Hosszantartó
kényelem
az új VELUX
tetőablakokkal!
A csend kényelme

A megtakarítás kényelme

A tiszta kilátás kényelme

Új forradalmi
ajánlat

3-rétegű
tetőablakainkkal

A kényelem új dimenziója
Évek óta a változó világ igényeihez tervezzük tetőablakainkat.
A civilizációval járó fejlődés és ennek eredményeképp bekövetkező klímaváltozás egyre inkább
befolyásolja életmódunkat, megváltoztatja munkavégzésünket és szabadidőnket.
Akár házépítés vagy felújítás mellett döntünk, ezért fontos elgondolkoznunk okos
és funkcionális megoldásokon, melyek biztosítják az évtizedekig tartó maximális kényelmet.
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3-rétegű
innováció
A folyamatos megújulás számunkra természetes.
Mikor új terméket fejlesztünk, a maximális kihasználhatóság
és funkcionalitás lebeg a szemünk előtt.
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Új technológiai megoldásokat keresünk, teszteljük és
megvizsgáljuk a minőségi alapanyagokat, szem előtt tartva
a legjobb ár biztosítását.

Prémium
előnyök
alapfelszereltségként

Ez csak
természetes.

Az új VELUX 3-rétegű tetőablakokat is ennek fényében
alakítottuk ki.
Zavartalan kilátást biztosítanak, csendes és meleg helyet
varázsolnak tetőtéri otthonunkból, kitűnő helyet teremtenek
a pihenésre, alvásra, tanulásra vagy éppen munkavégzésre.

A csend kényelme
Az üvegrétegek az új tetőtéri ablakokban 30%-kal vastagabbak annak érdekében, hogy
jobban felfogják a kívülről érkező zajt. Mindemellett, a rétegek különböző vastagsággal
rendelkeznek, így eltérő frekvenciákat képesek felvenni. Ebből adódóan 3dB-el jobb
hangszigetelést – és ezzel kétszeres hangerőcsökkentést - biztosítanak még kedvezőtlen
időjárási viszonyok esetén is. Ennek köszönhetően tetőablakunk ideális feltételeket
biztosít Önnek a pihenésre, alvásra és munkavégzésre egyaránt.
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A megtakarítás
kényelme
Szeretjük az okos megoldásokat, mint például a 3-rétegű üvegezésű ablakokat a
továbbfejlesztett extra hővédő bevonattal és az innovatív, új, fekete TPS távtartóval.
Ezekkel növeltük a tetőablakok energiahatékonyságát, miközben megfizethető áron
tartottuk termékeinket. Csökkentse energiaszámláját VELUX tetőablakokkal és élvezze
komfortos otthonát.

A kilátás
kényelme
A tetőablak külső anyaga speciális, mosható, könnyen tisztuló bevonattal van ellátva,
melyen a szerves szennyeződés UV sugárzás hatására lebomlik. Az üvegbevonat vízlepergető
tulajdonságának köszönhetően az esővíz lemossa a szennyeződést az ablakról. VELUX tetőtéri
ablakai így hosszabb ideig tiszták maradnak és biztosítják Önnek a zavartalan, csodás kilátást.
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Miért VELUX?
Tartós megoldásokat kínálunk! Tetőablakainkat évtizedekig tartó használatra
tervezzük, ezt pedig magas minőségük garantálja. Sok éves tapasztalatunk
és az általunk végzett tesztek eredménye segít minket abban, hogy
tetőablakainkat úgy tökéletesítsük, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek még
a legkedvezőtlenebb körülmények között is.
80 év tapasztalattal rendelkezünk. Kutatásainknak, illetve termékeink
és szolgáltatásaink magas minőségének köszönhetően piacvezetők vagyunk
az iparágban, élen járunk termékeinkkel a tetőtéri ablakok piacán.

Szeretjük az innovációt. Új tetőablakok gyártásakor nemcsak a maximális
funkcionalitásra, hanem kiemelkedő technológiai megoldások alkalmazására
is figyelmet fordítunk. A legkorszerűbb bevonatok magas energiahatékonyságot
biztosítanak, míg a minőségi szerkezetek biztosítják a jobb hangszigetelést
és kényelmet.
Termékeink biztosítják a megfelelő hőkomfortot egész éven át.
Tetőablakaink ThermoTechnology™ extra hőszigeteléssel készülnek. Kiválóan
védekeznek a hővesztés ellen, miközben tökéletesen jut át rajtuk a fény,
biztosítva az ideális energiaegyensúlyt. Kiegészítőink széles választékával, például redőnnyel, külső és belső árnyékolókkal - könnyedén szabályozhatja
tetőtere hő- és fényviszonyait.

Melyik tetőablakot válasszam?
.... minden, amit vásárlás előtt tudni érdemes.

A beépített tetőtérrel rendelkező házak egyre népszerűbbek. A megnövekedett keresletnek köszönhetően a tetőablakok piacán
a kínálat folyamatosan bővül. Különböző típusú tetőablakok érhetők el számos egyedi tulajdonsággal, változó árakon.
Hogyan találja meg a sok termék közül az Ön igényeihez legmegfelelőbbet?

