
VEDAÇÃO DE JANELA MEG-AIRLOCK 1000
O Meg-Airlock é a vedação mais vendida na Europa para janelas, que pode ser utilizada em combinação com 
aparelhos de ar condicionado com uma ou duas mangueira(s). O Meg-AirLock 1000 amplia as possíveis 
utilizações desta série de acessórios práticos para poder usá-la também nas portas de terraços e varandas ou 
nas janelas do chão até ao teto.

Graças ao Meg- AirLock 1000 pode finalmente aproveitar das vantagens de uma vedação 
energeticamente económica também nas portas ou janelas muito grandes!
O Meg-AirLock 1000 é a única vedação de janela no mercado que dispõe de uma medida 
periférica de 560 cm. Este facto torna-o na primeira escolha 
para vedar portas de varandas e terraços ou janelas do chão
até ao teto com fecho de giro / basculante.

Ideal para portas e janelas muito grandes
O Meg-AirLock 1000 adapta-se, graças à sua grande medida periférica, 
quase a todas as portas. Mas pode também calcular o tamanho necessário 
de forma muito simples:
Multiplique simplesmente as medidas da janela ou da porta por dois e 
adicione então a largura. Se a soma for inferior ou igual a 560 mm, o Meg-
AirLock 1000 é então ideal para a sua vedação individual.

A propósito: A prática vedação de ar circulante para janelas só é aconselhável aquando da utilização 
de aparelhos de ar condicionado durante os meses quentes. Pode utilizar esta vedação têxtil durante 
todo o ano e para qualquer tipo de aparelhos de exaustão, tal como por exemplo secadores.
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Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresaria Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra 
www.megaclima.pt

Tel:219 253 300       
geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 
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