Inspirado pela luz natural
do anoitecer ao amanhecer
Brinque com a luz! Brinque com formas! Brinque com cores! As cortinas japonesas VELUX são a forma mais fácil
de transformar um quarto em algo que nunca sonhou poder ser. Fácil de colocar, fácil de limpar e tão fácil de gostar.
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Inspirados pela forma como a luz se altera do anoitecer ao
amanhecer, a Sholten & Baijings criou seis designs deslumbrantes para a Colecção de Cores da VELUX.

Fácil de encomendar,
fácil de instalar
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Abra a sua janela e procure a placa de identificação
localizada no topo do caixilho.
Modelo

Tamanho

Modelo

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

Suportes de
fixação originais
VELUX

* Sobre o PVP sem IVA das cortinas japonesas
na cor standard do mesmo tamanho
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Os padrões variam de acordo com o decorrer do dia, desde
o amanhecer, passando pela luz brilhante do meio-dia até à
luz crepuscular do anoitecer. Todos os tecidos são cortados
individualmente, revelando os padrões de forma diferente,
dependendo da forma como são esculpidos. Isto faz de
cada cortina uma peça de arte única – e de cada utilizador
um artista.

Nova cortina japonesa VELUX
Colecção de cores de Scholten & Baijings

Só +20€* para
uma cortina da
Colecção de cores
Disponibilidade
limitada
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