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A Skyfens Sp. z o.o. jelentős lengyelországi tetőablak-gyártó és a svájci Arbonia koncern vezető 

márkája. Az Arbonia részvényeit a zürichi tőzsdén jegyzik, a társaság tíz országban több mint hatezer 

alkalmazottat foglalkoztat. 

A Skyfens a SUPRO és Skylight márkájú tetőablakok gyártója, melyek saját fejlesztésű PVC profil- és 

vasalatrendszeren alapulnak. Szabadalmi tisztaságukat kutatás igazolta, és a gyártó az Európai 

Szabadalmi Hivatalba is benyújtotta bejelentését. 

Az ablakgyár 2008-ban nyílt meg a lengyelországi Lublinban, és ma is itt található a cég székhelye.

14
150 Hatékony termelés. 

Naponta akár 150 ablakot 
is legyártunk. 

Több mint 14 éve vagyunk jelen a 
tetőablakok piacán.

Rólunk
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A Skyfens SUPRO Triple Termo tetőablakok háromrétegű üveggel és 
egyszerű profillal készülnek, ezért rendkívül energiatakarékossá teszik az 
Ön otthonát.

Tetőablakok

Skyfens
SUPRO Triple Termo



Kilincs alulra szerelt  
két passzív szellőzési helyzet

Nyitás a kézi nyitást gázzal működő ablaknyitó 
segíti

Forgástengely magasított (az ablak magasságának 3/4-éig)

Anyaga ólommentes PVC  
acél merevítők

Energiatakarékosság

háromrétegű üveg meleg TGI Swisspacer  
kerettel   
egyszerű, klasszikus PVC profil   
Uw érték=1,1 W/m  K 2

5/7

550x780

5/9

550x980

5/11

550x1180

6/9

660x980

6/11

660x1180

6/14

660x1400

7/9

780x980

7/11

780x1180

7/14

780x1400

7/16

780x1600

9/11

940x1180

9/14

940x1400

11/11

1140x1180

11/14

1140x1400

Standard ablakméretek:

ttttAz innovatív vízelvezető rendszer megoldja a felgyülemlő 
kondenzvíz problémáját. Az ablak speciális nyílásokkal készült, 
amelyek a kültérbe vezetik ki a vizet és a nedvességet.

ttttHosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC 
ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe 
kiválóan alkalmas.

ttttDizájn. Az egyszerű profillal készült ablak a legkülönbözőbb 
stílusú beltereket is tökéletesen megvilágítja. Az üvegrendszert 
lezáró ezüstszínű lécnek köszönhetően a SUPRO ablak még jobban 
kihangsúlyozza a tető korszerű stílusát

ttttA burkolókeretek könnyen beépíthetők, mivel a keretben 
kiszélesített nútok találhatók. A szerelőkonzolok a beépítés során 
növelik az ablak beállítási lehetőségeit.

ttttA gázzal működő ablaknyitó szerkezettel a tetőablak könnyen 
nyitható, és minden helyzetben stabil.

ttttBiztonságos használat. Az ablak innovatív zsanérral készült, 
amely hosszú évekre növeli az ablak biztonságát, tartósságát és 
funkcionalitását. 

ttttA magasított forgástengely szélesebb kilátást és szabad 
hozzáférést biztosít.

ttttAz üvegrendszerek egyszerűbben szervizelhetők. Az üvegek 
merőlegesen helyezhetők be a SUPRO ablak vázszerkezetébe, így 
csak az üvegrendszer is cserélhető 

2

ttttRendkívül energiatakarékos, megelőzi a téli hőveszteséget, 
csökkenti a fűtés költségeit. A háromrétegű üvegrendszer és a 
meleg TGI Swisspacer kerettel 0,96 - 1, 1 W/m  K közé csökkenti az 
Uw értéket.

