VELUX комбинации
• 3в1 покривен прозорец
• Един-до-Друг инсталационен комплект

Повече светлина

Панорамна гледка

Дизайнът на покривния
прозорец 3в1 е специално
създаден, за да пропуска
повече светлина.

Насладете се на
изключителна гледка
навън, благодарение на
супер тънкия профил
между прозорците.

Цена – качество
Вземете три прозореца на
цената на стандартна
комбинация от два
прозореца от същия клас.

Вътрешен комфорт

Супер тънък профил

Освежете дома си, като отвaряте Иновативният дизайн
двата странични прозореца
осигурява естетичен
самостоятелно.
вид.

VELUX 3в1 покривен прозорец
Захранете дома си с дневна светлина
Новият покривен прозорец VELUX 3в1
е специално проектиран, за да увеличи
максимално количеството дневна
светлина, която навлиза в дома Ви.
Изключително тънките профили между
прозорците осигуряват изобилие от
светлина, както и обширна гледка навън.

• Добавете изключителна атмосфера и се
наслаждавайте на по-светъл и просторен
дом с три прозореца, вместо един.
• Преобразете тъмните пространства в
светли и подходящи за живеене стаи и
създайте уникален дом за Вашите нужди.
• Насладете се на три прозореца на
цената на два прозореца в стандартна
комбинация от същия клас.
• 23% повече дневна светлина ще влезе
в стаята, в сравнение с три единични
покривни прозорци VELUX, когато са
поставени един до друг.

Покривният прозорец 3в1 ще се
превърне в естествен център на дома
Ви, създавайки светло и енергийно
пространство.

• За оптимална изолация се използва
троен стъклопакет, създаващ комфортна
вътрешна среда.
• Покривният прозорец VELUX 3в1 се
състои от 3 боядисани в бяло прозорци
FK06 или FK08, комбинирани в 1 рамка.
• Два от прозорците могат да се отворят,
за да се осигури достатъчно свеж въздух
и вентилация.
• Покривният прозорец 3в1 може да бъде
надграден и моторизиран с технологията
VELUX INTEGRA®.
• За контрол на количеството светлина и
топлина могат да се монтират вътрешни
щори и външни меки ролетни щори.

3в1 покривен прозорец (GGLS)
• Една рамка – 3 крила
• 2 отваряеми странични крила и 1 фиксирано между тях
• Монтаж на покриви с наклон 15-90о
• Супер тънки профили за по-добра гледка навън и
вътрешна естетика
• Естествена дървесина с бяла боя
• Алуминиеви външни елементи
• Наличен с двоен или троен стъклопакет
Размери и стъклопакети

Размер в мм

1880 x 1178
FFKF06

1880 x 1398
FFKF08

GGLS двоен стъклопакет (70)

2,390.00
1,991.67

2,495.00
2,079.17

GGLS троен стъклопакет (66)

3,260.00
2,716.67

3,405.00
2,837.50

EDWS 2000

780.00
650.00

815.00
679.17

EDLS 2000

780.00
650.00

815.00
679.17

3-в-1 прозорци

Обшивки

Лесна поръчка: един пакет за прозорците
и един – за обшивката.
Цена в лв. с ДДС
Цена в лв. без ДДС
За срок на доставка попитайте консултантите ни!

Съвместимост
Външни слънцезащитни продукти
Ефективна защита от топлина
и затъмняване за добър нощен сън
Външни сенници, соларни
MSLS 5060SP1A/P2A/P3A
(за цялата комбинация)

1,860.00
1,550.00

2,055.00
1,712.50

Външни меки ролетни щори, соларни
SSSS 0000SP1A/P2A/P3A
(за цялата комбинация)

1,980.00
1,650.00

2,205.00
1,837.50

За повече информация вижте брошура за щори

Вътрешни щори,
различни модели

VELUX INTEGRA®
VELUX ACTIVE

Намалете входящата светлина
– или я блокирайте изцяло –
с нашия богат избор от щори

Добавете соларни продукти VELUX
INTEGRA® и интелигентни сензори
за автоматично управляване
и по-здравословен климат

Вижте брошура за щори

Вижте брошура за прозорци

Усъвършенствано
решение!

Наклон на покрива
EBW/EKW 15°-90°

Напълно персонализирани
Комбинирайте покривните прозорци
VELUX, които отговарят на Вашите нужди:
• С централна или горна (двойна) ос
• Голям избор от размери
• Налични с бял полиуретан, бяла боя или
безцветен лак като интериорен завършек

Щори и сенници
• Добавете интериорни щори за
регулиране на светлина или затъмняване
и външни щори* или сенници за защита
от топлина.

