
Beépítéshez szükséges 
termékek 
burkolókeret 

Beépitéshez javasolt 
termékek 
ablakcsere készlet 
beépítő  készlet 
párafékező  fólia 
távműködtetők 

Rendelhető  árnyékolók 
redőny 
külső  hővédő  rolÓ* 

fényzáró roló : 1,4 

roletta 
reluxa WAI 

harmonikaroló J 
energiaroló 
szúnyogháló 

Ajánlott fogyasztói árak 

Tipus 	 GZL 1059 GZL1OS9B' 

Méretek, cm 	v 
edzett 

okkOlméret Méretkód 
	uveo edzett üveg 

55x78CO2 	
47008 	- 
59700 	- 

55 X  98 	C04 	
50000
63500 
0000

63500 	- 

66x98 	F04 	
53465 	- 
67900 	- 

66 x  118 	F06 	
57008 	57 008 
72400 72400 

78X98 	
M0455276 	

55276 
70200 70200 

78 x  118 	M06 	58819 	58 819 
74700 74700 

78 x  140 	M08 	
64 094 	64 094 
81400 81400 

78 x  160 	Ml0 	
70551 	70 551 
89600 89600 

94 x  118 	P06 	
69 921 	- 
88800 	- 

94 x 140 	P08 	
74646 	74646 

_________ 94800 9480 

114 X  118 	S06 	
7346 	- 
93300 	- 

114 x 140 	S08 	
82 913 

105 300 	- 

EDW 2000 

Beépítő  
készlet 

27402 
34 800 

27638 
35100 

- 27795 
35300  _J 
28
5  

28346 
36000 

28 661 
36400 • 

29055 
36900 

30472 
38700 

3055] 
38 800 
31654 
40200 
31890 
40500 

Integrált 
termékrendszer 

Választható üvcqezések 
Edzett üveg 

A szolhtasi htr,dó 2 nrurrknap. 	A waIltÁi htnri.5 10 nunka,p. 

Al LI.ndők áitoet3tánekig31 	trrt,A 

tré j 1 rkakrekeji íitI 	 tmekeket az itt 
krpn beI ‚lIIitjk krkrlk t.Irpheyérc 

A 	 i-t rptrI di 

GZL tetőtéri ablak alsó kilinccsel 
Magas térdfallal épült tetőterekbe 
ajánljuk a GZL típus B változatát, ahol a 
kilincset az ablakszárny alján helyeztük 
cl a könnyű  és egyszerű  működtetés 
érdekében. 
A GZL 6 ablak beépítésekor ügyeljen arra, 

hogy az ablak alja 120 cm-nél ne kerüljön 
magasabbra. Nemcsak a kilátást veszítheti 
cl, de az ablak m űködtetése is nehézkessé 
válhat, hiszen nyitott ablaknál esetenként 
egyáltalán nem éri cl a kilincset. 

Energiahatékonysági tipp 
Forró nyári napokon az ablakokra szerelt 
külső  hővédő  rolók lehúzott állapotban 
90%-kal csdkkntik a beérkező  ML igy 
5-6 fokkal hűvösebb lehet a tetőtérben. 

A 2003 ipeisától 2008 jűner f.snssott tsLlkdr 
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