Jótállás:

15 év

10 év

5 év

az üvegrendszerekre

a burkolókeretekre és tömítésekre

a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és 
gyártási hibákra

Uw
érték

Ug 
érték

Hangszigetelés Légáteresztő 
képesség

Vízzárási osztály Szélállóság

0,96 - 1,1 W/m  K 2 0,5 W/m  K 2 32 dB 4 . osztály E1200. osztály C4. osztály

Műszaki adatok:

Skyfens
SUPRO Triple Termo

ÚJDONSÁG
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A Skyfens SUPRO Triple tetőablakok a klasszikus, egyszerű ablakprofil és a 
háromrétegű üveg előnyeit egyesítik. Az egész ablak hőátbocsátási 
tényezője (Uw) 1,2 W/m  K szintű. 

Skyfens
SUPRO Triple

2

Tetőablakok



ttttAz üvegrendszerek egyszerűbben szervizelhetők. Az üvegek 
merőlegesen helyezhetők be a SUPRO ablak vázszerkezetébe, így 
csak az üvegrendszer is cserélhető 

ttttA magasított forgástengely szélesebb kilátást és szabad 
hozzáférést biztosít.

ttttBiztonságos használat. Az ablak innovatív zsanérral készült, 
amely hosszú évekre növeli az ablak biztonságát, tartósságát és 
funkcionalitását. 

ttttA gázzal működő ablaknyitó szerkezettel a tetőablak könnyen 
nyitható, és minden helyzetben stabil.

ttttA burkolókeretek könnyen beépíthetők, mivel a keretben 
kiszélesített nútok találhatók. A szerelőkonzolok a beépítés során 
növelik az ablak beállítási lehetőségeit.

ttttDizájn. Az egyszerű profillal készült ablak a legkülönbözőbb 
stílusú beltereket is tökéletesen megvilágítja. Az üvegrendszert 
lezáró ezüstszínű lécnek köszönhetően a SUPRO ablak még jobban 
kihangsúlyozza a tető korszerű stílusát

ttttHosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC 
ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe 
kiválóan alkalmas.

ttttAz innovatív vízelvezető rendszer megoldja a felgyülemlő 
kondenzvíz problémáját. Az ablak speciális nyílásokkal készült, 
amelyek a kültérbe vezetik ki a vizet és a nedvességet.

5/7

550x780

5/9

550x980

5/11

550x1180

6/9

660x980

6/11

660x1180

6/14

660x1400

7/9

780x980

7/11

780x1180

7/14

780x1400

7/16

780x1600

9/11

940x1180

9/14

940x1400

11/11

1140x1180

11/14

1140x1400

2

ttttRendkívül energiatakarékos, megelőzi a téli hőveszteséget, 
csökkenti a fűtés költségeit. Az egész ablak hőátbocsátási tényezője 
(Uw) 1,2 W/m  K.

1,2 W/m  K 2 0,5 W/m  K 2 32 dB 4  osztály E1200 osztály C4 osztály

Skyfens
SUPRO Triple

háromrétegű üveg  
egyszerű, klasszikus PVC profil  
Uw érték=1,2 W/m  K 2

ÚJDONSÁG

Kilincs
alulra szerelt  
két passzív szellőzési helyzet

Nyitás a kézi nyitást gázzal működő ablaknyitó 
segíti

Forgástengely magasított (az ablak magasságának 3/4-éig)

Anyaga ólommentes PVC  
acél merevítők

Energiatakarékosság

Uw
érték

Ug 
érték

Hangszigetelés Légáteresztő 
képesség

Vízzárási osztály Szélállóság

Műszaki adatok:

Jótállás:

15 év

10 év

5 év

az üvegrendszerekre

a burkolókeretekre és tömítésekre

Standard ablakméretek:

a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és 
gyártási hibákra
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Rendkívül energiatakarékos, megelőzi a téli hőveszteséget, csökkenti a 
fűtés költségeit. Az egész ablak hőátbocsátási tényezője Uw=1,4W/m  K.2

