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Még több VELUX megoldás
15°-85°

GXL tetőkijárat, fa

Előnyei
Tetőkijárat:
 A szárnyra oldalra szerelt kilinccsel oldalra nyílik – jobbra vagy balra a beállítástól
függően
 A kinyitott ablakszárnyat gázrugók tartják meg nyitott állapotban
 Oldalkilincses működtetésének köszönhetően kényelmes kijárást biztosít a tetőre
 Hatékony szellőzés az ablak zárt állapotában is a szellőzőnyílás segítségével
 Kijárati nyílás: GXL FK06: 52 × 110 cm, GXL MK04: 64 × 90 cm
 Olyan lakott tetőterekbe ajánljuk, ahonnan a tetőre való kijutás más módon nem
oldható meg
Biztonság és kényelem:
 Magas, 3. osztályú ütésállóság, amely kívülről érkező ütés esetén megakadályozza,
hogy az ablak kinyíljon
 Kézi és napelemes belső árnyékolók felszerelhetők

Külső borítás

Anyag
A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú fenyő
faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garantálja a
nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni ellenálló
képességet. Az ablak tökéletesen záródik hosszú éveken át.
A fafelület a gombásodás és a kártevő rovarok elleni alapimpregnálást követően három réteg lakkbevonatot kap.

Alumínium
GXL 30__

Réz
GXL 31__
Kérje
árajánlatunkat!
50-es üveggel
nem rendelhető

Titáncink
GXL 33__
Kérje
árajánlatunkat!
50-es üveggel
nem rendelhető

Színre festett
GXL 38__
Kérje
árajánlatunkat!
50-es üveggel
nem rendelhető

A tető megengedett hajlásszöge
15°–85°

Üvegválaszték

-50 edzett üveg
Energiamegtakarítás
alapfokon
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
További információ a 28.
oldaltól

Műszaki adatok
-70 biztonsági üveg
Energiamegtakarítás
alapfokon
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság
üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú
További információ a 28. oldaltól

-66 extra
energiatakarékos
Energiamegtakarítás
felsőfokon
Esőzajcsökkentés
Ritkább üvegtisztítás
Tökéletes kilátás, a harmat
nem csapódik le
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú
További információ a 28. oldaltól

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

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

-50

-70

-66

Uw, ablak
W/m²K
EN ISO 12567-2

Üvegtípus

1,3

1,3

1,0

U ablak+EDJ 2000
W/m²K

1,2

1,2

–

Ug, üveg
W/m²K
EN 673

1,0

1,0

0,5

g
EN 410

0,46

0,46

0,51

31
(-2; -5)

35
(-1; -3)

37
(-2; -4)

Rw, ablak dB
EN ISO 10140-2
τv /τuv
EN 410
Légzárás osztálya
EN 1026
Tűzállóság
EN 13501-1 g

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

0,69 / 0,22 068 / 0,05 0,71 / 0,05
4

4

4

E

Premium
Tetőkijárat méretkód
Tetőkijárat tokkülmérete (cm)

FK06
66×118

MK04
78×98

GXL 3050

Tetőkijárat, 50 edzett üveggel, színtelen lakkozott fenyő,
alumínium külső borítás

126 000
160 020

–
–

GXL 3070

Tetőkijárat, 70 biztonsági üveggel, színtelen lakkozott
fenyő, alumínium külső borítás

139 000
176 530

139 000
176 530

GXL 3066

Tetőkijárat, 66 extra energiatakarékos üveggel,
színtelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás

168 000
213 360

–
–

Kiegészítők
Burkolókeretek
Beépítőtermékek
Belső burkolatok
Árnyékolók
Árnyékoló kódok beazonosítása

