki po dostawie, np. szlifowania, piaskowania, wytrawiania, klejenia lub innej obróbki powierzchni;
– Dodawania niezatwierdzonych elementów składowych;
– Ekstremalnych warunków pogodowych, uderzenia pioruna lub silnego gradu;
– Zastosowania w obszarach o dużej wilgotności, obszarach bez odpowiedniej lub właściwej wentylacji lub kontroli wilgotności;
– Produktów narażonych na warunki wykraczające poza ograniczenia projektowe;
– Korozji szkła w wyniku stojącej wody i zanieczyszczeń na szkle;
– Kondensacji na oknach dachowych i świetlikach modułowych oraz wszelkich związanych z tym uszkodzeń spowodowanych przez wodę, które mogą wystąpić jako 

naturalny rezultat wilgoci wewnątrz lub na zewnątrz budynku lub zmiany temperatury wewnątrz/na zewnątrz;
– Wszelkich innych warunków podobnych do powyższych, niezależnie od tego, czy zostały one określone jako wady.
Poprzez niniejszą Gwarancję spółka Altaterra nie dąży do ograniczenia ani wykluczenia odpowiedzialności, która przysługiwałaby użytkownikowi końcowemu1) na 
mocy odrębnych praw z zastrzeżeniem, że spółka Altaterra nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji ani w żaden inny sposób z tytułu jakiej-
kolwiek utraty zysków lub jakichkolwiek strat pośrednich lub wtórnych wynikających z lub w związku z jakimkolwiek roszczeniem zgłoszonym w ramach niniejszej 
Gwarancji. Nie obejmuje to żadnej formy odpowiedzialności za produkt, a spółka Altaterra nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane bezpośrednio lub 
pośrednio przez zdarzenia będące poza kontrolą spółki Altaterra, w tym między innymi spory pracownicze, pożar, wojnę, terroryzm, ograniczenia importu, niepokoje 
polityczne, nietypowe zjawiska naturalne, wandalizm lub inną siłę wyższą.
Spółka Altaterra nie wyłącza, nie ogranicza ani nie stara się uniknąć odpowiedzialności, którą prawa użytkownika końcowego1) uczyniłyby niemożliwą do wyegzekwo-
wania z zastrzeżeniem, że spółka Altaterra nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom lub mieniu, w tym samemu produktowi Altaterra, 
spowodowane wszelką nieautoryzowaną próbą naprawy lub wymiany produktu Altaterra. 
Spółka Altaterra może, według własnego uznania, odmówić podjęcia jakichkolwiek środków zaradczych w ramach niniejszej Gwarancji, jeżeli jakakolwiek nieautoryzo-
wana próba naprawy lub wymiany produktu Altaterra spowodowałaby dalsze szkody. Zalecamy powstrzymanie się od prób naprawy lub wymiany produktu Altaterra 
bez autoryzacji spółki Altaterra, bez której wszelkie roszczenia związane z powstałą w wyniku tego wadą będą odrzucane. 
Na użytkowniku końcowym1) spoczywa odpowiedzialność za złagodzenie i zminimalizowanie szkód wyrządzonych przez wodę lub innych szkód, które mogą być 
spowodowane przez produkt Altaterra.

5. REKLAMACJA PISEMNA
W celu zgłoszenia roszczenia z tytułu niniejszej Gwarancji użytkownik końcowy1) jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o roszczeniu w odpowiednim Okre-
sie gwarancji2), a w każdym przypadku w ciągu dwóch miesięcy od dnia, po którym użytkownik końcowy1) dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o wadzie 
podlegającej reklamacji. Widoczne wady muszą zostać udokumentowane poprzez wykonanie zdjęcia lub nagranie wideo przed montażem produktu. Pisemne po-
wiadomienie i akceptacja niniejszych warunków gwarancyjnych muszą zostać przesłane spółce Altaterra na adres podany poniżej.