Skyfens
Skylight Premium

Tetőablakok



kézzel

kétrétegű üveg  
eredeti, lekerekített profil  
Uw érték=1,4 W/m  K 2

5/7

550x780

5/9

550x980

5/11

550x1180

6/9

660x980

6/11

660x1180

6/14

660x1400

7/9

780x980

7/11

780x1180

7/14

780x1400

7/16

780x1600

9/11

940x1180

9/14

940x1400

11/11

1140x1180

11/14

1140x1400

2

ttttAz egyedülálló, lekerekített profil és a kétrétegű üvegrendszer 
kiegyensúlyozott energiamérleget biztosít. Az egész ablak 
hőátbocsátási tényezője (Uw) 1,4 W/m  K.

ttttHosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC 
ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe 
kiválóan alkalmas.

ttttA saját fejlesztésű vasalatrendszer tökéletesen stabillá teszi a 
szárnyat mind nyíló, mind, bukó, mind kifordított helyzetben, 
egyúttal teljes biztonságot nyújt.

ttttDizájn. Az eredeti, lekerekített profillal készült ablak minden 
formatervezési követelménynek megfelel.

ttttA magasított forgástengely révén az ablak magassága 3/4-éig 
nyitható, vagyis szélesebb kilátást és szabad hozzáférést biztosít.

ttttA négy fagyálló tömítésből álló rendszer jóvoltából a Skylight 
tetőablak tökéletesen zár.

ttttA tetőablak külső fémlemezei védik a vasalatokat az időjárási 
tényezőktől, és javítja a szigetelést a tok és a szárny között. 

1,4 W/m  K 2 1,1 W/m  K 2 33 dB 2 osztály E750 osztály C3 osztály

Skyfens
Skylight Premium

ttttA csapódásgátló vasalatot egyáltalán nem kell szabályozni.

ttttNem igényel különleges karbantartást. Az ablak ápolása csak a 
mosásából áll. 

ttttAz ablak külső oldala is kényelmesen mosható, mivel a szárny 
120 -kal elforgatható.

Jótállás:

15 év

10 év

5 év

az üvegrendszerekre

a burkolókeretekre és tömítésekre

Kilincs alulra szerelt  
egy passzív szellőzési helyzet

Nyitás

Forgástengely magasított (az ablak magasságának 3/4-éig)

Anyaga ólommentes PVC  
acél merevítők

Energiatakarékosság

Uw
érték

Ug 
érték

Hangszigetelés Légáteresztő 
képesség

Vízzárási osztály Szélállóság

Műszaki adatok:

Standard ablakméretek:

a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és 
gyártási hibákra



12

A Skylight tetőablakokat elsősorban vonzó, könnyed, egyszerű 
vonalvezetésű külsejük teszi különlegessé.

Skyfens
Skylight

Tetőablakok



ttttAz ablak külső oldala is kényelmesen mosható, mivel a szárny 
120 -kal elforgatható.

ttttNem igényel különleges karbantartást. Az ablak ápolása csak a 
mosásából áll. 

ttttA csapódásgátló vasalatot egyáltalán nem kell szabályozni.

ttttA tetőablak külső fémlemezei védik a vasalatokat az időjárási 
tényezőktől, és javítja a szigetelést a tok és a szárny között. 

ttttA négy fagyálló tömítésből álló rendszer jóvoltából a Skylight 
tetőablak tökéletesen zár.

ttttA magasított forgástengely révén az ablak magassága 3/4-éig 
nyitható, vagyis szélesebb kilátást és szabad hozzáférést biztosít.

ttttA saját fejlesztésű vasalatrendszer tökéletesen stabillá teszi a 
szárnyat mind nyíló, mind, bukó, mind kifordított helyzetben, 
egyúttal teljes biztonságot nyújt.

ttttHosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC 
ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe 
kiválóan alkalmas.

kétrétegű üveg  
egyszerű, klasszikus PVC profil  
Uw érték=1,4 W/m  K 2

5/7

550x780

5/9

550x980

5/11

550x1180

6/9

660x980

6/11

660x1180

6/14

660x1400

7/9

780x980

7/11

780x1180

7/14

780x1400

7/16

780x1600

9/11

940x1180

9/14

940x1400

11/11

1140x1180

11/14

1140x1400

2

ttttA klasszikus, egyszerű profil és a kétrétegű üvegrendszer 
kiegyensúlyozott energiamérleget biztosít. Az egész ablak 
hőátbocsátási tényezője (Uw) 1,4 W/m  K.

ttttDesign. Az egyszerű profillal készült ablak a legkülönfélébb 
stílusú beltereket is tökéletesen megvilágítja.

