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Skyfens Sp. z o.o. je významným výrobcom strešných okien v Poľsku a poprednou značkou koncernu 

Arbonia - švajčiarskej spoločnosti kótovanej na burze v Zürichu, zamestnávajúcou cez 6000 

zamestnancov v 10 krajinách. 

Skyfens vyrába strešné okná značky SUPRO a Skylight, ktoré sú založené na autorskom koncepte 

systému PVC profilov, ako aj systému kovania potvrdeného testom čistoty patentu a prihláškou k 

Európskemu patentovému úradu. 

Závod na výrobu strešných okien bol založený v roku 2008 v Lubline, kde sa dodnes nachádza hlavné 

sídlo spoločnosti.

14
150 Efektivita výroby. Denne 

vyrábame až 150 okien. 

Viac ako 14 rokov na trhu 
strešných okien.

O nás
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Rýchla montáž. Použitie nových 
montážnych uhlových profilov. 
Jednoduchšia výmena skla

10

Strieborná zasklievacia lišta 
zdôrazňuje moderný štýl 
strechy

9

2 pozície pasívna ventilácia8

Stabilita otvoreného okna7

Jednoduchšie otváranie okien 
vďaka plynovým piestom

6

Nový rámový záves, zvyšujúci 
bezpečnosť používania a životnosť 
strešného okna

5

Inovatívny systém odvodnenia rieši 
problém tvorby vlhkosti

4

Zvýšená os otáčania ako štandard3

Rovný PVC profil2

Energeticky úsporné okná s trojitým 
zasklením s teplým rámčekom TGI 
Swisspacer
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Strešné okná Skyfens SUPRO Triple Termo sa vyznačujú vysokou úrovňou 
energetickej účinnosti pre Váš dom vďaka kombinácii 3-tabuľového 
zasklenia s rovným profilom.

Strešné okná

Skyfens
SUPRO Triple Termo



Kľučka namontované v spodnej časti  
2 pozície pasívnej ventilácie

Otváranie ručné pomocou plynových piestov

Os otáčania zvýšená (okno 3/4)

Materiál bezolovnaté PVC  
oceľové výstuhy

Úspora energie

3-tabuľové zasklenie s teplou dištančnou     
vložkou TGI Swisspacer  
rovný, klasický PVC profil  
parameter Uw=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

Štandardné rozmery okien:

ttttInovatívny systém odvodnenia rieši problém hromadiacej sa 
kondenzácie vody. Okno má zodpovedajúce otvory na odvod 
vlhkosti a vody mimo okna.

ttttDlhá životnosť. Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na 
vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek 
miestnosti Vášho domu.

ttttDizajn. Okno s rovným klasickým profilom dokonale rozjasní 
každý štýl interiéru. Vďaka striebornej lište použitej na dokončenie 
zasklenia zdôrazňuje okno SUPRO moderný štýl Vašej strechy

ttttUľahčená montáž prírub vďaka rozšíreným drážkam v ráme. 
Použité uhlové profily zvyšujú rozsah nastavenia inštalovaného 
okna.

ttttJednoduché otváranie strešného okna je dosiahnuté vďaka 
použitiu plynových piestov, ktoré zaisťujú stabilitu polohy.

ttttBezpečnosť používania. Okno je vybavené inovatívnym rámovým 
závesom, ktorý zvyšuje bezpečnosť, odolnosť a funkčnosť okna na 
mnoho rokov.

ttttZvýšená os otáčania zvyšuje viditeľnosť z okna a ľahký prístup.

ttttJednoduchší servis zasklenia. " Čelná" montáž do okennej 
konštrukcie SUPRO umožňuje výmenu samotného zasklenia

2

ttttVysoká úroveň energetickej účinnosti zabraňuje stratám tepla 
Vášho domu v zime a umožňuje vám ušetriť na vykurovaní. 
Kombinácia zasklenia s trojitým sklom s teplou dištančnou vložkou 
TGI Swisspacer znižuje koeficient Uw na 0,96 - 1,1 W/m  K.

