
Kołnierze uszczelniające do montażu okien
VFE, VFA, VFB, VIU
Do montażu okien VELUX z dodatkowymi elementami VFE, VFA, VFB, VIU

W skład zestawu wchodzą:

Przy montażu umieszcza się:

  górna część kołnierza uszczelniającego,
  dwie części boczne kołnierza uszczelniającego,
  rynienka,
   1 zestaw części przedłużających kołnierz uszczelniający  

(o długości do 1 m) 

  rynienkę pomiędzy oknem do poddaszy a oknem kolankowym 
lub fasadowym,

  części przedłużające kołnierz uszczelniający na dole,
  części boczne kołnierza uszczelniającego u góry obok okna,
  górną część kołnierza uszczelniającego u góry.

Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej
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Kołnierze uszczelniające do zestawów kombi z oknami 
VFE, VFA, VFB, VIU
Do montażu okien VELUX z dodatkowymi elementami VFE, VFA, VFB, VIU.  
Z odległością między oknami 10 cm obok siebie.

W skład zestawu wchodzą:

Przy montażu umieszcza się:

  górna i dwie boczne części kołnierza uszczelniającego,
  dwie części przedłużające kołnierz uszczelniający,
  dwie części osłaniające wiatrownicę (wykończenie wiatrownicy),
   jedna wspólna rynienka deszczowa do odprowadzenia wody 

spływającej z okna połaciowego,
  oblachowanie 

  wspólną rynienkę deszczową pomiędzy oknami połaciowymi,  
a oknami kolankowymi VFE,

  części boczne kołnierza uszczelniające boczne części okien 
połaciowych,

  dodatkowe oblachowanie uszczelniające środek zestawu,
  górną część kołnierza uszczelniającego u góry,
  części przedłużające kołnierz uszczelniający na dole,
  wykończenie wiatrownicy.

Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej
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Szczegółowych informacji na temat innych połączeń udziela Dział Obsługi Klienta.

Maksymalna szerokość zestawu kombi bez dodatkowej rynienki 
pomiędzy oknami dachowymi oraz rury spustowej pomiędzy 
oknami pionowymi może wynosić 278 cm

Uwaga
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