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Még több VELUX megoldás
GVT és GVO tetőkibúvó

Előnyei
Tetőkibúvó kényelmes használattal:
 20° és 65° közötti hajlásszögű tetőbe építhető
 A burkolókeret az ablakkal egybeépítve készül, max. 60 mm
profilmagasságú tetőfedő anyagokhoz
 Az ablak a szárny közepén található kilincs segítségével működtethető. Az ablakszárny oldalra, kifelé nyílik.
 Nyitási iránya változtatható: jobbos vagy balos
 Egy biztonsági kar automatikusan rögzíti az ablakszárnyat 90°os nyitáskor. Az ablakot a kioldó gomb megnyomásával lehet
becsukni
 A tetőkibúvó szárnya három állásban rögzíthető szellőztetésre
 Lakótérbe nem, csak használaton kívüli, hőszigetelt helyiségekbe ajánljuk!

GVT

A tető megengedett hajlásszöge

Kiváló minőségű anyagok:
 A tok fekete poliuretánból készül, az ablakszárny pedig feketére
galvanizált alumíniumból
 Külső, szürke színű alumínium takarólemez borítás
 Az ablaktábla anyaga kétrétegű 16 mm vastag úsztatott üveg,
Ug = 3,0 W/m²K
 A burkolókeret az ablaktokkal egybeépített elem, amely megkönnyíti a beszerelést

20°–65°

Előnyei
Tetőkibúvó kényelmes használattal:
 Műemléki védettséget élvező épületekbe
 20° és 60° közötti hajlásszögű tetőbe építhető, max. 60 mm
profilmagasságú tetőfedő anyagokhoz
 Alul a tetőkibúvó szárnyára rögzített kitámasztó kart felemelve
a szárny kitolható, a karon található rögzítő pontok segítségével
fix szellőzőállásokban rögzíthető, ill. szükség esetén teljesen
kinyitható
 A tetőkibúvó szárnya felfelé nyílik és három állásban rögzíthető
szellőztetésre
 Rolettával szállítjuk (RLO 5060, fekete színű)
 Lakótérbe nem, csak használaton kívüli, hőszigetelt
helyiségekbe ajánljuk!

GVO

A tető megengedett hajlásszöge
20°–60°

Kiváló minőségű anyagok:
 A tok fekete poliuretánból készül, az ablakszárny pedig
feketére galvanizált alumíniumból
 Külső, szürke színű alumínium takarólemez borítás
 Az ablaktábla anyaga kétrétegű 16 mm vastag üveg, kívül
edzett üvegtáblával, Ug = 1,4 W/m²K, Uw = 3,1 W/m²K
 A burkolókeret az ablaktokkal egybeépített elem, amely
megkönnyíti a beszerelést

A GVT és GVO tetőkibúvók mérettáblázata

76 cm

54 cm
GVO

83 cm

(0,30)
GVT
103
(0,37)

Típus- és méretkód
(Bevilágító felület, m²)

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban
vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

Tetőkibúvó méretkód
Tetőkibúvó tokkülmérete (cm)
GVT 0000Z

Tetőkibúvó, 16 mm kétrétegű üveggel

GVO 0059P

Tetőkibúvó műemléki épületekbe

54×76

103
54×83

–
–

53 640
68 123

Kérje
árajánlatunkat

–
–

■ = A szállítási határidő 2 munkanap
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Még több VELUX megoldás
20°-60° VLT tetőkibúvó
Előnyei
Tetőkibúvó kényelmes használattal:
 sík vagy maximum 60 mm-es profilmagasságú tetőfedő anyagba építhető
 Az ablak a szárny közepén található
kilincs segítségével működtethető.
 VLT 024: felnyíló
 VLT 034: oldalra nyíló (jobbra), felnyílóvá átszerelhető
 VLT 025/029/033: oldalra nyíló
(jobbra), nyitási iránya változtatható
(balra)
 Egy biztonsági kar automatikusan rögzíti az ablakszárnyat 90°-os nyitáskor.
Az ablakot a kioldó gomb megnyomásával lehet becsukni
 A tetőkibúvó szárnya három állásban
rögzíthető szellőztetésre
 Lakótérbe nem, csak használaton kívüli,
hőszigetelt helyiségekbe ajánljuk!

A VLT tetőkibúvó mérettáblázata
48 cm

85 cm

73 cm

55 cm

48 cm

45 cm

90 cm
VLT
024
(0,38)

Kiváló minőségű anyagok:
 A tok fenyőből készül, felülete csak
gomba- és rovarölőszeres kezelést kap,
az ablakszárny pedig feketére galvanizált alumíniumból
 Külső, szürke színű alumínium takarólemez borítás
 Az ablaktábla anyaga kétrétegű 16 mm
vastag úsztatott üveg, Ug = 3,0 W/m²K
 A burkolókeret az ablaktokkal egybeépített elem, amely megkönnyíti a
beszerelést

VLT
025
(0,21)
VLT
029
(0,28)

85 cm

VLT
033

90 cm

(0,65)
VLT
034
(0,38)
Típus- és méretkód
(Bevilágító felület, m²)

A tető megengedett hajlásszöge

A VLT 033 tetőkibúvó nyílásmérete a kéményseprők által
megkövetelt, szabványban előírt min. 60×60 cm nyílásmérettel rendelkezik.

024/033 méretek esetén:
20°-45°
025/029/034 méretek esetén:
20°-60°

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban
vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

Tetőkibúvó méretkód
Tetőkibúvó tokkülmérete (cm)

024
90×48

025
45×55

029
45×73

033
85×85

034
48×90

VLT 1000

30 600
38 862

23 000
29 210

26 000
33 020

51 000
64 770

32 600
41 402

Tetőkibúvó, 16 mm kétrétegű üveggel

■ = A szállítási határidő 2 munkanap
■ = A szállítási határidő 10 munkanap