Záruka:

15 rokov

10 rokov

5 rokov

zasklenie

tesniace príruby a tesnenia

PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné 
chyby

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

Skyfens
SUPRO Triple Termo

Novinka

Koeficient
Uw

Koeficient
Ug

Akustická 
izolácia

Priepustnosť 
vzduchu

Trieda 
vodotesnosti

Odolnosť voči 
zaťaženiu vetrom

Technické údaje:
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Strešné okná Skyfens SUPRO Triple sú spojením klasického rovného profilu 
a trojitého skla. Tepelný koeficient Uw je 1,2 W/m  K.

Strešné okná

Skyfens
SUPRO Triple

2



ttttJednoduchší servis zasklenia. " Čelná" montáž do okennej 
konštrukcie SUPRO umožňuje výmenu samotného zasklenia

ttttZvýšená os otáčania zvyšuje viditeľnosť z okna a ľahký prístup.

ttttBezpečnosť používania. Okno je vybavené inovatívnym rámovým 
závesom, ktorý zvyšuje bezpečnosť, odolnosť a funkčnosť okna na 
mnoho rokov.

ttttJednoduché otváranie strešného okna je dosiahnuté vďaka 
použitiu plynových piestov, ktoré zaisťujú stabilitu polohy.

ttttUľahčená montáž prírub vďaka rozšíreným drážkam v ráme. 
Použité uhlové profily zvyšujú rozsah nastavenia inštalovaného 
okna.

ttttDizajn. Okno s rovným klasickým profilom dokonale rozjasní 
každý štýl interiéru. Vďaka striebornej lište použitej na dokončenie 
zasklenia zdôrazňuje okno SUPRO moderný štýl Vašej strechy

ttttDlhá životnosť. Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na 
vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek 
miestnosti Vášho domu.

ttttInovatívny systém odvodnenia rieši problém hromadiacej sa 
kondenzácie vody. Okno má zodpovedajúce otvory na odvod 
vlhkosti a vody mimo okna.

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

Štandardné rozmery okien:

2

ttttVysoká úroveň energetickej účinnosti zabraňuje stratám tepla 
Vášho domu v zime a umožňuje vám ušetriť na vykurovaní. 
Koeficient prestupu tepla Uw 1,2 W/m  K.

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

Skyfens
SUPRO Triple

Novinka

3-tabuľové zasklenie  
klasický, rovný PVC profil  
parameter Uw=1,2 W/m  K 2

Kľučka namontované v spodnej časti  
2 pozície pasívnej ventilácie

Otváranie ručné pomocou plynových piestov

Os otáčania zvýšená (okno 3/4)

Materiál bezolovnaté PVC  
oceľové výstuhy

Úspora energie

Koeficient
Uw

Koeficient
Ug

Akustická 
izolácia

Priepustnosť 
vzduchu

Trieda 
vodotesnosti

Odolnosť voči 
zaťaženiu vetrom

Technické údaje:

Záruka:

15 rokov

10 rokov

5 rokov

zasklenie

tesniace príruby a tesnenia

PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné 
chyby
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Strešné okná Skylight Premium sa vyznačujú originálnou, zaoblenou 
geometriou profilu. Tepelná priestupnosť okna Uw=1,4W/m  K.2

Strešné okná

Skyfens
Skylight Premium



2-tabuľové zasklenie  
originálny zaoblený profil  
parameter Uw=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

Štandardné rozmery okien:

2

ttttUnikátny zaoblený profil v kombinácii s 2-tabuľovým zasklením 
zaručuje vyváženú rovnováhu získavania a strát tepelnej energie. 
Koeficient Uw na úrovni 1,4 W/m  K.

ttttDlhá životnosť. Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na 
vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek 
miestnosti Vášho domu.

ttttPatentovaný systém kovania zaručuje plnú stabilitu krídla, a to 
vo funkcii sklápania, otvárania i otáčania, pri zachovaní úplnej 
bezpečnosti.

ttttDizajn. Okno s originálnym zaobleným profilom splní akékoľvek 
designové požiadavky.

ttttZvýšená os otáčania 3/4 zvyšuje viditeľnosť z okna a ľahký 
prístup

ttttSystém štyroch tesnení, odolných voči nízkym teplotám zaisťuje 
dokonalú tesnosť strešného okna Skylight.

ttttVonkajšie oplechovanie strešného okna chráni kovanie pred 
poveternostnými vplyvmi a zlepšuje utesnenie spojenia rám-krídlo.

