
- 	 Merev csöves fénycsatornák 	 --- 	 Fiexibilis csöves 
90-600cm távolság áthidalására magas1tőhöz 	 '--: 	 fénycsatornák 
a TWR vagy TLR, 85-600cm távolságra lapos- ú/À 40-150cm távolság áthidalására 
tetőhoz a TCR típust ajúnljuk. 	 magastctóhöza TWF, 20-90cm tá- 
Mindegyik trmék standard hossza 185 cm, mely 

	 volság esetén lapostetőhöz a TCF 
ZTR toldócsovekkel 600 cm-ig növelhető. Ame- 	 / 	 típust ajánljuk. A fénycsatornák 
rev csöves fénycsatorno heépitéséhez a szakem- 	 / 	 hossza tovább nem bővíthető. 
bernek be kell jutnia a padlástérbe, ahol elegendő  
hely áll rendelkezésére a munka elvégzéséhez. 

Fénycsatorna 	•--- ------ - - 	Fénycsatorna sík 	 Toldócső  
prof lostetőfedő 	

!rAv 
merev csóves vagy csóves

-j_. 	- 	flexibiscoves 	 124 cm-es hosszban 

csöves változatot! ----- 	változatot! Korcolt 	 2 

fémlemezfedés esetén 
is alkalmazható. 

Takarógyűrű 	 Elegendő  fény 	 Friss levegő  és 
\\ 	A fériycsatornát alap- 	 24 órán át 	 páramentesités 

felszerelésként fehér 	 A ZTL lámpával a nap 	 - 	A ZTV szellöztető  a 
takarógyűrével szál- 	 24 órájában garantált 	 hclyiség levegőcseré- 
lítjuk. Igény esetén 	 a megfelelő  fónymeny- 	 . 	jét segíti. Csak TWF és 
0011 ezüst, 0012 	 nyiség a helyiségben. 	 TWR típusú fénycsa- 
bronz. 0014 réz, illet- 	 A 60W-os izzó telje- 	 tornához építhető  be. 
ve 0015 fekete sztnu 	 sitmónyének megfe- 	 Egy a boltokban kap- 
ZTB takarógyürű  kLI- 	 lelő  energiatakarékos 	 ható szigetelt szellőző- 
kn rendelhető, 	 LED lámpa élettarta- 	 csőre, csőszoritóra és 

ina 18 év. 	 mechanikus ventillá- 
torra is szükség lesz a 
beépítéslle7. 

Fényzáró roló 	 i' 	 VELUX fénycsatorna by Lovegrove 
A ZTK fekete színű 	 4 standard fénycsatorna választékot kiegészítő  
roló egy mozdulattal a 	 dizújn szórótest Ross Lovegrove alkotása. 

( 	 Lakarógyűrű re illeszt- 	 .. 	A fénycsatorna olyan hatást kelt, mintha egy 
hető, teljesen elzárva 	-'-.- 	 természetes fényt adó lámpa lenne, melyben a 

fény útját. 	 Nap a villanykörte. Afénys7órás igény szerint 
változtatható. A termék 2010-ben elnyerte a 

rcd dot design award .‚bst of the best' díját és 
Magyar Formatervezési Díjat is 

Ajánlott fogyasztói árak 

Tipus 	 > TWR 014 TWF 014 	'TLR 014 	TLF 014 Tipus 	 > TCR 014 	TCF 014 

Magastetős Profilos tetöfedő  Sík tetőfedő  LapOStPtös Merev 	Flexihilis 
fénycsatorna méretek 	v 	I anyag esetén anyag esetén I fénycs.atorna méretek v zsöves 	csoves 
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ZTR ZTL - 	ZTV 	 ZTB 	 ZTK ZTB 1001 

Toldócsd TWR os TLR tipushoz VELUX A tOl hnn'.aú t 	yrratnrna nntra súlpától 	kúrát 
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62cm 	[ 	124 cm - - 	___________ . L 	 I L-vaj r've CrakaTWFá TWR tiznokhoz5pitheIőb. 
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OzSIILtUnI hatUndö 	nárVakernrnknrin altal nregrendelt lernnékekrt at Itt nnegadntt 	r'karrapnn 	
• = Más tngynnnle árak az áfa n,prtlkr- 27'-, ' 	=afarlk-rJII fpanotór árak 

balUl tzill,tLjrk a kerenkeóo L'rinphtI1r0 
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