Един-до-Друг
инсталационен комплект

Домашна автоматизация
• Ако тази комбинация включва покривни
прозорци VELUX INTEGRA®, може да
бъде надградена с VELUX ACTIVE with
NETATMO сензорно-базирана система за
контрол на вътрешния климат.

EK- 4021Е или EB- 4021B
• Всичко, от което се нуждаете, за естетичен и сигурен монтаж
• Нова свързваща система за лесно и безпроблемно монтиране

Всичко, от което се нуждаете

• Плоският профил позволява на двата прозореца да изглеждат като
един. Изграждането на облицовка е толкова лесно, колкото за един
покривен прозорец.

Всичко в едно решение:
• Обшивка
• Опорни греди
• BDX – Термо- и
хидроизолационен
комплект
• BFX – Хидроизолация
• Click-on междинен
елемент

• Добавена изолация между покривните прозорци за по-добри
топлинни характеристики.
• Перфектно пасване на елементите между и под покривните
прозорци.

Един-до-Друг комбинации
Външен размер
на касата в см
(в×ш)

CK02

CK04

CK06

FK04

FK08

MK04

MK08

MK10

MK12

PK04

55х78

55х98

55х118

66×98

66х118 66х140

FK06

78×98

78×118 78×140

MK06

78х160

78x180

94х98

EBW 4021B*
за релефен покривен
материал до 120 мм

760.00
633.33

760.00
633.33

760.00
633.33

760.00
633.33

780.00
650.00

810.00
675.00

795.00
662.50

810.00
675.00

830.00 845.00
691.67 704.17

EBS 4021B*
за плосък покривен
материал до 2x8 мм

710.00
591.66

710.00
591.67

710.00
591.66

710.00
591.67

730.00
608.33

755.00
629.17

740.00
616.67

755.00
629.17

775.00
645.83

EKW 4021Е
за релефен покривен
материал до 120 мм

760.00
633.33

760.00
633.33

760.00
633.33

760.00
633.33

780.00
650.00

810.00
675.00

795.00
662.51

EKS 4021E
за плосък покривен
материал до 2x8 мм

710.00
591.66

720.00
600.00

710.00
591.66

720.00
600.00

730.00
608.34

770.00
641.67

745.00
620.84

PK06

PK08

PK10

SK06

SK08

SK10

UK04

UK08

94×118 94×140 94×160 114×118 114×140 114х160 134×98 134×140

18 мм
925.00 860.00 880.00 880.00
770.83 716.67 733.33 733.33

945.00
787.50

895.00
745.83

910.00
758.33

975.00 960.00 1,010.00
812.50 800.00 841.66

790.00
658.34

820.00 820.00
683.34 683.33

875.00
729.17

830.00 845.00 905.00 890.00
691.67 704.16 754.16 741.67

810.00
675.00

830.00 845.00
691.67 704.17

925.00 860.00 880.00 880.00
770.83 716.67 733.33 733.33

945.00
787.51

895.00
745.83

770.00
641.67

780.00
650.01

935.00
779.16

100 мм

* Външни ролетни щори могат да се монтират само
при разстояние 100 мм между покривните прозорци

795.00
662.50

820.00
683.33

910.00
758.33

830.00 885.00 845.00 850.00
691.67
737.51 704.16 708.33

975.00 960.00 1,010.00
812.49 800.00 841.66
915.00 900.00
762.49 750.00

940.00
783.33

Цена в лв. с ДДС
Цена в лв. без ДДС
За срок на доставка попитайте консултантите ни!

Елегантно решение
Междинен елемент, който
осигурява изключително
естетичен дизайн.

ВЕЛУКС България ЕООД
Пелистер 6, Павлово
1618 София
тел.: 02/ 955 99 30
моб. тел. 0885/ 00 20 32
bulgaria@velux.com
www.velux.bg
www.facebook.com/VELUX.bg

За датата на доставка, моля, свържете
се с отдела за обслужване на клиенти
на ВЕЛУКС България или с Вашия
дистрибутор.
ВЕЛУКС България не носи отговорност
за грешки в каталози, брошури и други
печатни материали. VELUX си запазва
правото да прави промени в своите
продукти и цени без предизвестие.
Актуалните цени са достъпни на
www.velux.bg.

© 2019 VELUX GROUP. ® VELUX, THE VELUX LOGO, INTEGRA AND IO-HOMECONTROL ARE REGISTRED TRADEMARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP.

ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА!
ЧЕТЕТЕ БРОШУРАТА В
ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ!

Всички цени в каталога са в лв. и
представляват препоръчителни цени
на дребно. Ставката на ДДС е 20%.
Посочените цени са ориентировъчни и не
представляват оферта за сключване на
договор за покупко-продажба.
За действителната продажна цена
попитайте Вашия дистрибутор или
монтажник.