1,4 W/m  K 2 1,1 W/m  K 2 33 dB 3 osztály E1050 osztály C3 osztály

Skyfens
Skylight 

Jótállás:

15 év

10 év

5 év

az üvegrendszerekre

a burkolókeretekre és tömítésekre

kézzel

Kilincs alulra szerelt  
egy passzív szellőzési helyzet

Nyitás

Forgástengely magasított (az ablak magasságának 3/4-éig)

Anyaga ólommentes PVC  
acél merevítők

Energiatakarékosság

Uw
érték

Ug 
érték

Hangszigetelés Légáteresztő 
képesség

Vízzárási osztály Szélállóság

Műszaki adatok:

Standard ablakméretek:

a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és 
gyártási hibákra



A prémium minőségű tetőkibúvók egyedülálló, lekerekített profillal 
készülnek. Ezen a tetőkibúvón könnyen és biztonságosan léphet ki a tetőre.

Tetőkibúvók

Skyfens
Skylight Loft Premium Termo



4/7
450x730

5/7
550x780

5/9
550x980

6/9
660x980

7/9
780x980

A tetőkibúvók standard méretei:

kézzel, oldalsó irányban  
a tető bal és jobb oldalára is nyitható

kétrétegű üveg meleg TGI Swisspacer   
kerettel  
eredeti, lekerekített, szigetelt profil  
Uw érték=1,4 W/m  K 2

ttttA négy fagyálló tömítésből álló rendszer jóvoltából a Skylight 
tetőkibúvó tökéletesen zár.

ttttA kilinccsel résnyire is nyitható, vagyis szellőztethető vele a 
helyiség

ttttNem igényel különleges karbantartást. Az ablak ápolása csak a 
mosásából áll.

ttttDizájn. Az eredeti, lekerekített profillal készült tetőkibúvó 
minden formatervezési követelménynek megfelel.

ttttAz oldalra nyitható tetőkibúvóhoz nyílás- ill. csukódásgátló 
ütköző tartozik, amely 90-os szögben tartja a szárnyat, így 
biztonságosan kiléphetünk a tetőre.

ttttFunkcionalitás. Bal és jobb oldalra is nyitható, ezért egyszerű 
kijuthatunk rajta a tetőre.

ttttHosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC 
ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe 
kiválóan alkalmas.

2

ttttA tetőkibúvók kifejezetten a fűtetlen helyiségekhez szabott 
magas hőszigetelő tulajdonságokkal készültek, de fűtött terekben is 
használhatók. Az egész tetőkibúvó hőátbocsátási tényezője (Uw) 
1,4 W/m  K szintű.

1,4 W/m  K 2 1,0 W/m  K 2 33 dB 3 osztály E1050 osztály C3 osztály

Skyfens
Skylight Loft Premium Termo 

Jótállás:

15 év

10 év

5 év

az üvegrendszerekre

a burkolókeretekre és tömítésekre

Uw
érték

Ug 
érték

Hangszigetelés Légáteresztő 
képesség

Vízzárási osztály Szélállóság

Műszaki adatok:

Kilincs egy passzív szellőzési helyzet

Nyitás

Anyaga ólommentes PVC  
acél merevítők

Energiatakarékosság

a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és 
gyártási hibákra



A Skylight Loft tetőablakok esztétikusak, egyszerű profiljuk vonzó és modern 
megjelenést kölcsönöz a szerkezetnek. Könnyű és biztonságos könnyű és 
biztonságos feljutás a tetőre.

