
FERESTRE DE 
MANSARDĂ

Utilizând cele mai noi 
tehnologii, ferestrele de 
mansardă din sistemul 
de învelitori Wetterbest® 
asigură termoizolare 
și durabilitate optimă, 
păstrându-și funcţionalitatea 
prin articularea mediană și 
creșterea iluminatului natural. 
În același timp, oferă un 
design interior excelent.

Wetterbest® recomandă 
folosirea ferestrelor de 
mansardă DAKEA™, un brand 
conceput în Danemarca, care, 
având calităţi excepţionale, 
oferă o garanţie extinsă de 
20 de ani, unică în piaţă și 
transferabilă.

Ferestrele de mansardă 
Dakea pot fi instalate pe 
acoperișuri cu panta cuprinsă 
între 15⁰ și 90⁰. Mai mult, 
acestea permit instalarea în 
partea de jos a acoperișului, 
ceea ce asigură o îmbunătățire 
a izolației termice și creează 
un aspect exterior mai plăcut.

Designul exclusiv oferă 
până la 10% mai multă 
lumină naturală în cameră, 
comparativ cu alte ferestre de 
mansardă.

Ferestrele Dakea corespund 
tuturor standardelor europene 
de performanță și etanșeitate.
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Ferestre de mansardă

Dakea Better

Dakea Good

Dakea Better PVC

Dakea Ultima

Dakea Better Energy 

Accesul la lumină și ventilație, combinat cu o izolare termică 
îmbunătățită duce la economii suplimentare la pierderile 
de căldură prin fereastră. Utilizare recomandată: coridoare, 
birouri, garderobă.

Un mod simplu, dar efi cient de a obține lumină, ventilație, 
izolare termică și un spațiu suplimentar de locuit la un 
cost rezonabil. Utilizare recomandată: coridoare, birouri, 
garderobă.

Ferestre de mansardă ușor de curățat, întreținere ușoară, din 
material PVC de înaltă calitate, dotate suplimentar cu geam 
interior sigur. Utilizare recomandată: baie, bucătărie

Produs de top cu efi ciență energetică foarte bună, geam 
interior laminat (sigur) și parametri excelenți de reducere 
a zgomotului. Utilizarea unui gaz inert special, krypton, a 
profi lelor absorbante de zgomot și a peliculelor de argint 
pentru panoul de sticlă, asigură un confort ridicat pentru 
proprietarii de case. Utilizare recomandată: dormitoare, 
camere de zi, camere pentru copii, camere afectate de zgomot 
din exterior.

Construcție cu geam triplu cu efi ciență energetică 
îmbunătățită. Construcție sigură, durabilă și efi ciență 
energetică ridicată. Utilizare recomandată: dormitoare, 
camere de zi
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Luminator Dakea Flex

Rame 

Rulouri

Luminator, rame, rulouri

Dakea Flex - Luminator cu articulare variabilă

• Dakea Flex a fost proiectat pentru a asigura aerisirea și iluminarea 
spaţiilor neîncălzite, cum ar fi magaziile sau garajele; este livrat cu 
articulare superioară ca standard, dar poate fi folosit și cu articulare 
laterală.

• Toate luminatoarele Dakea Flex sunt corespunzătoare pentru 
acoperișuri cu învelitori ondulate și plate, cu pante între 15 și 60 de 
grade și învelitoare cu grosime de până la 90 mm. 

RHR – Lumina difuză și confidențialitate combinată cu instalare de 5 minute, 3 poziții de oprire și aspect 
elegant.

DUR – Efect de întuneric total aproape 100% combinat cu instalare de 5 minute și o gamă largă de culori.

MIR – Umbră și termoreglare combinată cu protecție UV suplimentară și instalare ușoară la exterior.

PAR – Lumină filtrată, instalare ușoară și simplă, operare fără fir.

