STALDVINDUER TIL ALLE STALDE
- standard modeller eller individuelle størrelser
- med karm og ramme af plast
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DERFOR STALDVINDUER FRA VENTISOL
KARM OG RAMME
Plastprofilerne er fremstillet i en kraftig godstykkelse, der betyder, at vinduerne har en utrolig styrke over for slag. Alle vinduer leveres med isatte
termoruder, og derved opnås der en god isoleringsevne.

VENTILATION UDEN TRÆK
Vinduerne med opluk kippes indad foroven og
fastholdes ved hjælp af to rustfrie beslag, og det
betyder en god ventilation uden træk. Er der ikke
behov for ventilation gennem vinduet, kan alle
modeller leveres som fast karm. Dermed opnås
en billigere løsning.

Karmdimension
Vælg mellem 70 mm eller 104 mm.

70 mm

70 mm karm
Illustreret som opluk med
påmonteret alu-sålbænk

104 mm

104 mm karm
Illustreret som opluk med
påmonteret alu-sålbænk

MÅL
Alle staldelementer produceres i individuelle størrelser, og det betyder, at Ventisol altid kan levere
plastelementer i netop de mål, som du har behov
for.
Kan du bruge én af vores 9 standardstørrelser, er
det naturligvis det billigste:
Bredde x højde, udvendige karmmål
94,8 x 58,8 cm

106,8 x 58,8 cm 118,8 x 58,8 cm

94,8 x 71,8 cm

106,8 x 71,8 cm 118,8 x 71,8 cm

94,8 x 78,8 cm

106,8 x 78,8 cm 118,8 x 78,8 cm

Forhandler:

FARVER
Vælg mellem gennemfarvet hvid, grå og 50 forskellige akrylfolie-farver, inkl. 18 træstrukturer.
VÆLG KVALITET
Alle vores produkter er af høj kvalitet, da vi har
valgt at satse på en håndværksmæssig udførelse,
og det kommer vores kunder til gode.
Vi producerer også
stalddøre, halvdøre, malkerumspartier, skydedørsrammer, gavltrekanter, hesteboksvinduer,
vinduer til udskiftning af støbejernsvinduer og
alle typer af boligelementer.
FORHANDLING
Vores forhandlernet består af førende trælaster og
byggemarkeder landet over. Kontakt din nærmeste forhandler for yderligere information.
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