Skyfens
Skylight Loft

Tetőkibúvók



ttttA tetőkibúvók kifejezetten a fűtetlen helyiségekhez szabott 
magas hőszigetelő tulajdonságokkal készültek, de fűtött terekben is 
használhatók. Az egész tetőkibúvó hőátbocsátási tényezője (Uw) 
1,8 W/m  K szintű.

ttttHosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC 
ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe 
kiválóan alkalmas.

ttttFunkcionalitás. Bal és jobb oldalra is nyitható, ezért egyszerű 
kijuthatunk rajta a tetőre.

ttttAz oldalra nyitható tetőkibúvóhoz nyílás- ill. csukódásgátló 
ütköző tartozik, amely 90-os szögben tartja a szárnyat, így 
biztonságosan kiléphetünk a tetőre.

ttttNem igényel különleges karbantartást. Az ablak ápolása csak a 
mosásából áll.

ttttA kilinccsel résnyire is nyitható, vagyis szellőztethető vele a 
helyiség

ttttA négy fagyálló tömítésből álló rendszer jóvoltából a Skylight 
tetőkibúvó tökéletesen zár.

4/7
450x730

5/7
550x780

5/9
550x980

6/9
660x980

7/9
780x980

A tetőkibúvók standard méretei:

kétrétegű üveg  
egyszerű, klasszikus PVC profil  
Uw érték=1,8 W/m  K 2

2

ttttDizájn. Az egyszerű profillal készült ablak a legkülönbözőbb 
stílusú beltereket is tökéletesen megvilágítja.

1,8 W/m  K 2 1,1 W/m  K 2 33 dB 4 osztály E1200 osztály C3/B3 osztály

Skyfens
Skylight Loft 

Jótállás:

15 év

10 év

5 év

az üvegrendszerekre

a burkolókeretekre és tömítésekre

Uw
érték

Ug 
érték

Hangszigetelés Légáteresztő 
képesség

Vízzárási osztály Szélállóság

Műszaki adatok:

kézzel, oldalsó irányban  
a tető bal és jobb oldalára is nyitható

Kilincs egy passzív szellőzési helyzet

Nyitás

Anyaga
ólommentes PVC  
acél merevítők

Energiatakarékosság

a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és 
gyártási hibákra



A burkolókeretek alumíniumlemezből készülnek, tartós poliészter lakkbevonattal.

Burkolókeret-típusok kołnierzy:
F - hullámos tetőfedő anyaghoz készült burkolókeret

P - sík tetőfedő anyaghoz készült burkolókeret

M - modulos; MP - sík tetőfedő anyaghoz készült modulos,

K - tompaszögű burkolókeret (tetőablak és homlokzati ablak 
összekapcsolásához), modulos változatban is.

MF - hullámos tetőfedő anyaghoz készült modulos*,

Hullámos tetőfedő anyaghoz készült 
burkolókeret

Tompaszögű burkolókeret hullámos "F" 
és lapos "P"

Modulos burkolókeret

Tompaszögű modulos burkolókeret 
hullámos "F" és lapos "P" 

Tompaszögű burkolókeret

Lapos tetőhöz készült burkolókeret

Burkolókeretek

Pikkelyfedéshez készült burkolókeret

Lapos tetőhöz készült burkolókeret

Tetőpanelhez készült burkolókeret

*Különleges burkolókeret, amellyel egymás mellé vagy fölé szerelhetők be az ablakok.



Színvilág

A fautánzatú bevonatok színei

A fém részek és a burkolókeretek színei

Egyéniség és esztétika

A Skyfens termékek külsejében a praktikum a szépséggel párosul.

A Skylight termékek profilja klasszikus fehér színű.

A SUPRO ablakok egyéni rendelésre fautánzatú fóliabevonattal is készülhetnek erdeifenyő, 

arany tölgy vagy dió színben, így saját tervének megfelelően tetőablakot választhatja.

