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Informação do revendedor

Mantenha-se fresco 
com produtos 
exteriores VELUX

Um clima interior mais saudável, 
de forma automática

O VELUX ACTIVE permite-lhe utilizar o seu telemóvel 
para monitorizar o clima interior da sua casa e controlar 
as suas janelas de sótão, cortinas e estores exteriores 
VELUX INTEGRA® onde quer que esteja.
Saiba mais em velux.pt/active

Os toldos e estores exteriores VELUX travam 
o sol antes que este atinja o vidro da sua jane-
la de sótão, mantendo a sua casa fresca 
e mais confortável durante os meses quentes 
de verão. E os estores exteriores oferecem 
ainda escurecimento, redução de barulho 
e ajudam a prevenir intrusões.

Peça mais informações ao seu revendedor ou 
instalador ou visite velux.pt



Estore de tela maciaEstore exterior
Protecção efectiva contra o calor e escurecimentoProtecção completa

Os estores exteriores de tela macia VELUX oferecem uma 
protecção efectiva contra o calor, mantendo a sua casa fresca em 
dias quentes. A tela opaca não deixa passar qualquer luz, para um 
sono mais descansado.

Funciona a energia solar, integra-se perfeitamente na sua janela 
de sótão sem a necessidade de passagem de qualquer cabo. 
É fornecido com um controlo remoto pré configurado para uma 
fácil operação e uma instalação rápida e sem problemas.

•  Redução efectiva do calor

•  Efeito escurecimento

•  Tela resistente e durável

•  Design apelativo

Os estores exteriores VELUX são ideais para qualquer altura 
do ano, em qualquer clima. Ajudam a evitar o sobreaqueci-
mento da sua divisao no verão e retêm o calor no inverno. Não 
deixam passar a claridade a qualquer altura do dia.

Feitos em alumínio com isolamento no interior da lamelas, são 
duradouros e resistentes às condições climatéricas. Ajudam 
a proteger a sua janela de intrusões e reduzem o barulho da 
queda da chuva e granizo.

•  A melhor protecção da luz e do calor

•  Oferece escurecimento

•  Isolamento efectivo no inverno

•  Reduz o barulho da chuva e granizo

•  Aumenta a protecção contra intrusões
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Toldo exterior
Protecção efectiva contra o calor

Os toldos exteriores VELUX reduzem o calor passivo ao 
bloquear os raios solares antes que estes atinjam a sua janela. 
Bloqueiam o calor, mantendo uma temperatura fresca 
e confortável na sua divisão.

A tela transparente preserva a vista para o exterior e deixa 
passar a luz. Uma das formas mais rápidas para proteger 
contra o sol e o calor. Instala-se facilmente pelo interior.

•  Reduz o calor do sol

•  Fácil operação pelo interior

•  Tela transparente que preserva a vista e deixa passar luz
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