
Paigalduskomplekt BDX-2000
Turvaline, kindel ja kiire.
Parim tulemus ja 5+5 aastat garantiid Teie VELUX katuseakendele.



VELUX katuseaken + VELUX hüdroisolatsioon +
VELUX BDX-2000 = 10-aastane garantii

Turvaline, kindel ja kiire.
Parim tulemus ja 5+5 aastat 
garantiid.
VELUX pakub 10-aastast garantiid Sinu 
ostule, kui Su VELUX katuseaken on kor-
ralikult paigaldatud, kasutades standard-
set VELUX hüdroisolatsiooni ja VELUX 
BDX-2000 paigalduskomplekti.

Garantii kehtib ostutšeki alusel.

VELUX paigalduskomplekti BDX-2000 abil 
saab paigalduse muuta ilmastikukindlaks 
ja professionaalseks.

VELUX BDX-2000 ühendab tõhusalt 
VELUX katuseakna katuse aluskatte külge,  
mis on enamike modernsete katuse-
konstruktsioonide vajalikuks osaks.

BDX-2000 on täielik ja koheselt
paigaldusvalmis, sisaldades järgmist:

Soojustusraam
1. Juhib külma “nulli” akna lengist välja
 poole suurendades akna soojapidavust.
2. Säästab Sinu aega soojustamisel. Ei
 pea eraldi hakkama soojustama lengi ja
 sarika vahelist ala.
3. Lihtsustab paigaldust kuna akna leng
 istub täpselt soojustusraami sisse.
4. Garantii 10 a.

Paigalduskrae 
1. Turvaline ühendus katuse aluskatte ja
 akna lengi vahel
2. Tagab hüdroisolatsiooni alla kogunenud
 kondensvee äravoolu katuse aluskattele.
3. Hoiab oluliselt kokku paigaldusaega. Ei
 pea käsitsi kileribasid lõikama.

Äravoolurenn
Tagab akna kohalt kondensvee äravoolu.

Sisaldab ka kõiki paigalduseks vajalikke 
klambreid, jne.

BDX - väline
paigalduskrae

VELUX hüdro-
isolatsioon

VELUX
katuseaken

BDX - seesmine
soojustusraam

Äravoolurenn



Efektiivne ja professionaalne paigaldamine

1. Sisemine soojustusraam asetatakse
 kinnitusnurkadega katuseroovide
 peale.

3. Välimine paigalduskrae asetatakse
 hõlpsasti akna ümber ning
 ühendatakse katuse aluskattega.

5. Paigaldus ongi lõpetatud, turvaliselt
 ja kiirelt. Ja VELUX -i paigaldus-
 süsteem tagab, et aken paikneks
 katusega võimalikult samal tasapinnal.

4. VELUX hüdroisolatsioon paigaldatakse
 akna ümber ja kinnitatakse.

2. VELUX katuseaken paigaldatakse selle
 peale ja fikseeritakse.

VELUX BDX-2000 
paigalduskomplekt on valmis 
koheseks paigaldamiseks.

Aknaklambrid sobivad 
alloleva soojustusraami 
klambritega. 

Kraed lõigatakse, et sobitada 
see põhiraami alt läbi ja 
kinnitada, kus vaja.

BDX-2000 sisaldab spetsi-
aalset äravoolurenni, mis 
paigaldatakse VELUX 
katuseakna kohale.



VELUX BFX-1000 ühendab katuseakna 
tõhusalt ja professionaalselt katuse alus-
katte külge, mis on enamike modernsete 
katusekonstruktsioonide vajalikuks osaks.

BFX-1000 ei sisalda sisemist soojustus-
raami“ (nagu on mudelis BDX-2000).

BFX-1000 sisaldab järgmist:

Paigalduskrae
Tagab efektiivse ühenduse katuseakna ja 
aluskatuse vahel.

Äravoolurenn
Tagab akna kohalt kondensvee äravoolu.

Sisaldab ka kõiki paigalduseks vajalikke 
klambreid, jne.

BBX
Aurutõke BBX tagab, et toast tulev soe ja 
niiske õhk ei jõua katusekonstruktsioonini. 
Lihtne ühendada aurutõkkega siseviimist-
luse all.

Paigalduskrae BFX-1000 Aurutõke BBX

NB!
Kui te ostate ainult BFX 
paigalduskomplekti, siis sellisel 
juhul pikendatud VELUX 
garantii (erinevalt pakkumisest 
seoses mudeliga BDX-2000) 
ei kehti, kuid meie tava-pärane 
5-aastane garantii kehtib kõigile 
meie akendele.
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