
A szürke aluminium változat nor-
mál szállítási határidővel kapható. 
Vorösréz óv cink kivitelben hosz-
szebb szállítási határidővel dv 
egyedi áron rendelhető  meg. 

VFE, ill. VIU térdfalablak és GOL 
CABRIO' tetőerkély csoportos 
összeépítése esetén kérje árajánla-
tunkat a (06-1) 436-0601-es tele-
fonszámon! 

Burkolókeret-választék egyenkénti vagy csoportos beépítéshez 

Milyen a tetőfeclő  anyag? 
A szükséges burkolókeret tipiisa elsősorban a ta-
töfedö anyagtól fugg. A tokéletes vízzáró csatla-
kozás érdekében más-más kialakítású burkolóke-
ret szükséges a protilos anyagokhoz - a különbözö 
típusú cserepekhez éva hullámpalához - és mása 
síkpalához vagy a biturnenzsindelyhez. 

Burkolókeret vásárlása a tetőtéri ablak 
beépitésétiez feltétlenül szükséges! 

Egyenként vagy Csoportosan épülnek 
be az ablakok? 
A közvetlenül egymás mellé vagy fölé tervezett abla-
kok beépítéséhez kombi burkolőkeretekre van szük-
ség. A hurkolókeretek egymáshoz való kapcsolódását 
a köztük levő  „U' alakú elem biztosítja. 
Alapszabály, hogy egyniás mellé bármennyi azonos 
hosszúságú, egymás fölé bármennyi azonos széles-
végű  VELUX tetőtén ablak beépíthető. 

EDW/EKW 
Profilos tetőfedij anyagok esetén biztosítja a VELUX tili'ri 
ablakok vizzáró csatlakozásA cgycnkóriü (EDW típus) vagy 
csoportos (EKW típus) beépítés esetén. 
A Letőfedö anyag maximális profilinagassága 120 mm lehet. 
A hullámositott alsó alumíniumköpeny rugalmas, a tetőfedő  
anyag profiljára igazítható. A felső  és az oldalsó elernekre 
75 mm magas szlvacsot rögzítetUink azért, hogy porhó óv 
csapócső  ellen védjük az ablak közvetlen környezetét, megaka-
dályozziik a levegőben keringő  anyagok (p1. falevelek) lerakó-
dását, és garantáljuk a profilos tetőfedő  anyaghoz való stabil 
óv niegbizható csatlakozást. 
EDW: max. 120 mm 

EDSIEKS 
Sík tetőfedő  anyagok (Pl.  pala, bitumenzsindely) esetén biztusit-
‚a a VELUX tetőtóri ablakok vizzáró csatlakozását egyenkénti 
EDS tipiis) vagy csoportos (EKS típus) heépités esetén. 

A tetőfedő  anyag maximális vastagsága 8 mm lehet. 
Mivel a sík tetőfedő  anyagok egy része dupla fedésben kerül a 
tctőre (p1. bituniencsindely), az EDS/EKS burkolókeret max. 
6 nini (2x8 mm) Vastag tetőfedésnél használható. 

EDS: max. 8 mm 

Egymás melletti kettős összeépítés 
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Az egymás feletti beépitéskor két-
féle toktávolságú kombi burkolóke-
ret válaszható. Az általánosan al-
kalmazott toktávolság ebben az 
esetben 10cm (b), de redőny fel-
szereléséhez a 25cm toktávolső-
got kell választani. 
Egymás melletti kettős összeépi-
téshez az 1001-esés az 1003-as 
elemeket egy dobozban, 1021-es 
kóddal szállítjuk. 
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