Transforme o seu quarto num abrir e fechar
de olhos. As cortinas VELUX são super fáceis
de instalar graças ao sistema de Pick&Click!™,
que permite sempre um encaixe perfeito.
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Abra a sua VELUX e procure a placa que identifica o código
da sua janela.
A partir de 2012

Modelo

Antes de 1992

Modelo

1992-1998

Tamanho

Modelo

Tamanho

1998-2011

Tamanho

Modelo

Tamanho
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Escreva aqui o código da sua janela (caso tenha mais janelas
VELUX, não se esqueça de anotar os restantes códigos)

3

Explore a colecção e escolha o seu tipo. Encomende junte do
seu fornecedor ou através da nossa loja online:veluxshop.pt

Suportes de fixação
originais VELUX
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É tão fácil de encomendar,
quanto é de instalar

VELUX Portugal, Lda.
Travessa das Pedras Negras, 1 - 2º
1100-404 Lisboa
Tel: 21 880 00 60
Fax: 21 887 00 15
www.velux.pt

Disney & VELUX
Colecção de Boa Noite.

Transforme a ida
para a cama num
momento mágico.

Encontre a nossa colecção
em velux.pt/disney
Disney & VELUX Colecção de Boa Noite
– para os mais pequenos

VELUX Designs – para os mais pequenos

A nova Disney & VELUX Colecção de Boa Noite é a nossa mais
recente gama de cortinas de escurecimento para crianças.
A colecção é inspirada nas personagens favoritas de Frozen,
Carros e Winnie the Pooh, dando asas à imaginação e proporcionando horas de diversão e brincadeira.
Permita que os mais pequenos adormeçam fascinados pelo
mundo do gelo, magia, pistas velozes, entre tantos outros temas... Tudo isto para acordarem prontos para um novo dia! As
cortinas de escurecimento criam um ambiente perfeito para
um sono descansado, deixando qualquer criança feliz.

Winnie Dorminhoco
(4662)

Winnie e amigos
(4663)

Winnie Dandelion
(4664)

Céu
estrelado
(4665)

Balões de ar quente
(4666)

Disney & VELUX Colecção de Boa Noite
– para rapazes

VELUX Designs – para rapazes

Carros Pista de corrida
(4650)

Universo
(4653)

Papagaios
(4667)

Crie o ambiente perfeito
para dormir
Escurecimento 99.9% total
Cria as condições perfeitas para dormir.

Sem químicos prejudiciais
O teste de material OEKO-TEX® Standard 100, vai muito para além do que
a legislação pede para a protecção da
saúde, dando-lhe assim, a garantia de
um produto seguro.
Fácil de Instalar
O sistema de Pick&Click!™ é único
e permite colocar as cortinas em
suportes já pré-instalados.

Carros Lua
(4651)

Carros em filme
(4652)

Disney & VELUX Colecção de Boa Noite
– para raparigas

Frozen Anna e Elsa
(4656)

Frozen Luzes Glaciares
(4657)

Frozen Olaf
(4658)

Carros de corrida
(4654)

Estradas
(4655)

VELUX Designs – para raparigas

Estrelas
cor de rosa
(4659)

Céu azul
(4660)

Estrelas verdes
(4661)

