
Jobb hőszigetelés és vízzárás kedvező  áron 
beépítő  és ablakcsere készletekkel 

Burkolókeret profilos tetőfedő  anyaghoz szóló beépítés esetén, 
hőszigetelő  kerettel, alátétfóliával és vízelvezető  csatornával 

EDW 2000 beépítő  készlet 
A csomag négy beépítőterniéket tartalmaz. Ezek együtt a külső  behatásokkal szomben lezárják és szigetelik 
az ablakot. 
A burkolókeret a tctőhéjazatlwz való pontos illeszkedést és az esővíz elvezetésót biztosítja, max. 120 mm profil-
magasságú tetőfedő  anyag esetén alkalmazható. (Részletek a 46. oldalon.) 
A hőszigetelő  keret egy olyan galvanizált acél keret, melyre szigetelő  polietilén szivacsot rögzít.ettünk. 
Megakadályozza a hőhíd kialakulását az ablak és a tetőszerkezet között. (Részletek a 45. oldalon.) 
Az alátétfóhia és a vizelvezető  csatorna a tartós vízzáró csatlakozásról gondoskodik. Azalátélfólia redőzött 
kialakítású, ezáltal rugalmasan formálható, igy pontosan ős hézagmentesen hozzáilleszthetö a tetőn alkal-
mazott alátétfól iához a tetőszerkezet kialakításától függetlenül. 
A vizelvezetö csatorna az alátétfóliára kerülő  párát a tetőtéri ablak mellelli szarufaközbe vezeti. (Részletek 
a 35. oldalon.) 

Süllyesztő  burkolókeret profilos tetőfedő  anyaghoz szóló 
beépítés esetén, hőszigetelő  kerettel, alátétfól iával és 
vízelvezető  csatornával 

EDJ 2000 
Az EDJ 2000 burkolókeret a tetőtéri ablakot 40 mm-rel mélyebbre süllyeszti a tetüben, mely növeli a niegodás 
energiatakarékosságát, illetve esztétikusabb megjelenés(ívé válik. Alkalmazása max. 90 mm profilmagasságú 
tetőfedő  anyag esetén lehetséges. 
A íukuzottabb hőszigetelés és a hőhidak kIalakulásának elkerülése érdekében a hurkolókeretet hőszigetelő  
kerettel készlethen ajánljuk, melynek használatával a teljes szerkezet U-értáke kb. 0.1 W/m2K-nel csökken. 
(A hőszigetelő  keretrő l részletek a 35. oldalon.) 
Az EDJ 2000 burkolókeret csak alumínium változatban kapható és kombi beépítésnél nem alkalmazható. 
Az EDJ 2000-ot extra energiatakarékos Livegezésű  GPU ablakokkal együtt alkalmazva passzivházakha 
illeszkedő  termékkombinácijon létre, melynek 0-értéke 0.82 W/m21‹ (MSZ EN 150 12567-2-2006 szab-
vány szerint). 

X Burkolókeret profilos vagy sík tetőfedő  anyaghoz szóló beépítés 
esetén, alátétfóliával és vízelvezető  csatornával - ablakcseréhcz 

t.. EW/EL 0000 és BFX 1000 ablakcsere készlet 
A r.nmsrj kettő  heépitőterniéket tartalmaz. Ezek együtta kiilső  behatásokkal szemben lezárják és szigatoli 
azablakot. 
A burkolókeret a tetöhéjazathoz való pontos illeszkedést és az esővíz elvezetését biztositja, az EWjelű  profilos. 
az EL id ő  sík tetőfedő  anyaghoz használható. 
Az alatétfólia és a vizelvezető  csatorna a tartós vízzáró csatlakozásról gondoskodik. Azalátétfólia redőzőtt ki- 

P .ilakitású. ezáltal rugalmasan formálható, így pontosan és hézagmentesen hozzáilleszthető  a tetőn alkalmazott 
-' 	- alátétfóliáhozatetőszerkezetkialakitásátólfüggetlenül. 

A vizelvezetó csatorna az alátétfóliára kerülő  párát a tetőtéri ablak melletti szarufaközhe vezeti. (Részletek 
a 35. oldalon.) 

On HUNG-VELUX vagy régi VELUX ablakot cserél le, a belső  burkolat megtartható. Ezáltal minimális ren- 

)
Ha 
detlenséggel, akár néhány óra alatt megoldható az ablak cseréle. 
Nem kell megbontani, majd helyreállítani, ill. újrafesteni az ablakot körülvevő  lambériál vagy gipszkartont 
vagy csempeboritást. Az ríj burkolókeret tökéletesen illeszkedik a régi tetófedó anyaghoz. 
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