6. WARUNKI DODATKOWE 
Jeżeli w momencie naprawy lub wymiany produkt Altaterra nie jest już produkowany lub nie jest produkowany w takiej samej wersji (forma, kolor, pokrycie, wykończe-
nie itp.) Spółka Altaterra jest uprawniona do naprawy lub zastąpienia go podobnym produktem Altaterra.
Ponadto w ramach warunków niniejszej Gwarancji spółka Altaterra ma prawo zażądać zwrotu wadliwego produktu (na koszt użytkownika końcowego1)) do siedziby 
spółki Altaterra lub do siedziby użytkownika końcowego1) określonej przez spółkę Altaterra.

7. GWARANCJA NA NAPRAWIONE LUB WYMIENIONE PRODUKTY SPÓŁKI ALTATERRA
Jeżeli w ramach niniejszej Gwarancji spółka Altaterra podjęła się naprawy lub wymiany produktu Altaterra, pierwotny okres gwarancji2) odnoszący się do danego 
produktu Altaterra pozostaje w mocy i nie zostaje przedłużony.

8. DEMONTAŻ I PONOWNA INSTALACJA PRODUKTU ALTATERRA
Niniejsza Gwarancja nie obejmuje kosztów i wydatków wynikających z demontażu i ponownej instalacji produktu Altaterra lub pokrycia go plandeką lub innymi środ-
kami, powstałymi w trakcie wykonywania prac naprawczych lub zastępczych.

9. WIZYTY SERWISOWE W PRZYPADKU BRAKU OBJĘCIA GWARANCJĄ
Spółka Altaterra ma prawo żądać odszkodowania za koszty wizyt serwisowych, jeżeli roszczenie użytkownika końcowego1) nie jest objęte niniejszą Gwarancją. Ponad-
to użytkownik końcowy1) ponosi wszelkie koszty, w tym koszty robocizny, poniesione w związku z badaniem produktu Altaterra, jak również wszelkie koszty związane 
z demontażem i ponownym zainstalowaniem produktu Altaterra oraz zabezpieczeniem produktu Altaterra i budynku plandeką itp. 

10. PROCEDURA KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ GWARANCJI
Bez względu na to, czy roszczenie jest zgłaszane w ramach niniejszej Gwarancji, czy też nie, w przypadku wątpliwości dotyczących produktu Altaterra lub jego insta-
lacji, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta bezpośrednio pod adresem podanym poniżej. 

11. WYBÓR PRAWA I MIEJSCA
Niniejsza Gwarancja podlega prawu węgierskiemu i jest interpretowana zgodnie z nim z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszel-
kich sporów wynikających z niniejszej Gwarancji lub z nią związanych ma właściwy sąd w Fertöd na Węgrzech.
Uwagi – Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące powyższych postanowień

Uwaga 1:
„Użytkownik końcowy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest właścicielem produktu Altaterra i która nie nabyła go w celu odsprzedaży lub instalacji w ramach 
prowadzonej działalności.
Uwaga 2:
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu Altaterra od dealera spółki Altaterra, który na żądanie spółki Altaterra musi być potwierdzony oryginalną 
fakturą lub paragonem sprzedaży. Jeżeli data zakupu nie może być uzasadniona, okres gwarancji rozpoczyna się od daty produkcji wskazanej na każdym produkcie 
Altaterra.
Uwaga 3:
„Pierwszy użytkownik końcowy” oznacza użytkownika końcowego, por. uwaga 1, który jako pierwszy nabywa produkt Altaterra od spółki Altaterra, od dealera lub innej 
osoby fizycznej lub prawnej, która odsprzedaje lub instaluje produkt Altaterra w ramach prowadzonej działalności.

Altaterra Ltd., 
Malom köz 1, 9431 Fertöd, Węgry
customerservices@altaterra.eu
+48 (22) 2922378
www.altaterra.eu
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SKONFIGURUJ SWOJE OKNA

WWW.JAKIEOKNO.COM

PROSTE NARZĘDZIE DLA KLIENTÓW!
Dobierz idealne okna w mniej niż 2 minuty




