
3 Üvegtípusok - Részletek a 10-11. oldalon 

A --60 komfort üveget ajánljuk mindazoknak, akik a kiváló hőszigetelő  
képességet kívánják ötvözni a felhasználói biztonságot nyújtó belső  ragasz-
tott üvegezéssel és az ablaktisztítás mellőzését lehetővé tevő  könnyen tisz-

tuló bevonattal. VELUX szabadalom az esőkopogás zaját 7 dB-lel csökkentő  
speciális bevonat. 

A --73 univerzális üvegben a belső  ragasztott üveget 2-réteg PVB fóliával 
láttuk el, mely törés esetén nem hullik darabjaira, így véd a személyi és vagyoni 
sérülésektől. Könnyen tisztuló bevonata miatt az üveg ritkán igényel tisztítást. 
Az UV-sugarak mindössze 5%-át engedi át, ily módon megvédi a bútorok, kárpi-
tok színét a fakulástól. Kiváló hangszigetelő-képessége kirekeszti az utca zaját. 

Az --59 edzett üveg külső  üvegrétege ütésálló, ellenáll az erős jégesőnek és 

hótehernek, így a tetőtér mindig biztonságban van. 

4 Beépítõtermékek - Részletek a 12. oldalon 

Az energia-megtakarítás javítása érdekében kiemelten fontos, hogy az ablak 	 Beépitett VELUX tetőtőri ablak 

és a tetőszerkezet találkozási pontját megfelelően szigetelje. A VELUX cég 	 hőszigetelő  keret nélkül 

beépítőtermékek választékát biztosítja a gyorsabb, egyszerűbb és energiahaté-

konyabb ablakbeépítéshez. Ezek a termékek biztosítják a korrekt hőszigetelést, 

használatukkal a hőveszteség csökkenthető, ill. a tetőszerkezet száraz marad. 

I A BDX hőszigetelő  keret megakadályozza a hőhidak kialakulását, az ablak és 	 Beépített VELUX tetötéri ablak  

a tetőszerkezet csatlakozásánál található kritikus rést tölti ki. Csomagolása a 
hőszigetelő  kerettel 

BFX alátétfóliát is tartalmazza, mely a vízzáró csatlakozásról gondoskodik. 
A BBX párafékező  fólia a légzárásban segít és megakadályozza, hogy pára 
csapódjon le a szigetelésben és ott károkat okozzon. 

5 Árnyékoiók  és redőnyök - Részletek a 13. oldalon 

A VELUX árnyékolók és redőnyök nem csak dekorálják a lakást, de fontos 
szerepet játszanak az ablaküvegen át a tetőtérbe jutó hő-és fényrnennyiség 	li _______ 
szabályozásában. Nyáron a kívánt mértékben sötétítenek és kizárják a mdc-
gítő  napsugarakat, télen pedig tompítják a fényt és leengedett állapotban a 
szobában tartják a meleget. 
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