
Originální lemování VELUX pro spolehlivou montáž                     

Lemování: EDW 2000

Materiál  
lemování:  
hliník, tmavě 
šedá barva

Boční profil:
výška pěnového 
těsnění 75 mm

Včetně  
zateplovací sady 
BDX

Sklon střechy:
15° až 90°

Výška profilu:
max. 120 mm 

120 mm

Charakteristiky lemování EDW 2000

EDW
78 cm x 118 cmMK06

2000

Materiál 
manžety: 
dvojvrstvý hliník 
s bitumenem, 
tmavě šedá 
barva

Pro profilovanou střešní krytinu  
do výšky profilu 120 mm
•	Dokonale pasuje na střešní okna VELUX
•	Včetně zateplovací sady BDX
•	Rychlá montáž
•	Bezúdržbové a nepodléhající korozi
•	Unikátní sendvičová konstrukce manžety
•	Testováno v extrémních povětrnostních podmínkách
•	Záruka VELUX

Standardní 
montáž:
úroveň červené 
rysky



Hliník, 
tmavě šedý

Včetně  
sady BDX

Hliník,  
libovolná 
barva

Libovolná 
barva
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Lemování pro samostatné osazení a sestavy

Dostupné materiály lemování

Dostupné materiály manžety

Technický výkres Technické údaje

Materiál: Slitina hliníku

Tloušťka 
hliníku:

0,47 mm až 0,70 mm

Tloušťka 
potahu:

Min 24 µm, podle normy 
EN 13523-1

Lesk 60°: 30E, podle normy  
EN 13523-2

Standardní 
barva:

Šedá NCS S 7500-N, 
podle normy EN 13523-3, 
nebo jako RAL 7043

Pěnové 
těsnění:

Výška profilu 75 mm, 
polyuretan s jemnou 
pórovitostí

Zinek MěďHliník, černý

Rychlá a snadná 
montáž

Originální 
příslušenství

Dokonale pasuje  
na okno

Odolá povětrnostním  
podmínkám

Záruka

10
LET

Profil střešní krytiny: 120 mm

1 EDW

2 EBW

3 EKW

4 EKW ---7- + EDW

5 EFW

6 EFW --22/32

7 EDW (od roku 2015)

8 ETW + EDW

9 ETW + ETW --00- + EKW

10 EKX --88

11 EEW + EEX

12 EAW

13 EUW 0001 /2/3

GDL GIL GIL

 

 

 

 

 

   

   

a=160 mm

10°

a=160 mm

Výhody

ČernáTmavě šedá

ČernáTmavě šedá Okr Cihlová 
červeň

Kontakt:
VELUX Česká republika, s. r. o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com

Předvádění výrobků a konzultační služby:  
Sokolova 1d, 619 00 Brno.

Informace o otevírací době  
najdete na www.velux.cz.

Spolehlivá a rychlá montáž
Zajišťuje dokonalé napojení střešního okna VELUX na střešní 
plášť. Praktická, spolehlivá, rychlá a snadná montáž.  
Ušetří vám čas i peníze a přinese vám spokojené zákazníky.

Testováno v extrémních  
povětrnostních podmínkách
Lemování VELUX prochází testy v našem aerodynamickém  
tunelu, který je největší svého druhu v severní Evropě.  
Vaše záruka spolehlivého a trvanlivého výrobku.

Diskrétní a atraktivní design
Vzhled lemování VELUX se osvědčil na milionech střech 
po celém světě. Příjemný estetický vzhled, žádná koroze  
a žádná údržba. Dobře známá kvalita značky VELUX, 
které můžete věřit.




