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Åbningsareal på

25-40%

En stærk løsning
Vindnet er fremstillet i et enormt stærkt materiale med
en brudstyrke på 1000 til 1800 N pr. m2, hvilket sikrer
en længere holdbarhed. Derfor yder vi dig 10 års produktgaranti.
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En stærk og enkel ventilationsløsning med lang holdbarhed og simpel montering. Du får:

