
Integrált termékrendszer 
Beépitéshez szüksécjes termékek 

hurkolókerct 

Beépitéshez javasolt termékek 

beépitő  készlet 
párafékező  fólia 

Rendelhető  árriyékolók 

A Í3GL típLissal megegyezően, de 
külső  hővédő  roló, redőriy, valamint 
elektromos belső  árnyékolók nem 

szerelhetők fel 

GXL 
Tetőkijárat fűtött tetőterekbe 

Olyan lakott tetőterekbe ajánljuk, ahon-

nan a tetőre való kijutás más módon 

nem oldható meg. 
Más - 118 cm hosszú tokkülméretíí - 
ablakok mellé is beépíthető. 
1 méretben (66 x  118 cm) kapható. 
A szárny oldalra nyitható, tetszés sze-
rint jobbra vagy balra. 

	

150- 85° 	• Hatékony szellőzés az ablak zárt állapotá- 
ban (a fűtési szonon kívül) beázásveszély 
nélkül isa szellőzőnyílás segítségével. 
Kiemelkedő  hőszigetelő  hatása választ-
ható üvegezésnek és az ütközéssel záró-
dó ablakszerkezetnek köszönhetően. 
Házilag könnyen felszerelhető  VELIJX 

árnyékolók. 
= 1,4 W/rn2 K 

11 	= Részletek a 10-11. oldalon. 

GVT VLT 
Tetőkibúvók lakatlan padlásokra 

GVT 

	

- 	• Lakótérbe nem, csak használaton kívüli, 
hőszigetelt helyiségekbe ajánljuk. 

' 	

• Az ablak burkolókerettel egybeépítve 
készül, maximum 60 mm profilmagassá-
gú tetőfedő  anyagokhoz. (Síklemezfedés 
esetén nem használható!) 

	

2C1 	• A tok anyaga fekete poliuretán, az ablak- 

	

2O° - 	
• szárnyé feketére galvanizált alumínium. 

A szárny oldalra nyitható, tetszés sze-
rint jobbra vagy balra, és három állás-
ban rögzíthető. 

r  VLT 
Hőszigetelés nélküli padlásokra ajánijuk. 

• 	Az-ablak burkolókerettel egybeépítve 

készül.  
Hoszigetelo uvegezessel szallitjuk. 
A kilincs háromfokozatú mikro-nyitást 
tesz lehetővé, így szellőztetőállásban 
rögzíthető. 

Ajánlott fogyasztói árak 

I Tpus 	 GXL3OS9 GXL 	GVT 	VLT 
üvege 

 
- edzeu 	unk0r7IIs ItSs7igeteIŐ  ii6iqeteIö 

	

Méretek, cm 	v 	
I - 

E 	66 18 	F06 	113 622 	119 134 - - - 	- 
144 300 	151 300 	- 	- 

_54x8JjO3  

	

VELTA 	 23150 73 	45x55025 
29400 

Egy biztonsági kar automatikusan rög-
zíti az ablakszárnyat 90-os nyitáskor, 
megkönnyítve a menekülést esetleges 
vészhelyzetben. Az ablakot a kioldó 
gomb megnyomásával lehet becsukni. 
Hőszigetelő  üvegezéssel szállítjuk. 

Uzbi ,k  = 43 W/iii'K 
u = 3,0 W/m2K 

A 45x55  cm-es VELTA 025 és a 
45x73 cm-es VELTA 029 változat 
max. 120 mm profilinagasságú tetőfedő  
anyagokhoz és 20-60 tetőhajlás ese-
tén alkalmazható. A tok fenyóből készül, 
a szárny pedig aluminiumból. A nyitás-
irány választható: vagy 90-ig felfelé 
vagy oldalra (jobbra) nyitható. Beépíté-
sét ennek megfelelően kell elvégezni. 

U,5,1W/mK 
U 	= 3,0 W/mt K 

Szállítás, tálAt s más kerz',kzdö ájt.sl rtgwsndeit terrsiékzket az Itt 

m,sjjdott munkznzpon bzlUI száIlitjuk a tmmsk,db tclzphssiylrm 

A száll,tási hatasistő  szám,tasa a rznd ásslslsistztt kosetsi r,zptól InshsI 

A száslitas htártdő  2 nsIIskanap 
LJ ő  sz.iltit,,si hatőliit tO molsanap. 

A lutarid6k miltoz jtisa,,sk jogát fonntartiuk 

Az unisorsátis szeg tojása of tó 7000 Ft az enizelt 
nusgú oalto,zthoz kispost. 

32 TETöTÉRI ABLAKOK 


