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Informaţii despre produs

Fereastră de mansardă cu operare de jos
GZL 1051B
Descriere produs
• Lemn de pin de înaltă calitate, acoperit cu lac acrilic
transparent pe bază de apă
• Mânerul de operare din partea de jos pentru o acționare facilă
chiar și când fereastra este amplasată la înălțime.
• Fanta de ventilare pentru aer proaspăt chiar cu fereastra
închisă
• Elemente exterioare care nu necesită întreținere

Pantă acoperiş
• Poate fi instalată pe acoperișuri cu pante între 15° și 90°

Materiale
•
•
•
•

Lemn de pin laminat
Sticlă float (geam interior)
Sticlă întărită (geam exterior)
Aluminiu vopsit

Descărcare
Pentru instrucțiuni de instalare, schiţe CAD, obiecte 3D BIM,
obiecte 3D GDL, vizitaţi velux.ro.

Certificări

Fabricile VELUX
prezintă garanția
implementării
sistemelor de calitate şi
a sistemelor de
management al
mediului prin
acreditările
corespunzătoare ISO
9001 şi ISO 14001

EUTR

Cu respectarea Normativului European
pentru Lemn (EUTR), Reglementarea
EU 995/2010

REACH

Cunoaștem normativul REACH şi ne
asumăm obligațiile. Niciunul dintre
produse nu necesită înregistrarea
conform REACH şi niciunul din
produsele noastre nu conține substanțe
care prezintă motive de îngrijorare
deosebită.
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( ) = Suprafață vitrată efectivă m2
Fereastra cu operare de sus şi articulare mediană
permite amplasarea mobilierului chiar sub ea, fără a fi
împiedicată utilizarea ei.
Puteți avea o privelişte optimă, fie stând în picioare, fie
stând jos. Ţineţi cont de faptul că înălţimea optimă a
ferestrei depinde de panta acoperișului.
(*Înălțime mică de montaj – Se recomandă fereastra cu operare în partea de sus
Soluții pentru obținerea celei mai bune priveliști,
utilizare optimă și flexibilitate.
Pentru acoperişuri cu pante între 15° și 90°)
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Specificaţii tehnice

Structură sticlă
--51

--51

Uw [W/m2K]

13

Geam interior

4 mm float cu
low ε

Ug [W/m 2K]

1,0

Geam median

-

Rw [dB]

29

Geam exterior

4 mm, întărit, cu
low ε

g[]

0,46

Cavitate

τV [ ]

0,69

Număr foi de sticlă

Două

τUV [ ]

0,22

Gaz în interior

Argon

Permeabilitate aer[clasă]

16 mm

3

Îmbunătăţiri termice, cum ar fi o valoare U- scăzută (Uw) şi un coeficient liniar de pierdere de căldură mai mic (φ) pot fi obţinute, în cazul anumitor variante, prin folosirea unui kit de izolare
termică şi/sau cu montaj în adâncime.

Valori tehnice, ventilare prin clapeta de ventilare

latime

Doua pozitii de ventilare
Proprietati
FK--

MK--

PK--

1.2 / 1.8

1.2 / 1.9

1.2 / 2.1

0.55 / 0.52

0.55 / 0.52

0.55 / 0.52

Capacitate de ventilare la 4 Pa [l/s]

2.6 / 3.7

2.6 / 3.9

2.6 / 4.3

Capacitate de ventilare la 8 Pa [l/s]

3.8 / 5.3

3.8 / 5.6

3.8 / 6.2

Capacitate de ventilare la 10 Pa [l/s]

4.3 / 6.0

4.3 / 6.3

4.3 / 7.0

Capacitate de ventilare at 20 Pa [l/s]

6.2 / 8.5

6.2 / 9.0

6.2 / 10.0

Suprafața echivalentăsss prin fanta de ventilare [mm2]

Not relevant

Not relevant

Not relevant

Suprafața geometrica libera [mm2]

Not relevant

Not relevant

Not relevant

Caracateristici flux de aer [l/s]
Coeficient flux de aer [-]

Caracteristici sticlă
--51
Izolare termică
Sticla low-e asigură un nivel scăzut al pierderii de căldură prin fereastră şi un confort ridicat la interior.

●●
Aport solar
În timpul iernii, căldura solară care pătrunde prin fereastră reprezintă aport solar folositor.