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

Skyfens
Skylight Premium

ttttKovanie tlmiace nárazy nevyžaduje žiadne nastavenie.

ttttNevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Údržba sa obmedzuje iba 
na umývanie okien.

ttttPohodlná poloha pre umývanie vonkajšej strany okna - otočenie 
krídla o  120 .

Kľučka namontované v spodnej časti  
jedna poloha pasívna ventilácia

Otváranie ručné

Os otáčania zvýšená (okno 3/4)

Materiál bezolovnaté PVC  
oceľové výstuhy

Úspora energie

Koeficient
Uw

Koeficient
Ug

Akustická 
izolácia

Priepustnosť 
vzduchu

Trieda 
vodotesnosti

Odolnosť voči 
zaťaženiu vetrom

Technické údaje:

Záruka:

15 rokov

10 rokov

5 rokov

zasklenie

tesniace príruby a tesnenia

PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné 
chyby
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Strešné okná Skylight sa vyznačujú predovšetkým atraktívnym, ľahkým 
vzhľadom s rovnými líniami.

Strešné okná

Skyfens
Skylight



ttttDizajn. Okno s rovným klasickým profilom dokonale rozjasní 
každý štýl interiéru.

ttttPohodlná poloha pre umývanie vonkajšej strany okna - otočenie 
krídla o  120 .

ttttNevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Údržba sa obmedzuje iba 
na umývanie okien.

ttttKovanie tlmiace nárazy nevyžaduje žiadne nastavenie.

ttttVonkajšie oplechovanie strešného okna chráni kovanie pred 
poveternostnými vplyvmi a zlepšuje utesnenie spojenia rám-krídlo.

ttttSystém štyroch tesnení, odolných voči nízkym teplotám zaisťuje 
dokonalú tesnosť strešného okna Skylight.

ttttZvýšená os otáčania 3/4 zvyšuje viditeľnosť z okna a ľahký 
prístup

ttttPatentovaný systém kovania zaručuje plnú stabilitu krídla, a to 
vo funkcii sklápania, otvárania i otáčania, pri zachovaní úplnej 
bezpečnosti.

ttttDlhá životnosť. Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na 
vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek 
miestnosti Vášho domu.

2-tabuľové zasklenie  
klasický, rovný PVC profil  
parameter Uw=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

Štandardné rozmery okien:

2

ttttKlasický rovný profil v kombinácii s 2-tabuľovým zasklením 
zaručuje vyváženú rovnováhu získavania a strát tepelnej energie. 
Koeficient Uw na úrovni 1,4 W/m  K.

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

Skyfens
Skylight 

Kľučka namontované v spodnej časti  
jedna poloha pasívna ventilácia

Otváranie ručné

Os otáčania zvýšená (okno 3/4)

Materiál bezolovnaté PVC  
oceľové výstuhy

Úspora energie

Koeficient
Uw

Koeficient
Ug

Akustická 
izolácia

Priepustnosť 
vzduchu

Trieda 
vodotesnosti

Odolnosť voči 
zaťaženiu vetrom

Technické údaje:

Záruka:

15 rokov

10 rokov

5 rokov

zasklenie

tesniace príruby a tesnenia

PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné 
chyby



Wyłazy dachowe linii premium, charakteryzują się, unikalną, zaokrągloną 
geometrią profilu. Zapewniają łatwe i bezpieczne wyjście na dach.

Strešné výlezy

Skyfens
Skylight Loft Premium Termo



4/7
450x730

5/7
550x780

5/9
550x980

6/9
660x980

7/9
780x980

Štandardné rozmery výlezov:

ručné na bok  
možnosť otvárania na pravú alebo ľavú  
stranu strechy

2-tabuľové zasklenie s teplou dištančnou    
vložkou TGI Swisspacer  

originálny zaoblený, izolovaný profil  
parameter Uw=1,4 W/m  K 2

ttttSystém štyroch tesnení, odolných voči nízkym teplotám zaisťuje 
dokonalú tesnosť strešného výlezu Skylight.

ttttNamontovaná kľuka umožňuje odtesnenie výlezu do ventilačnej 
polohy

ttttNevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Údržba sa obmedzuje iba 
na umývanie okien.

ttttDizajn. Výlez s originálnym zaobleným profilom splní akékoľvek 
designové požiadavky.

ttttPoklop otváraný do strany má blokádu otvárania/zatvárania 
zaisťujúcich otvorenie krídla o 90 , umožňujúci bezpečný prístup na 
strechu.

ttttFunkčnosť. Vďaka možnosti otvárania na pravú alebo ľavú stranu 
strechy poskytujú ľahký prístup na strechu.

ttttDlhá životnosť. Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na 
vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek 
miestnosti Vášho domu.

