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FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

 
Käyttökohteet: Sekä pelti- että tiilikatteet. Joustava taitos helpottaa asennusta
harjaelementin alle. Käytetään palo- ja huoltoluukkuna sekä katon ja ullakkotilan välisenä
kulkureittinä. Minimikattokaltevuus 11,5°.
Mitat: Aukkomitta 600 x 600 mm.
Sisältö: Kattoluukku, tiiviste, asennusohje, Uniroof-aluskatteen tiiviste.
VILPE® UNIROOF – yksi tuote, kaikki mahdollisuudet VILPE® UNIROOF -kattoluukku
muuttaa kerralla käsityksen kattoluukuista. Yksi ja sama malli sopii kaikille yleisille pelti-
ja tiilikatteille, profiileille ja kaltevuuksille. Uusi aluskatteen tiivistys takaa myös sen, että
nykypäivän tekniset ja hengittävät aluskatteet toimivat toivotulla tavalla.
Valmistusmenetelmänä käytetyn ruiskupuristuksen ansiosta tuote on tasalaatuinen ja -
vahvuinen läpi koko rakenteen. Teollisten muotoilijoiden kanssa yhteistyössä suunniteltu
kattoluukku on paitsi teknisesti optimaalinen ratkaisu, se myös sulautuu visuaalisesti
hyvin kattoon kuin kattoon. • Sopivat katteet: tiili, kuviopelti ja rivipelti • Taipuisan
yläreunan ansiosta helppoa asentaa katon harjalle • Lukittava luukku • Laaja
värivalikoima • Helppoa asentaa • Täysin tiivis ratkaisu • Vähemmän varastoitavia
malleja • VILPE®-takuut – tekninen takuu 20 vuotta, väritakuu 10 vuotta

Väri Harmaa

EAN 6410457388578

Tuotekoodi 738857

LVI koodi 7820125

Värikoodi RR RR23

Värikoodi RAL RAL7015

Toimitus Varasto

Bruttopaino 8.7706

Nettopaino 6.9898
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