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Iegfrissebb eredmnyei a VELUX inno-
votK napwwqi6t feIhosznóö termekel,
melyek tovirónyItó segftségével, egy
gombnyomássol könnyen mködtethet6k.
Tokéletes kiegészitói barmelyik VELUX
tetôtéri abicknok.
A VELUX nape" emes árnyekolok szétes
szin- és mintaválasztékbon kaphatók.
Az energiatcikarékos rotókat integrólt
nopelemekkel lóttuk el. A iermékek feI- 	 P

szerelésehez és mkedtetéséhez szük-
séges minden .k észil&.d csornagotós
hrlcImaä. Akór i nopJemes fényzoró
çoiAt qkoro > peImes bels . rotot	 4

(R&;	 ernes'kô

rdót (MSI.J vagy a napelemes redónyt
(SSL) váIosz;a, hizhat a modern
elegans kialakItásban és a VELUX
minôségben.

A napelemes árnyékolákat elsósorban
azoknak ajánljuk, akik tet6terokben ma-
ximális kéryeIemre vágynak, melyet
eddig csak az elektromos árnyékolók
biztositottak. A napelemes ámyékolóknál
nem kell utálag megbontani a tetotérben
a belsô burkotatot az elektromos
vezetékeknek, és nem kell az elekiromos
bekötés megoldosa lelelt töprengeni.
Csak Eel kell szerelni oz ablakra és
hasznOlni.

CSAKEGYG
A távirónyit
gáljo. Csok egy gorn 	 . W
mozchil is a rotó tetszése .szerint.
Fontost Az órryékoló nem csak távir-
nyI, hanecn kezzel is mOkodieihetô,
a tbbi VLUX ó Jdc*az hasonláan

ADMmwLOK
esetén is Iolyorno
ton töhódnek, ter-
mészetesen kisebb
intenzitássol, mint

id6ben.

Egy téljesen

mel mintegy
I	 700 olkalommal

tudja a DS!. és RSL
rolót IóvirónyItóval
feHe mozgatni.
MSL napelemes
külsô hôvédô rob

es SSL napelemes redóny esetén 100
alkalom után az elemek lemeriilnek.
A ncipelemek élenartama 10 ev. A
napelemek poflásat a VELUX .garontálja,
térités ellenében.
MSL rob és SSL redôny esetén a napele-
meket a motorrol egybeépitenUk, Igy oz
éleartam lejártakor a telles motor cseréje
elkeriilhetetlen.
FeIhvjuk figyelmet, hogy a napelemek az

NM
A rob kUlsó feluletén napelemeke he-
lyeziünk el, melyek igy a szobo
asszkepet neni befolyasolják. Ezek a
napelemek gyGltik be a napsugarzást
és mikodtetika rerméket.
Az árnyékolókat feltöltött napelemekkel
szóllitjuk. A Felszeretést kävetöen a
nopelemek jratöltését a napfény
garantáo.
Fontos! A napelemek meg IeIhós égbolt

A tdvir4nvfu$ dual

max 10 mér,ta'
napeIemei küLø
hO'éd6 roló és a
napelernes redflnv
esetén nflx. 100
llIél(7 lavolsagrol
fog/4k.

Amennyiben o VELUX tetôtéri ablokra
DSL napelemes fényzáró rolót vagy RSL
napelemes belsô rolOt szerelnek, küisã
árnyékoló felszerelése Iermészetesen

vagy bizonyos j;s;Ti::; ;;:

Az MSL raló a 2003. óprisa óta Forge!-
mazoft GZL tIpusCi tetôléri ablakokra nem
szerelhetô Eel. 	 15


