ROTO un VELUX jumta logi:
inovatīvi risinājumi - vairāk gaismas, vairāk komforta!
Pavisam citi logi! Augsti profesionālie Roto jumta logi palielina mansarda prestižu un funkcionalitāti.
Augstu novērtēts princips: Vairāk brīvības. Vairāk komforta! Tā ir garantija brīvai piekļuvei logam un
pietiekošai dienasgaismas iekļuvei telpās. Tumšas un nemīlīgas mansarda telpas pieder pagātnei!
Mājīgs un estētisks papildinājums logiem ir ruļļveida žalūzijas ar tālvadības sistēmu.

Klasiski Jumta logi ar centrālo vērtnes asi
Klasiski jumta logi ar vērtnes ass izvietojumu ½ loga
augstumā. 435 sērijas jumta logus mēs īpaši rekomendējam
telpu vēdināšanai un kā papildus gaismas avotu jumta telpās
ar augstiem griestiem. Tradicionālie PVC jumta logi lieliski
der telpāmar paaugstinātu mitrumu - virtuvē vai vannas
istabā.
Standartkomplektācijā logi aprīkotiar Alpine Start stikla
paketi ar rūdītu iekšējo un ārējo stiklu. Šīs sērijas jumta logi ir
ar siltumnoturības koeficientu Ug=1,1W/(m2K).

Jaunākās paaudzes jumta logi
Pateicoties tam, ka jumta logam pa perimetru ir Roto firmas
furnitūra, šī tipa jumta logam ir divkārša atvēršanās sistēma,
izmantojot vienu daudzfunkcionālu rokturi. Atgāžamajā
pozīcijā logam ir droša un ērta piekļuve. Atvēršanas pozīcija
¾ loga augstumā - tā ir efektīva vēdināšanas funkcija un
iespēja ērti piekļūt atvērtam ogam bez pieliekšanās.
Mazgāšanas pozīcijā tiek nodro-šināta automātiska loga
nobloķēšana. Šīs sērijas jumta logi izceļas ar mūsdienīgu
dizainu, zemāku montāžas augstumu, jaunu uzliku krāsu
(pelēks antracīts, metāliks), ergonomisks daudzfunkcionāls
rokturis un siltum-izolācijas WD bloks standarta risinājumā.

Jumta logi ar paceltu vērtnes asi
Klasiski jumta logi ar vērtnes ass izvietojumu ½ loga
augstumā. 435 sērijas jumta logus mēs īpaši rekomendējam
telpu vēdināšanai un kā papildus gaismas avotu jumta
telpās ar augstiem griestiem. Tradicionālie PVC jumta logi
lieliski der telpāmar paaugstinātu mitrumu - virtuvē vai
vannas istabā. Standartkomplektācijā logi aprīkotiar Alpine
Start stikla paketi ar rūdītu iekšējo un ārējo stiklu. Šīs sērijas
jumta logi ir ar siltumnoturības koeficientu Ug=1,1W/(m2K).

Jautājiet mums par akcijām un īpašajām atlaidēm aizpildot ērto pieteikuma formu:
http://jumtutirgus.standout-demo.dk/sazinies-ar-mums/