●●
Protecţie solară
În timpul verii, în încăperile cu suprafețe vitrate mari, pelicula protectoare de pe suprafața geamului exterior asigură
un climat interior plăcut. De asemenea, se pot instala rulouri exterioare parasolare sau rolete exterioare.

Izolare fonică
Geamul laminat și grosimea optimă a foilor de sticlă asigură o izolație fonică superioară.
Sunt luate în calcul cerceveaua, tocul și garniturile.

Antiefracție
Geamul interior laminat mai gros este proiectat pentru a crește rezistența la spargeri.

Echilibru energetic
Echilibrul energetic reprezintă capacitatea ferestrelor de a folosi aportul solar pasiv şi de a conserva căldura în timpul
iernii şi capacitatea de a proteja împotriva riscului de supraîncălzire în timpul verii. Produsele parasolare pot
îmbunătăți confortul interior în timpul verii.

Securitate interioară
Geamul interior laminat este proiectat astfel încât, în caz de spargere, fragmentele de sticlă nu se vor împrăștia.
Recomandăm folosirea geamului interior laminat pentru ferestrele amplasate deasupra zonelor în care se desfășoară
diverse activități (spații de joacă pentru copii, dormitoare, etc).

Rezistenţă exterioară
Geamul exterior întărit conferă sticlei o rezistenţă crescută la grindină, vânturi puternice şi încărcările cu zăpadă.

Decolorare întârziată a materialelor
Geamul interior laminat protejează materialele din interior împotriva razelor ultraviolete, întârziind astfel decolorarea
lor.

●

Bun

●●

Mai bun

●●●

Cel mai bun

Caracteristică inclusă în tipul geamului

●

Elemente componente fereastră

Placuta de
identificare

Maner inferior
• zinc
• pozitii de ventilare

• tip fereastra, marime,
cod geam
• Marcaj CE
• Cod de productie
• QR cod

Filtru de praf si
insecte
• Lavabil

Barrel bolt
•
•
•
•

plastic
culoare gri”
otel
culoare: "argintiu"

Elemente de
etansare click on
• Aluminium lăcuit

Balama mediana
• otel galvanizat
• culoare: "argintiu"

Fanta de
ventilare
• Două poziții de
ventilare

Lacas opritor
• plastic
• colour: gri

Curăţare şi întreţinere
Pentru a curăţa din
interior partea
exterioară a
ferestrei, rotiţi
cerceveaua şi
blocaţi-o în poziţia
de curăţare cu
ajutorul opritorului.

Sunt disponibile
kituri VELUX de
reparaţii şi
întreţinere.

Rulouri interioare, rulouri exterioare
parasolare şi rolete exterioare

Elemente exterioare

Material
Aluminiu vopsit
(-0--) gri

NCS
culoare standard

RAL
cea mai apropiată
culoare standard

S 7500-N

7043

Finisare interioară

Lac transparent

Protecţie interioară
Rulou opac
Rulou decorativ
Rulou plisat
Jaluzele romane
Rulou plisat opac
Jaluzele
Rulou duo

●●●
●●●
●●
●
●●
●●
●

Protecţie exterioară
Rulou exterior parasolar
Roletă exterioară

●●●
●●●

Accesorii suplimentare
Plasă împotriva insectelor

●

Lac acrilic pe bază de apă impregnat în
straturi multiple

●●● Disponibil în variantă manuală, electrică sau cu motor solar
●●
Disponibil în variantă manuală sau electrică
●
Disponibil în variantă manuală
Variantele electrice și cu motor solar fac parte din gama de produse VELUX
INTEGRA® .

Rame de etanşare şi produse pentru montaj
Rame de etanşare:
• ED - pentru montaj individual
• EB - pentru montaj dublu
• EK - pentru montaj combi

Notă
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.
Pentru mai multe informaţii despre fereastra GZL 1051B şi alte produse
VELUX, vizitaţi velux.ro.

© 2014 VELUX Group

Produse de instalare:
• Kit de izolare BDX 2000
• Folie hidroizolatoare BFX 1000 cu
jgheab de drenaj
• Folie barieră vapori BBX 0000
• Finisaj interior LS• Kit pentru finisaj LSG 1000

® VELUX și logo-ul VELUX sunt mărci înregistrate folosite sub licenţă de către Grupul VELUX

Disponibile pentru montaj standard şi
în adâncime