2

ttttStrešné výlezy majú vysoké tepelnoizolačné parametre, určené 
do nevykurovaných miestností, ktoré nevylučujú možnosť ich 
použitia vo vykurovaných miestnostiach. Koeficient Uw na úrovni  
1,4 W/m  K.

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

Skyfens
Skylight Loft Premium Termo 

Kľučka jedna poloha pasívna ventilácia

Otváranie

Materiál bezolovnaté PVC  
oceľové výstuhy

Úspora energie

Koeficient
Uw

Koeficient
Ug

Akustická 
izolácia

Priepustnosť 
vzduchu

Trieda 
vodotesnosti

Odolnosť voči 
zaťaženiu vetrom

Technické údaje:

Záruka:

15 rokov

10 rokov

5 rokov

zasklenie

tesniace príruby a tesnenia

PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné 
chyby



Strešné výlezy Skylight Loft sú estetické a majú jednoduchý profil, ktorý 
dodáva konštrukcii atraktívny a moderný vzhľad. Poskytujú jednoduché a 
bezpečné jednoduchý a bezpečný prístup na strechu.

Strešné výlezy

Skyfens
Skylight Loft



4/7
450x730

5/7
550x780

5/9
550x980

6/9
660x980

7/9
780x980

Štandardné rozmery výlezov:

2-tabuľové zasklenie  
klasický, rovný PVC profil  
parameter Uw=1,8 W/m  K 2

ttttPoklop otváraný do strany má blokádu otvárania/zatvárania 
zaisťujúcich otvorenie krídla o 90 , umožňujúci bezpečný prístup na 
strechu.

ttttDizajn. Výlez s rovným klasickým profilom dokonale rozjasní 
každý štýl interiéru.

Koeficient
Uw

Koeficient
Ug

Akustická 
izolácia

Priepustnosť 
vzduchu

Trieda 
vodotesnosti

Odolnosť voči 
zaťaženiu vetrom

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

Technické údaje:

Skyfens
Skylight Loft 

ručné na bok  
možnosť otvárania na pravú alebo ľavú  
stranu strechy

Kľučka jedna poloha pasívna ventilácia

Otváranie

Materiál bezolovnaté PVC  
oceľové výstuhy

Úspora energie

Záruka:

15 rokov

10 rokov

5 rokov

zasklenie

tesniace príruby a tesnenia

ttttSystém štyroch tesnení, odolných voči nízkym teplotám zaisťuje 
dokonalú tesnosť strešného výlezu Skylight.

ttttNamontovaná kľuka umožňuje odtesnenie výlezu do ventilačnej 
polohy

ttttNevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Údržba sa obmedzuje iba 
na umývanie okien.

ttttFunkčnosť. Vďaka možnosti otvárania na pravú alebo ľavú stranu 
strechy poskytujú ľahký prístup na strechu.

ttttDlhá životnosť. Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na 
vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek 
miestnosti Vášho domu.

2

ttttStrešné výlezy majú vysoké tepelnoizolačné parametre, určené 
do nevykurovaných miestností, ktoré nevylučujú možnosť ich 
použitia vo vykurovaných miestnostiach. Koeficient Uw na úrovni  
1,8 W/m  K.

PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné 
chyby



Tesniace príruby sú vyrobené z hliníkového plechu, trvalo chráneného polyesterovými lakmi.

Typy prírub:
F - príruba pre vlnité strešné krytiny

P - príruba pre ploché strešné krytiny

M - modulárne; MP - modulárne pre ploché strešné krytiny,

K - príruba kolenová (pre spojenie strešného okna s fasádnym oknom), taktiež v 
modulárnej verzii.

MF - modulárny pre vlnité strešné krytiny*,

Príruba pre vlnité strešné krytiny

Šupinová príruba vlnitá "F" a plochá "P"

Modulárne príruba

Šupinová modulárne príruba 
vlnitá "F" a plochá "P"

Šupinová príruba

Príruba pre ploché strechy

Tesniace príruby

Šupinová príruba

Príruba pre ploché strechy

Príruba pre panelové plechy

*Špeciálne príruby umožňujú montáž okien vedľa seba alebo nad sebou.



