A nossa nova VELUX & Disney Dream Collection é uma
gama com padrões para cortinas de escurecimento manuais
(referência DKL) desenhada para os mais pequenos – e para
os jovens de coração. Do Mickey à Minnie, passando pelos
Aviões, Princesas, Bambi e o Winnie the Pooh, esta colecção
transforma qualquer espaço num ambiente de sonho.

Fácil de encomendar,
fácil de instalar
1

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

Tamanho

Modelo

Tamanho

2

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.

3

Dirija-se a um revendedor VELUX ou faça a sua encomenda na nossa loja online em pt.veluxshop.com

* 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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Disney & VELUX
Dream Collection

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

Winnie the Pooh 1
(4610)

Winnie the Pooh 2
(4611)

Aviões 1
(4620)

Aviões 2
(4621)

Princesa 1
(4616)

Princesa 2
(4617)

Bambi 1
(4612)

Bambi 2
(4613)

Mickey 1
(4618)

Mickey 2
(4619)

Minnie 1
(4614)

Minnie 2
(4615)

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.

