
Termékajá'nlataink - v álasszon 
ig é̂ nyei szerint 

Hőszigetelés télen 	 GZL típusú, billenő  fa tetőtéri ablak edzett üvegezéssel 
Alaptípusunk kényelmes nyitás-zárást tesz lehetővé, a kilincs 

Hővédelem nyáron 	 elhelyezése választható (felső  kilincs = GZL, alsó kilincs = GZL B). 
Zárt állapotban is állandó friss levegő  jut a tetőtérbe a szárnyba 

IHaugszigetelés 	 épített résszellőzőnek köszönhetően. A külső, edzett üvegfelület 
a jégcsőnek is ellenáll, tisztítása könnyű  és biztonságos, mert az 

Passzív napenergia 	 ablakszárny teljesen átfordítható. 

Burkolókeret+BFX alátétfólia 
Ablakcsere esetén, ha BDX hőszigetelő  keret elhelyezése nem 
lehetséges az ablak köré, válasszon BFX alátétfóliát, hogy elkerül- 

UV-szűrés 	

je az esetleg a tetőszerkezetbe kerülő  nedvesség lecsapódását. 

Hőszigetelés télen GGL típusú, billenő  fa tetőtéri ablak edzett üvegezéssel 
A legszélesebb méret- és üvegválaszték. 

Hővédelem nyáron Az egyedülálló, kilincsbe épített szellőzőnyíláson az ablak zárt 
állapota mellett is folyamatos a levegőárarnlás a beázás veszélye 

Napvédelem nyáron nélkül. A GGL típus télen-nyáron energiatakarékos az ablakszer- 
kezetnek, a faanyag tömörségének és az üvegezésnek köszönhe- 

\ Hangszigetelés tően. Az ablakszárnyon körbefutó extra gumitörnítésekkel kiváló 
légzárást, az átlagosnál jobb hanggátlást nyújt. A GGL ablak 

- UV-szűrés napelemes és elektromos változatban is választható. 

Ablakcsere vagy beépítő  készlet - 	i Külső  hővédő  roló rn Epitse be ig tetoteri ablakait ablakcsere vagy beepito keszlettel! 
- Utóbbi a BDX hőszigetelő  keretet is tartalmazza a biztosabb 

hőhídmentességért azablak környezetében. 
A nyári hőség ellen válasszon külső  hővédő  rolót, így akár 5-6 
fokkal is csökken a belső  hőmérséklet. 

Hőszigetelés télen 	 GGL típusú, billenő  fa tetőtéri ablak univerzális iivegezéssel 
Ha a tökéletes megoldást keresi, válassza a GGL tetőtéri abla- 

_______ 	Hővédelem nyáron 	 kot univerzális biztonsági üveggel, melynek felára csak 7000 Ft 
(azedzett üveghez képest). A belső, ragasztott üveg - 2-réteg 

Napvédelem nyáron 	 PVB fóliával - törés esetén nem hullik darabjaira, igy Ön és csa- 

': 	 ládja, valamint tárgyai védve lesznek a sérülésektől. A külső  üveg, 
Hangszigetelés 	 könnyen tisztuló bevonata miatt, ritkán igényel tisztitást, ezért 

az univerzális üvegezés magasan történő  elhelyezésre is ideális. 
Fényvéclelem 	 Az UV-sugarak mindössze 5%-a jut át az üvegen, mely 6-szor jobb 

UV-szűrést jelent, mint az edzett üveg esetében. A kiváló haugszi- 
________ 	UV-szűrés 	 getelő-képesség kirekeszti az utca zaját. 

Ablakcsere vagy beépítő  készlet 

. 	

Külső  hővédő  roló + Belső  fényzáró roló 
A négycsillagos megoldáshoz képest, tetőtere hangulatát tegye 

... 	 teljessé belső  árnyékolókkal! 

(Bővebb információt VELUX árnyékolók és redőnyök c. ismerte-
tőnkben talál.) 
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