
Nové a lepšie riešenie výlezu 
na plochú strechu!

Strešný výlez 
AWAK®

Bližšie informácie:

www.icopal.sk

Icopal a.s.
Továrenská 1

943 03 Štúrovo
Tel. : +421 36 756 3878
Fax: +421 36 756 3948
Technické poradenstvo:

mobil: +421 (0)903 770 534
e-mail: techservis@icopal.com

marketing.sk@icopal.com

03/12



S ohľadom na súčasnosť, keď drvivá väčšina strešných výlezov 
bytových domov je v neutešenom stave sme vytvorili za pomoci 
odborníkov riešenie, ktoré nám pomôže odstrániť tento havarijný 
stav.
Tento perfektne navrhnutý strešný výlez má okrem osvetlenia aj 
ďalšie vlastnosti, ktoré umožňujú kompletné riešenie problémov 
funkčnosti a estetiky výlezu na plochú strechu.

Rýchla a jednoduchá montáž
Montáž strešného výlezu vrátane zateplenia a zaizolovania podstavy 
netrvá viac ako 1 hodinu a nie je potrebné použiť žiadne špeciálne ná-
radie.

Dlhodobá odolnosť proti poveternostným vplyvom
Správna montáž strešného výlezu zaručuje dlhodobú tesnosť a odolnosť 
proti akýmkoľvek poveternostným vplyvom. Konštrukcia strešného výle-
zu zabezpečuje aj jeho vysokú odolnosť proti silnému vetru. 

Úspora energie a prístup prirodzeného svetla
Použitie polykarbonátu na presklenie strešného výlezu umožňuje vnú-
torné osvetlenie priestoru prirodzeným denným svetlom. Toto v plnej 
miere rieši problém osvetlenia priestoru, čo prináša úsporu elektrickej 
energie.

Jednoduchosť a bezpečnosť použitia
Strešný výlez umožňuje komfortný výstup na strechu bez problémov,  
ktoré sú spôsobené hmotnosťou veka alebo hrdzavým visiacim zám-
kom.

Vysoká estetika
Jednoduchosť výrobku v kombinácii s vysoko kvalitnými materiálmi      
použitými na jeho výrobu robia zo strešného výlezu ozdobu strechy pri 
zachovaní všetkých požiadaviek na jeho funkčnosť.

Tepelná izolácia
Použitie strešného výlezu značne znižuje tepelné straty cez stropnú kon-
štrukciu.

Konštrukcia strešného výlezu AWAK:

-  podstava z oceľového plechu výšky 150-500 mm
-  uzatvárací rám z hliníka
-  kupola z plexiskla alebo polykarbonátu

Príslušenstvo: 

-  kľučka s uzamykacím mechanizmom a kľúčom
-  pneumatické piesty
-  západka zámku

Záručná doba na strešný výlez je 2 roky.

Štandardné rozmery strešného výlezu:
 
600 x 900 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 1000 mm
Strešné výlezy je možné vyrobiť aj v iných požadovaných rozmeroch.

Nový strešný výlez Awak na plochej streche z mPVC fólie

Pôvodný strešný výlez 

Nový strešný výlez Awak 
na plochej streche z asfaltovaných pásov