112. oldal
148. oldal
158. oldal
182. oldal
213. oldal

+36 1 436 0530

95

rendeles@velux.com
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15°-85°

Tetőtéri
ablakok

Még több VELUX megoldás
GXU tetőkijárat, műanyag bevonatú fa

Előnyei
Tetőkijárat:
 A szárnyra oldalra szerelt kilinccsel oldalra nyílik – jobbra vagy balra a beállítástól
függően
 A kinyitott ablakszárnyat gázrugók tartják meg nyitott állapotban
 Oldalkilincses működtetésének köszönhetően kényelmes kijárást biztosít a tetőre
 Hatékony szellőzés az ablak zárt állapotában is a szellőzőnyílás segítségével
 Kijárati nyílás: GXU FK06: 52 × 110 cm
 Olyan lakott tetőterekbe ajánljuk, ahonnan a tetőre való kijutás más módon nem
oldható meg
Biztonság és kényelem:
 Magas, 3. osztályú ütésállóság, amely kívülről érkező ütés esetén megakadályozza,
hogy az ablak kinyíljon
 Kézi és napelemes belső árnyékolók felszerelhetők

Külső borítás

Anyag
Felületi karbantartást nem igénylő ablakunk magja hőkezelt
fa, melyet egyenletes öntéssel felvitt poliuretán bevonat takar.
A felületfolytonos műanyag útját állja a víznek, ezért kitűnő
választás magas páratartalmú helyiségekben. Könnyen tisztítható és a felület 100% karbantartásmentes.

Alumínium
GXU 00__

Réz
GXU 01__
Kérje
árajánlatunkat!
50-es üveggel
nem rendelhető

Titáncink
GXU 03__
Kérje
árajánlatunkat!
50-es üveggel
nem rendelhető

Színre festett
GXU 08__
Kérje
árajánlatunkat!
50-es üveggel
nem rendelhető

Üvegválaszték

-50 edzett üveg
Energiamegtakarítás
alapfokon
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
További információ a 28.
oldaltól

A tető megengedett hajlásszöge
15°–85°

Műszaki adatok
-70 biztonsági üveg
Energiamegtakarítás
alapfokon
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság
üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú
További információ a 28. oldaltól

-66 extra
energiatakarékos
Energiamegtakarítás
felsőfokon
Esőzajcsökkentés
Ritkább üvegtisztítás
Tökéletes kilátás, a harmat
nem csapódik le
Külső védelem az időjárási kihívások ellen
Személyi biztonság üvegtörés esetén
Fokozott védelem betörés esetén
P2A/1B1 biztonsági osztályú
További információ a 28. oldaltól

■ = A szállítási határidő 10 munkanap
■ = A szállítási határidő 15 munkanap

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

-50

-70

-66

Uw, ablak
W/m²K
EN ISO 12567-2

Üvegtípus

1,3

1,3

1,0

U ablak+EDJ 2000
W/m²K

1,2

1,2

–

Ug, üveg
W/m²K
EN 673

1,0

1,0

0,5

g
EN 410

0,46

0,46

0,51

31
(-2; -5)

35
(-1; -3)

37
(-2; -4)

Rw, ablak dB
EN ISO 10140-2
τv /τuv
EN 410
Légzárás osztálya
EN 1026
Tűzállóság
EN 13501-1

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

0,69/0,22 068/0,05 0,71/0,05
4

4

4

E

Premium
Tetőkijárat méretkód
Tetőkijárat tokkülmérete (cm)

FK06
66×118

GXU 0050

Tetőkijárat, 50 edzett üveggel, poliuretán bevonatú fa,
alumínium külső borítás

171 000
217 170

GXU 0070

Tetőkijárat, 70 biztonsági üveggel, poliuretán bevonatú
fa, alumínium külső borítás

184 000
233 680

GXU 0066

Tetőkijárat, 66 extra energiatakarékos üveggel,
poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás

213 000
270 510

Kiegészítők
Burkolókeretek
Beépítőtermékek
Belső burkolatok
Árnyékolók
Árnyékoló kódok beazonosítása

112. oldal
148. oldal
158. oldal
182. oldal
213. oldal

