
5Árnyékolók  és redőnyök 

Hó'védelem  
A külső  hővédő  roló ill. a redőny a 

‚P7' 	besugárzó hő  akár 90-95%-át kiszűri, 

akár 5-6 fokkal csökkenti a belső  tér 

mielőtt az eléri az üvegfelületet. így 

hőmérsékletét nyáron. 
Télen a redőny extra hőszigetelést biztosít, 
így energiát takarít meg, a fűtési energia a 
lakótérben marad. 
A külső  hővédő  roló kedvezőbb áron cso-
magban is megvásárolható fényzáró rolóval 
vagy rolettával együtt. 

Külső  hővédő  roló 
Redőny 

A11WJ 	1i]E. 
A fényszabályozás teljes kelléktárából 
választhat: tompíthatja, lágyithatja és tet-
szés szerint szabályozhatja a természetes 
napfényt. Mindegyik árnyékoló típus szé-
les szín- és mintaválasztékhan kapható. 

Roletta 
Harmonikaroló 
Reluxa 

A piac legjobb fényzáró rolója segítségével 
tökéletesen sötétet teremthet - éjjel és 
nappal egyaránt. 7  Bármely szín esetén biztosítja a teljes 
fériyzárást - a poliészter anyag külső  
felületére felvitt alumínium fényvisszaverő  
rétegen nem hatolnak át a fénysugarak. 

• A redőnnyel szintén teljes sötétség teremt-
hető  a belső  térben, a lamellák között nem 

- hatol átafény. 

Fényzáró roló 
Redőny 

Energ laszabályozás 
Az őj energiaroló a klasszikus harmonika- 

F 	
roló elegáns megjelenését és az anyagra 

7 	
felvitt alumínium fiimréteg hőszigetelő  
erejét ötvözi. Ez a speciális bevonat télen 
bent tartja a irieleget, így növeli a szoba 

átlaghőmérsékletét és a komfortérzetet. 

Energiaroló 

Könnyű  választás 

7 	
Nyári estéken a belső  burkolatra illeszt- 
hető  szúnyogháló nélkülözhetetlen kiegé- 
szítője tetőtéri ablakának. A sűrű  szövésű, 

7 	ezüstszínű  hálón nem jutnak át a rovarok, 

/ 	ugyanakkor az ablakszárny nyitható 

7 	marad, így a fény és a friss levegő  szaba- 
don áramlik be a tetőtérbe. 

Szúnyogháló 
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Egyedülállóan egyszerű  felszerelés 

Minden egyes VELUX ablakon egy előszerelt tartó található, 
amely jelentősen leegyszerűsíti és meggyorsítja az árnyékolók 
felszerelését, ill. biztosítja a tökéletes illeszkedést. 

IVELUX EY 

Az ablakszárnyat kinyitva, a 
szárny jobb felső  élén található 
adattáblán leolvashatja az Ön 
VELUX tetőtéri ablakára vonat-
kozó ablak- és méretkódot. 
Segítségével megfelelő  méretű  
VELUX kiegészítő  vásárolható, 
akár régi ablakra is. 

(Pickc Click!) 
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