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Otevřete okno a dopřejte si odpočinek obklopeni přírodou. 

Nové dvoukřídlé střešní okno Galeria vytvoří po otevření balkon v podkroví, 

díky kterému ucítíte hřejivé sluneční paprsky, 

svěží vzduch naplní Vaše podkroví a Vy získáte prostor navíc.

 

Moderní balkonové okno představuje pohodlnou obsluhu 

a inovativní řešení, která mění současnost.

Balkonové okno FGH-V Galeria

Svět na dosah ruky



NOVÁ DIMENZE BYDLENÍ

STÁLOST A ESTETIKA

Horní křídlo se plynule vyklápí až do úhlu 45°. Boční 

ochranné zábradlí je integrováno do spodního křídla a vy-

souvá se při jeho otevírání.

Při zavírání dolního křídla se balkonové zábradlí schovává 

do okna a není viditelné nad úrovní střešní krytiny. Je skry-

to pod oplechováním, čímž je chráněno před zašpiněním 

a působením povětrnostních vlivů. Toto řešení tedy nijak 

nenarušuje celkovou estetiku střechy. 

KONTAKT S OKOLÍM 

Inovativní, velké střešní okno, u kterého jeho otevřená kří-

dla tvoří balkon. Horní křídlo se otevírá výklopně nahoru 

a dolní dopředu do zcela svislé polohy a vytváří tak ne-

omezený vstup do výklenku balkonu. Stačí několik kroků, 

abyste se ocitli „venku”, cítili teplé sluneční paprsky, svěží 

vánek nebo se kochali nevšedním výhledem.

BEZPEČNOST 

Obě křídla (horní i dolní) jsou vybavena laminovaným 

bezpečnostním zasklením P2 (vnitřní sklo je laminované 

a vnější tvrzené se snadno omyvatelným povrchem).

Balkonové okno je standardně vybaveno speciálním sys-

témem zpevněné konstrukce okna topSafe, který význam-

ně zvyšuje jeho odolnost proti vloupání.

AUTOMATICKÁ VENTILAČNÍ KLAPKA 

Balkonové okno Galeria je vybaveno automatickou ventilač-

ní klapkou V40P, která zajišťuje přísun optimálního množství 

vzduchu do místnosti a přispívá k úspoře energie.

KLIKA JE VŽDY V DOSAHU 

Pohodlná obsluha okna s využitím kliky, která je umístěna 

v dolní části křídla a je tak vždy v dosahu. 

Okno má vícebodový systém uzamčení, bez tradičního 

protikusu.

SNADNÉ MYTÍ VNĚJŠÍHO SKLA 

Snadné a bezpečné mytí vnější okenní tabule umožňuje 

pojistka, blokující křídlo v poloze pootočené o cca 160°.

Okna FGH-V Galeria dostupná pouze v rozměrech: 78x255, 94x255
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