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A NYUGODT EJSZAKAKERT
FLiIedt n'yâ	 kr a unyOghók
nélkütozhetetien kiegészitóje minden
VELUX letóléri oblaknak. A s6rO szöv&
sG, ezLislszInü hábn nem julnak at
a rovacok, ugyanokkor a fény és a
fuss leve96 szabadon áramlik a
etötérbe.
Szinrén a tokéletes zárásl biztositják
az oidalsá olumIniumsInek és oz also
yurnicsik is. lrjszakai nyugolmo tehát
zavar!aars eszl

Az ahlakszórny nyithoiOsága étdeké'
ben a VELUX sznyoghoot oz
kdrt.i belsô bjrkolalra kell fefszere
Fontos tehát, bogy ol yan méret
sz6nyogh6Io vá!osszon arnevnek
szelessege es hosszásOga nagyobb
a belsO hurkolaténál

Elvezze it vdsárli'i knyt1,,u'i
deljt' meg ärn'éko1ó/ár I: 'uti -
puitkon a wws VEL IJX.hu/e
ntenhpnu u/art!
Az urn vrkak;k felszerc'Iést'i e s

kt yert gear/ia! iëriréc eI/ent1te,,
- képzett i/s gvakorleft szake,nbe,ek

411,utA' re,idelkezi/sre. Kérje .4jáii-
iou beépIlôinesreriik tic tánkat!
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