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GZL
MEGBIZHATO MINOSEG
A me'L GZL lpus valarnerny VELUX
rninôségjegyel rnagában hordozza,
igy a kényelmes felsô kiiinccsel történO
mOkodtetést is. A GZI egy egyszerGen
kezeiheto beépitett resszeilózovei ten-
delkezik, mely az ab ! akszórny tetelén
rolálhoto.
A GZL TIPUS TULAJDONSAGAI
• KizpsO ten ge/v koril/forclu/ö s-7drny is

fe/so nviw.s:erke:eL
• A résszellOz6 ar ahiak ,nérezét6lftigg6en

10-16 tn levegOt enged at óránkénr.
• 15 . 90fok kO:ô:ri haj!ásswgii terObe

êpIrliet6 be.
%legjegvzes: Arnenn yiben a GZL ripust a
kombi hurkol$keretek seg(rsè'éve1 csopor:-
I)an akaija beé,,Oeni, nem javaso/juk annak
ka,nhinácirijat máS s(pusokkal.
4 GZL retó'réri ahiak ,,ent ,nuködrethetO
i'lektrn,no.ran.
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GGL
KIMAGASLO MINOSEG
A Iectnepszer6bb abIakipus a VEI.U/
iermekskolOjOban. Ku}önleges kialakitOsO
szeiiôzonyilosa egyedUidiio megoldos:
nyiiosfunkciO és szellôzOrés egy szerke-
zetben.

A GGL TULAJDONSAGAI
• KhzCpsO rengelv korulforduló s'-dry  is

fe/sO LCtá/Idsü ,ivifas:trkezet.
• A beépftett .czel/OzOnyllds a: ablak mere-

rCtOlfuggOen 14-28 m levegO dran,lásdf
hi:to.c(tja óránkenr.

• Elegansfa bk- is s:árnys:erkezer.
* 15-90fok közö:ri haj!á.sszogii terObe CpIf-

herO be,
• Elekirornosan is ,nzik6dretheu7: /dsd a

kiegesz,t6k fejezet.

BASEIin1ShTM
FELULEIKEZELtS
Eszaki fenv6, (Z
a1an,npreg,wldst
követOen egv ref eg
lakkal fe/u/er kezelve.

SZELLOZES
A GZL tetOtCri
ablakon :alá/haró
r6ss:elM:6 könnven
nyirharo. A beepItert
rnoshatO s:t7r6 rdvol
tartja a port is a
rovarokat.

--59 UVEGEZES
HOs:igetelo uvegezC.s'.

= 1.2 W/nr'K
LIr l,5W/rnK

32,1B

TOpfinishrM
FE iU LFTKEZ E iE S
Eszaki fenvó.w.
alapimpregnáldst
kóvetOen kit rCreg
!akkalfelule:kezelve,

SZELLOZONYU.AS
A GGL rt'pu.w beCp(-
(err s:el/OzOnv(lás-
sal rendelke:ik.
A levegO ,rz,frOn
keres ill! dramlik be
a lakórCrbe.

-•54 UVEGEZES
i1OvzteI6ii'egezés.

t = 1,2 W/,nK
A	 /5 W/n:K

R,=29ilB

VELUX TETOTERI ABLAKOK
KONNYU TISZTITAS
Vaarnennyi VEUX tetótéri abak sza-

nyo leliesen kobefordithaiô. Mivel az
ablokszOrnyai ebben o heiyzetben h7
tonságoson rogzitheti, a kUis(5 uvegfei!'
kériyeirneser, t:sztithaó

KARBANTARTAS
Ternékeink karhantartosi igénye csekely.
Néhány eves használai után az ablakok
Fafeliilete - a további védelem érdeké-
ben - bOrmiiyen vizb6zis6 lakkal vagy
Fesiékkei hevc)rhcno

I'll

TETOBE SIMULÔ SZERKEZET
A VELUX Tetöéri ahlaok a
anyag sik 1 6bo illeszkednek, Ez jobb
h6szigetelest es diszkrét megjelenest
eredményez.

EGYSZERO BEEPtTES
A spec ia/is sarokva-
sakkal a: ablakok
Ann yen Js gvorsan

-	 r6g:(thet6k a tetO-
-. -	 .verkeethe.

Ip. I-


