
ACO Kipp® – okna do pomieszczeń niemieszkalnych

Szerokość [mm]: 60, 80, 100
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  Profil

Materiał: PVC w kolorach – białym i brązowym

 

  Szklenie

Dla szyby 5mm przenikalność cieplna 5,8 W/m2K 
zgodnie z EN 14351-1:2006

n Okna z okuciami uchylno-dźwigniowymi 
z trzema ustawieniami otwarcia, sztywny 
trójkomorowy profil, skrzydło uchylne 
wyjmowane od wewnątrz, odporne na czynniki 
atmosferyczne z odwodnieniem ramy. 

n Łatwe w montażu, trwałe w eksploatacji. 
n Możliwość zainstalowania siatki ochronnej  

(brak w ofercie ACO). 
n Przystosowane do zabudowy wraz  

z doświetlaczami ACO MARKANT®.

Zalety systemu

Główne elementy systemu

   Typowe zastosowania

n  piwnice,
n  garaże,
n  pomieszczenia sanitarne i gospodarcze,
n  budynki inwentarskie i inne.

Profil w kolorze białym 

Profil w kolorze brązowym

Profil w kolorze antracytowym (RAL 7016)

Nowość



Okna do pomieszczeń niemieszkalnych ACO Kipp®

Instrukcja montażu 

Typ
Szer. Wys. Pasuje do 

doświetlaczy Masa Numer katalogowy

cm cm o wym. min. cm kg białe brązowe antracytowe

Okna do pomieszczeń niemieszkalnych

Okno ACO Kipp®, 

białe

brązowe

antracytowe (RAL 7016)

szyba z pojedynczego szkła

60 40 80 x 60 4,5 390199 392199 395199

80 50 80 x 60 6,5 390499 392499 395499

80 60 80 x 60 8,0 390599 392599 395599

100 50 100 x 60 9,0 390799 392799 395799

100 60 100 x 60 9,5 390899 392899 395899

100 80 100 x 100 12,0 391099 393099 396099
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1. Okno najprościej można obsadzić,  
przewiercając ramę i przykręcając 
ją kołkami bezpośrednio do 
muru (wkręty 5 x 85 mm z łbem 
stożkowym, kołki).

2. Okno można również obsadzić, 
umieszczając we wrębach ramy 
kotwę mocującą i obracając, 
dopasować do rowka, w odległości 
15 – 20 cm od rogu ramy.

3. Obsadzić okno w pożądanej 
pozycji przy pomocy drewnianych 
klinów i wypoziomować. Następnie 
przykręcić kotwy mocujące  do muru 
(wkręty z kołkiem rozprężnym   
5 x 45 mm z łbem pólokrągłym).

4. Wypełnić szczelinę między murem 
i ramą  okna pianką montażową. 
Podczas stosowania pianki okno musi 
być zamknięte, a rama okna rozparta 
tak, aby ciśnienie pianki  
nie spowodowało jej deformacji.

5. Demontaż skrzydła: otworzyć okno 
na środkową szerokość uchylenia. 
Uwolnić skrzydło z rozwórek, odchylić 
do dołu i wyjąć z ramy. 
Montaż skrzydła należy wykonać 
w ten sam sposób, w odwrotnej 
kolejności. Podczas montażu  
i demontażu skrzydła należy 
zachować szczególną ostrożność.

6. Rekomendujemy zlecenie montażu 
okien fachowej firmie.

7. Podczas prac montażowych, 
wykończeniowych prac murarskich  
i malarskich należy zabezpieczyć 
okno (szczególnie części funkcyjne  
i ruchome) przed zabrudzeniem  
i uszkodzeniem.