DióArany tölgy

RAL7043 RAL8019

Erdeifenyő

A színminták nem jelentenek kötelező érvényű ajánlatot. Szívesen bemutatjuk Önöknek az eredeti színmintákat. 



Dió Fehér Erdeifenyő

Kilincsrozetták Skylight

Arany tölgy

Kilincsek

Minden fautánzatú bevonathoz megfelelő – a bevonat színéhez közelítő – kilincsszín 

tartozik. A tetőablakokra nyomógombos kilincs is felszerelhető, amely megakadályozza, 

hogy pl. a gyerekek kinyithassák az ablakot. 

Minden kilincs rozettájában horony található, amely lehetővé teszi az ablak résnyitását, és 

a helyiség hatékony szellőzését.

Kilincsrozetták SUPRO



Kényelmes, automatikus kezelést biztosítanak. Tökéletes megoldást jelentenek olyan 

ablakok esetében, melyeket nehezen elérhető helyre szereltek be. Az ablaknyitóba 

beépített esőérzékelő csapadék esetén automatikusan zárja az ablakot. A külön 

beszerelhető szélérzékelő erős szél esetén is automatikusan bezárja az ablakot. Egyszerű, 

rugalmas megoldás, amellyel kiiktatható az ablak kézi nyitása, csukása.

1  változat

2  változat

Teleszkópos távnyitó rúd
A tetőablakhoz készült teleszkópos távnyitó rúd a nagyon magasan elhelyezett ablakok 

kezelését is lehetővé teszi. 160 cm-es és 200 cm-es változatban kapható.

Szürke Fekete Fehér

Elektromos ablaknyitók



Az új, meleg ablakok nemcsak a fűtési költségeket csökkentik, hanem kellemesebbé is teszik 

az otthon töltött időt. A megfelelő szellőzés így még fontosabbá válik, hiszen elvezeti a 

helyiségekből a felesleges párát és nedvességet. Bizonyos esetekben azonban a rendszeres 

szellőztetés sem elégséges. Ilyenkor jó megoldást nyújtanak az ablakba épített 

szellőzőnyílások.

Tökéletesen illeszkednek a tetőablakokhoz, és 

könnyen felszerelhetők. Napvédő és sötétítő 

változatban is elérhetők, védik a lakást a 

túlmelegedéstől, és nyugodt alvást 

biztosítanak az elsötétített helyiségekben. 

Gazdag szín- és mintaválasztékban kaphatók.

Fehér

Arany tölgy

Dió

Erdeifenyő

Beépített szellőzőnyílások

Belső roletták és redőnyök



Tetőablakok

Tetőkibúvók

Típus
Skylight Skylight

Premium
SUPRO 
Triple

SUPRO
Triple Termo

Az üveg jellemzői

Ug érték 1,1 1,1 0,5 0,5

Összenergia-áteresztési 
hányad (g)

0,64 0,64 0,53 0,53

Meleg távtartó keret: van/nincs nincs nincs nincs van

Az ablak jellemzői

Profilgeometria egyszerű lekerekített egyszerű egyszerű

Uw érték

(W/m  K)2
1,4 1,4 1,2 1,1

Vízzárási osztály E1050 E750 E1200 E1200

Légáteresztő képesség 3 osztály 2 osztály 4 osztály 4 osztály

Tömítések száma 4 4 4 4

Típus
Skylight
Loft

Skylight
Loft Premium Termo

Az üveg jellemzői

Ug érték 1,1 1,0

Összenergia-áteresztési 
hányad (g)

0,64 0,5

Meleg távtartó keret: van/nincs nincs van

Az ablak jellemzői

Profilgeometria egyszerű lekerekített

Uw érték

(W/m   K)2
1,8 1,4

Vízzárási osztály E1200 E1050

Légáteresztő képesség 4 osztály 3 osztály

Tömítések száma 3 3

A tetőablakok áttekintése



Jegyzetek



Jegyzetek
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