Farby

Farby fólie imitujúcich drevo

Farby obkladových plechov a tesniacich prírub

Individualizmus a estetika.

Vzhľad produktov Skyfens v sebe snúbi praktickosť a krásu.

Profil produktov radu Skylight je v klasickej bielej farbe.

Pre okná SUPRO je na individuálnu objednávku dostupná fólia v troch farbách imitujúcich 

drevo: borovica, zlatý dub a orech, vďaka ktorej si môžete strešné okno prispôsobiť svojmu 

projektu.

OrechZlatý dub

RAL7043 RAL8019

Borovica

Vzory farieb nepredstavujú záväznú ponuku. Radi Vám predstavíme originálne vzorkovníky.



Orech Biela Borovica

Otvory kľučiek klamek Skylight

Zlatý dub

Kľučky

Pre každý druh fólie imitujúcej drevo je určená kľučka veľmi podobnej farby. Strešné okná 

môžu byť tiež vybavené kľukou s tlačidlom, ktoré chráni pred otvorením okna, napríklad 

deťmi. 

V každom otvore kľučky je vykonaný zárez, ktorý umožňuje odtesnenie okna a efektné 

vetranie miestnosti.

Otvory kľučiek SUPRO



Poskytujú pohodlné a automatické ovládanie okien. Perfektné riešenie pre okná 

namontované na ťažko prístupných miestach. Vybavené dažďovým senzorom, ktorý pri 

daždi automaticky zatvorí okno. Ďalej je možné nainštalovať senzor vetra, ktorý pri silnom 

vetre automaticky zatvorí okno. Jednoduché a flexibilné riešenie, ktoré eliminuje potrebu 

ručného ovládania okien.

Variant 1

Variant 2

Teleskopická tyč
Teleskopická tyč pre strešné okná umožňuje ľahké ovládanie okna namontovaného vo veľkej 

výške. Dostupná vo verziách 160 cm a 200 cm.

Sivá Čierna Biela

Elektrické pohony



Nové, teplé okná Vám umožnia nielen ušetriť na vykurovaní, ale aj spríjemniť pobyt v byte. 

Preto je teraz ešte dôležitejšia správna ventilácia, pretože vám umožňuje zbaviť sa vlhkosti v 

miestnostiach. V niektorých situáciách nemusí byť pravidelné vetranie dostatočné. Dobrým 

riešením sú potom okná s integrovanými prívodmi vzduchu.

Dokonale prispôsobené pre strešné okná, 

jednoduchá montáž. K dispozícii vo verziách s 

ochranou proti slnku a zatemnením, ktoré 

zaručujú ochranu pred nadmerným 

nahrievaním miestností a pokojný spánok v 

zatemnenej miestnosti. 

Dostupné v bohatej palete farieb a vzorov

Biela

Zlatý dub

Orech

Borovica

Okenné prívody vzduchu

Vnútorné žalúzie a plisé



Strešné okná

Strešné výlezy

Typ
Skylight Skylight

Premium
SUPRO 
Triple

SUPRO
Triple Termo

Parametre skla

Koeficient Ug 1,1 1,1 0,5 0,5

Koeficient celkovej priepustnosti 
energie g

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

Teplý dištančný rámček: áno/nie nie nie nie áno

Parametre okna

Geometria profilu rovný zaoblený rovný rovný

Koeficient Uw

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

Trieda vodotesnosti E1050 E750 E1200 E1200

Priepustnosť vzduchu trieda 3 trieda 2 trieda 4 trieda 4

Počet tesnení 4 4 4 4

Typ
Skylight
Loft

Skylight
Loft Premium Termo

Parametre skla

Koeficient Ug 1,1 1,0

Koeficient celkovej priepustnosti 
energie g

0,64 0,5

Teplý dištančný rámček: áno/nie nie áno

Parametre okna

Geometria profilu rovný zaoblený

Koeficient Uw

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

Trieda vodotesnosti E1200 E1050

Priepustnosť vzduchu trieda 4 trieda 3

Počet tesnení 3 3

Prehľad strešných okien



Poznámky



Poznámky
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