Fácil de encomendar,
fácil de instalar

VELUX Portugal, Lda.
Travessa das Pedras Negras, 1 - 2º
1100-404 Lisboa
Tel: 21 880 00 60
Fax: 21 887 00 15
www.velux.pt

Transforme o seu quarto num instante. As cortinas
VELUX são fáceis de instalar com o sistema de montagem Pick&Click!™, que assegura um encaixe perfeito
todas as vezes.

Abra a sua janela e procure a placa de identificação
localizada no topo do caixilho.
Modelo
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Tamanho

Modelo

Tamanho

Tome nota da(s) referência(s) da(s) sua(s) janela(s).
A referência da sua janela é a garantia para obter
o acessório certo. Em caso de dúvida contacte a VELUX.

Explore a colecção e escolha o seu estilo. Dirija-se a um
revendedor VELUX ou faça a sua encomenda na nossa
loja online em veluxshop.pt

Só +20€* para
uma cortina de
colecção
Disponibilidade
limitada

* Sobre o PVP sem IVA das cortinas
de escurecimento manuais na cor
standard do mesmo tamanho

Suportes de
fixação originais
VELUX
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Até os Jedi precisam de
uma boa noite de sono

A colecção

A nossa nova colecção Star Wars & VELUX Galactic Night
Collection é uma gama de cortinas de escurecimento manuais desenhada para cavaleiros Jedi e outros aventureiros
- há algo para todos com 4 padrões emocionantes. A Star
Wars & VELUX Galactic Night Collection faz o seu pequeno Jedi sonhar e continuar as suas aventuras numa
galáxia muito distante.
O melhor de dois mundos
Esta nova colecção combina a funcionalidade e fiabilidade
VELUX com as emocionantes personagens Star Wars.
A cortina oferece um escurecimento total, para que possa
criar o melhor ambiente para dormir, cortando completamente a entrada da luz no quarto. É perfeita para uma boa
noite de sono ou uma sesta durante o dia.

Darth Vader
(4710)

A Death Star
(4711)

Kylo Ren
(4712)

Robots
(4713)

Crie o ambiente perfeito
para dormir
Escurecimento total
Cria as condições perfeitas para dormir, cortando a entrada da luz lunar ou
solar.
Sem químicos prejudiciais
Os testes aos materiais Oeko-Tex® 100
Standard vão para além da legislação
existente para a protecção da saúde. É
a nossa garantia de um produto seguro.
Fácil de instalar
O nosso sistema único Pick&Click™
permite uma instalação rápida e fácil
nos suportes de fixação existentes nas
janelas de sótão VELUX.

Por favor note: como todos os tecidos, as cores exactas e tamanho dos padrões podem variar
das amostras impressas. Os desenhos mostrados são meramente ilustrativos. O padrão na cortina poderá variar devido ao facto de cada desenho ser adaptado ao tamanho da janela.