Így válassza ki
az Önnek ideális
tetőablakot.
Nyitásmód:
Felső kilincses
Akkor válassza, ha a tetőablak alja a padlótól 80-130 cm-re
kerül, a felső éle pedig körülbelül 200 cm-re esik.
Ennek köszönhetően nem kell lehajolni a kilincshez.
Alsó kilincses
Akkor válassza, ha a tetőtéri ablak alja
a padlótól 130-150 cm-re kerül.
Ennek köszönhetően könnyű kézzel elérni a kilincset.

Szoba típusa:
Gyerekszoba
Olyan tetőablakokat érdemes választani, melyek garantálják
a gyermekek biztonságát és megakadályozzák,
hogy az ablakokat saját maguk nyissák ki.
VELUX ajánlat: FELSŐ KILINCSES TETŐABLAKOK
Konyha és fürdőszoba
Válasszon nedvességálló anyagból készült tetőablakot,
mely nem igényel különösebb karbantartást.
VELUX ajánlat: MŰANYAG BEVONATÚ FA TETŐABLAKOK
Hálószoba
Gondoljon a tetőtéri ablak hőszigetelésére és hangszigetelő
tulajdonságaira, annak érdekében, hogy megfelelő környezetet
biztosítson a nyugodt alváshoz.
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Szabályozható klíma
VELUX redőnyök és külső hővédő rolók - fedezze fel, hogyan teheti tetőterét még kényelmesebbé!
Az Ön igényeinek megfelő VELUX kiegészítők széles választékát kínáljuk. Termékeink tetőtéri
hőkomfortját szolgálják és segítenek a beérkező napfény mennyiségének szabályzásában.
Kiegészítőink:
- Redőnyök és külső árnyékolók
- Belső rolók és pliszék
- Szúnyoghálók
Ismerje meg kiegészítőink előnyeit
Redőnyök és külső árnyékolók
Válassza a VELUX redőnyöket, melyek az időjárástól és évszaktól függetlenül biztosítják tetőtéri
kényelmét. 100%-os fényzárást és teljeskörű védelmet biztosítanak. Nyáron akár 94%-kal
is csökkenthetik a tetőtéri felmelegedést, télen pedig hatékony hőszigetelést nyújtanak.
Ha a meleg nyári hónapokra keres megoldást, válassza a VELUX külső hővédő rolókat,
melyek a beáramló hőt akár 76%-kal csökkentik anélkül, hogy akadályoznák a kilátást.
Belső rolók és pliszék
Belső árnyékolóink különböző vastagságú és fényáteresztésű anyagokból készülnek.
Az Ön igényeitől függően szabályozhatja otthona fényviszonyait vagy akár teljesen
ki is zárhatja a napfényt.
Szúnyoghálók
Hatékony és biztonságos módszer a szúnyogok távoltartására. A szúnyoghálónk minden tetőtéri
helységben helyt áll, funkcionalitásában és kinézetében egyaránt. Könnyen működtethető és
szélálló termék.

Okos tetőtér
VELUX termékekkel

A telepítésre kész rendszer kiválóan működik tetőterekben.
Alkalmazásával a tető alatti élettér
is kényelmes és biztonságos lesz.
Vezérli a redőnyöket és hővédő rolókat
Véd az erős napfénytől és
a szobák túlmelegedésétől.
Szabályozza a beltéri levegő minőségét
Ellenőrzi a hőmérsékletet, páratartalmat és
a levegő CO2 tartalmát.
Automatikus nyitás és zárás
A beltéri levegő minőségi paramétereinek változására reagálva
szükség szerint automatikusan nyitja és csukja a tetőablakokat
Okostelefonos vezérlés
Okostelefonjával a világ bármelyik pontjáról
vezérelheti VELUX termékeit.

KATTINTSON

A VELUX ACTIVE beltéri
klímaszabályozó egy olyan
rendszer, ami automatikusan
vezérli a tetőtéri ablakokat és
kiegészítőket
- VELUX redőnyök és hővédő rolók.
A programozás alapján folyamatosan
szabályozza a beltéri klímaviszonyokat
és reagál a levegő hőfokára,
páratartalmára és CO2 tartalmára
a tetőtérben.
A VELUX ACTIVE hozzáféréssel
rendelkezik a legközelebbi
meteorológiai állomás adataihoz,
így a tetőablakok vezérlésekor
figyelembe veszi az aktuális
időjárás előrejelzést is.

Bízunk benne, hogy
betekintést tudtunk nyújtani
a tetőterek világába
ahol a VELUX megoldásoknak
köszönhetően a kényelem és
komfort az első.
Keresse
ajánlott kereskedőinket
KATTINTSON

Vásárolni szeretne? Nézze meg, hol tudja
megrendelni tetőablakát és kiegészítőit.

Keresse
ajánlott beépítőinket
KATTINTSON

Már megvásárolta a VELUX termékeket?
Bízza a beépítést szakemberekre!

