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Tetőkibúvó
Luminator

Strešna lina
Látogassa meg honlapunkat, ahol részletesebb információkhoz és szerelési 
tanácsokhoz juthat.

Pentru mai multe informatii, sfaturi de instalare si multe altele va rog vizitati  
site-ul nostru.

Kliknite na našo spletno stran, kjer lahko pridobite podrobnejše informacije in 
koristne nasvete za montažo.  

A FENSTRO™ KIFEJEZETTEN LAKATLAN ILL. FŰTETLEN 
HELYISÉGEKHEZ TERVEZETT KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
TETŐKIBÚVÓ.  

Az előre szerelt burkolókeret megkönnyíti a beszerelést bármilyen 
tetőfedésen. Tetszés szerint választhatóan felfelé vagy oldalra 
nyílóként egyaránt beszerelhető, a FENSTRO™ így tökéletes 
megoldás sötét és forró padlások természetes megvilágítására és 
szellőztetésére, méghozzá kiváló áron.

FENSTRO™ ESTE UN LUMINATOR DE CALITATE 
PROIECTAT PENTRU CAMERE NELOCUITE.

Sistemul de rama integrat conduce la o instalare foarte uşoară pe 
orice tip de acoperiş. Modul de deschidere poate fi modificat la 
cerere, de la deschidere frontală la deschidere laterală. 
FENSTRO™ reprezintă prin urmare tocmai soluţia perfectă pentru 
a lumina şi a aerisi spaţii de pod întunecate şi înnăbuşitoare, toate 
acestea fiind la un preţ foarte accesibil. 

FENSTRO™ JE ZELO KVALITETNA STREŠNA LINA, 
UPORABNA ZA NE BIVALNE STREŠNE PROSTORE.    

Obroba pritrjena na okno olajša montažo  strešne line pri vsaki kritini. 
Montira se lahko z zgornjim ali stranskim odpiranjem. FENSTRO™ je 
idealna rešitev za zračenje in osvetlitev mračnih in vročih podstrešij 
po zelo ugodni ceni.   
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MÉRETEK  |  DIMENSIUNI  |  DIMENZIJE

FE4555 FE4573 FE4890 FE9048 FE8585

45 x 55 cm 45 x 73 cm 48 x 90 cm 90 x 48 cm 85 x 85 cm
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LUMINATORUL FENSTRO
- Rama integrata cu sort.
- Garnitură de etanşare din spumă care poate fi curăţată 
 sau îndepărtată complet pentru a asigura acoperişului o etanşare perfectă.
- Produsul poate fi instalat pe orice material pentru acoperiş.
- Sistemul nostru flexibil permite instalarea pe acoperişuri  
 cu pante între 15 şi 60 de grade.
- Deschidere frontală ca şi standard sau cu deschidere laterală ca şi   
 variantă (cu excepţia dimensiunii 90x48, care este disponibilă numai cu   
 deschidere frontala).
- Este livrat cu garnituri de etanşare în cercevea.
- Rezistent la intemperii şi la raze ultraviolete.
- Pin nordic uscat în cuptor avand  protecţie cu fungicid.
- Geamuri duble 14mm (3-8-3).
- Mâner din oţel cromat cu două poziţii de aerisire.

FENSTRO TETŐKIBÚVÓ
- Egybeépített burkolókeret, alsó részén képlékeny köpennyel és formára
  vágható vagy teljesen eltávolítható habszivaccsal a tetőhéjazathoz való  
 tökéletes csatlakozásért.
- A termék a legtöbb féle tetőfedő anyagon beépíthető.
- Az általunk kifejlesztett rendszer rugalmassága lehetővé teszi a termék  
 15-60 fokos tetőszög tartományban történő alkalmazását.
- Alaphelyzetben felfelé nyíló szárny, amely igény esetén átszerelhető   
 oldalsó nyitásra (kivéve a 90x48 méretet, amely csak felnyíló ablak).
- A szárny rugalmas gumi tömítéssel csatlakozik a tokhoz 
 biztosítva a tökéletes vízhatlanságot.
- Időjárás- és UV-ellenálló konstrukció.
- Műszárított impregnált fenyőfa alapanyag.
- 14 mm-es kettős üveg (3-8-3).
- Krómozott acél kilincs két különböző méretű szellőző pozícióval.

FENSTRO STREŠNA LINA
- Obroba je pritrjena na okno. Na spodnji strani je zavesa ter penasto 
 tesnilo, ki se lahko odstrani oziroma prilagodi strešni konstrukciji, 
 kar omogoča idealno tesnjenje.
- Izdelek se lahko namesti na večino kritin.
- Fleksibilnost našega sistema omogoča montažo izdelka pri naklonu 
 strehe od 16-60 stopinj.
- V osnovni izvedbi je odpiranje zgornje, po potrebi se lahko nastavi 
 na stransko (razen dimenzije 90x48, katera ima samo stransko odpiranje).
- Krilo prilega na elastično gumi tesnilo montirano na podboju, 
 kar omogoča idealno vodotesnost.
- Vremensko- in UV stabilna konstrukcija.
- Sušena in impregnirana lesena surovina.
- 14mm-ska dvojna zasteklitev( 3-8-3).
- Kromirana jeklena kljuka omogoča zračenje v dveh pozicijah. 

 Kvaliteten izdelek po zelo ugodni ceni
 Izvedba z enotno strukturo lesa
 Obroba montirana na oknu
 Zelo preprosta montaža navodila za montažo so na embalaži
 Možnost dvojnega odpiranja: stransko in zgornje odpiranje 
 Možnost dvotočkovnega zračenja

 Minőségi termék nagyszerű áron 
 Varratmentes kivitel
 Egybeépített burkolókeret
 A beszerelése rendkívül egyszerű 
- a beszerelési utasítások a dobozon találhatók 
 Kétféle nyitási lehetőség: oldalirányú vagy felfelé nyitás  
 A szellőztetés kétféle pozícióban lehetséges 
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ANI
GARANŢIE

LETNA
GARANCIJA

 Un produs de calitate la un preţ extraordinar
 Design dintr-o singură bucată
 Rama integrata.
 Uşor de instalat - instrucţiuni de instalare pe cutie
 Două moduri de deschidere, lateral sau frontal  
 Două poziţii de aerisire