Rame de etanșare universale (KUF)
• Acestea sunt compatibile cu orice tip de material de acoperiș în 
intervalul de profil cu înălţimea de 16–120 m.
• Șorțul din aluminiu (și cu grad de plisare mai mare) asigură 
faptul că le puteţi instala perfect pe ţiglă cu profil ridicat, ţiglă 
dreaptă sau chiar pe un acoperiș de stuf.



www.wetterbest.ro www.wetterbest.ro44

Ferestre de mansardă

ROOFLITE DPX

Rama de etanşare pentru 
învelitori ondulate TFX 

RoofLITE DPX este o fereastră de mansardă standard, 
de înaltă calitate și cu toate caracteristicile și 
avantajele de care aveți nevoie într-un dormitor sau 
living. Fereastra de mansardă are un design „slimline”, 
un cadru mai subțire față de alte ferestre. Acest lucru 
face ca fereastra să arate elegantă și modernă din 
interior.  Ferestrele sunt realizate într-o fabrică care 
are mai mult de 75 de ani de experiență. Ferestrele 
garantează o izolare termică bună și toate la un preț 
rezonabil, astfel încât nu vă va afecta bugetul. Garanție 
standard de 10 ani.

Aplicabil
În clădiri publice și casnice
În camere încălzite, locuite
În sarpante cu unghiuri de 15°-90°

Caracteristici
Pivot central
Cadru subțire
Mâner elegant în partea de jos
Două poziții pasive de ventilare prin mâner
10 ani garanție

Material / Lemn și fi nisaj
Lemn de pin stratifi cat uscat în cuptor
Lemn din pădurile certifi cate PEFC
Suprafețe vizibile fără noduri
Protecție fungicid
Lac acrilic

Înveliș
Aluminiu, lăcuit, RAL 7043

Mâner
Mâner din zinc turnat proiectat ergonomic, lăcuit

Această ramă este proiectată pentru instalarea 
etanșă pentru toate tipurile de învelitori cu 
înălțimea profi lului cuprinsă între 16 - 50 mm. 
Puteţi instala ferestrele de mansardă pe ţiglă plată 
de peste 16 mm, pe ţiglă-solzi, pe ţiglă de beton, 
ţiglă de ceramică profi lată sau chiar pe acoperișuri 
din tablă ondulată.
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FENSTRO

STEP

STEP MAX

STEP PLUS

Scari de acces la pod 

Scările de acces la pod FENSTRO au un aspect atractiv, realizate din pin rezistent, cu un finisaj alb al ușii la 
interior și exterior și cu accesorii vopsite negru. 

Acestea vin cu un mecanism de deschidere și închidere cu arc, astfel încât scara se deschide și se închide ușor, 
iar sistemul include un mecanism de siguranță pentru a preveni deschiderea accidentală a acesteia. Scările de 
acces la pod FENSTRO sunt echipate cu balustrada de siguranță care este depărtată de marginea scării pentru 
a evita rănirea mâinilor în timpul funcționării. În plus, manșoanele de protecție sunt acolo pentru a vă proteja 
podelele. Toate cele trei scări de acces la pod FENSTRO sunt ergonomice și sunt dotate cu o ușă izolată de 
diferite grosimi, ceea ce se traduce prin nivelul de eficiență termică.

Scara STEP este o scară mansardată complet 
asamblată cu trepte late, mecanism de 
deschidere ușoară, balustradă și ușă izolată 
standard.

Scara STEP MAX are aceeași structură ca scările STEP 
& STEP PLUS, dar este echipată cu o ușă și mai groasă, 
ceea ce se traduce printr-o eficiență termică deosebită. 
La rândul său, acest lucru poate oferi un confort termic 
mai bun și, în plus, vă poate ajuta să faceți economie la 
facturile de încălzire.

Scara STEP PLUS are aceeași structură ca scara STEP, dar 
este echipată cu o izolare mai eficientă în ușă, ceea ce duce 
la îmbunătățirea performanței termice.




