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Kõik vahetamiseks vajalik 
ühest kohast
Kas plaanite katuseakende vahetamist ja vajate lisateavet? Sellest juhendist saate teada, mida 
katuseakna vahetamisel silmas pidada ja kuidas uut akent valida. Lisaks anname mõned 
kasulikud nõuanded, mis lihtsustavad tööd ja võib-olla isegi inspireerivad teid.

Sellest juhendist saate teada järgmist:

Millele enne akna 
vahetamist 
tähelepanu pöörata

Millised on võimalikud 
variandid katuseakende 
vahetamiseks

Kui palju see kõik 
maksta võib

Vanade katuseakende uute vastu vahetamisel on mitmeid eeliseid, mille 
peale te esmapilgul võib-olla ei tulegi:

Parem soojusmugavus pööningul
tänu energiasäästlikule kolmekordsele klaaspaketile, mis on 
nüüd standardiks enamiku katuseakende puhul

Hooldusmured jäävad ära
ning säästate raha puitraami lihvimiselt ja värvimiselt

Kütteenergia kokkuhoid
tänu           soojustussüsteemile

Kaasaegne disain
katuseaknad, mis on sobivad iga ruumi jaoks

Kaitse välismüra eest
tänu patenteeritud ABP-süsteemile vähendavad uued 
katuseaknad klaasile langevate vihmapiiskade heli ja 
väljast tulevat müra

Külmasildade vähendamine
tänu terviklikule soojustuslahendusele, mis välistab 
hallitusohu

Lõpp vee tilkumisele
kõrge niiskusega ruumide, näiteks köögi või vannitoa jaoks 
valige katuseaknad, mis on kaetud polüuretaaniga, sest see 
kaitseb puitsüdamikku

Ühildumine nutikoduga
saate uue katuseakna kaugjuhtimispuldi ühendada 
nutikodu juhtimissüsteemidega, mis hoolitsevad tervisliku 
siseõhu, korraliku ventilatsiooni ja valguse hajutamise eest

Parem ja ühtlane ventilatsioon
avatud tuulutusklapp katuseakna ülaosas tagab meeldiva 
ja värske siseõhu

Sisukord
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Mis on viimastel aastakümnetel 
pakutavate katuseakende 
juures muutunud?
Kümme erinevust, mida te esmapilgul ei pruugi märgata:

Enne Nüüd

Halvad soojustusnäitajad Väga hea energiatõhusus

Vaid puidust katuseaknad

Ainult kahekordne 
klaaspakett

Ainult ülevalt avatavad 
katuseaknad

Valdavalt käsitsi avamine ja 
sulgemine

Üleni puidust aknad ja polüuretaaniga kaetud 
hooldusvabad aknad

Hea hinnaga energiasäästlik kolmekordne 
klaaspakett

Nii ülevalt kui alt avatavad katuseaknad

Katuseakende kaugjuhtimine elektri- ja 
päikeseenergiat kasutades koos võimalusega 
ühendada nutikoduga 

Piiratud disainivõimalused

Katuseaknaid saab omavahel kombineerida, et 
kasutada päevavalgust ja vaadet maksimaalselt 
ära ning luua igasse tuppa erakordne 
disainilahendus
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Enne Nüüd

Madal UV-kaitse

Vähem mugavust

Keeruline paigaldada ja 
hooldada

Mürasaaste

Kahjuliku päikesekiirguse parem peegeldamine ja 
parem kaitse luitumist põhjustavate UV-kiirte eest

Kaasaegsed katuseaknad aitavad hoida sobiva 
temperatuuriga õhku siseruumides ning muuta 
eluruumid mugavamaks ja ruumikamaks

Lihtne paigaldada ja hooldada. Vana katuseakna 
saab uue vastu vahetada kõigest ühe päevaga

Parem heliisolatsioon

Kõrvuti paigaldatud 
akende kombinatsioon

Kaldkatuse mitteavatav 
aknaelement

Neliklahendus

Kas olete kunagi mõelnud tavalise katuseakna asendamisele millegi 
erakordsega, mis toob tuppa rohkem päevavalgust ja suurendab mugavust?

VELUXi 
NÕUANNEVELUXi NÕUANNE

Rohkem » Rohkem » Rohkem »
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Viis põhjust katuseakende väljavahetamiseks

Parem soojustus ja 
energiatõhusus
Kui rääkida soojustusest, siis 
vana katuseaken (isegi kui on 
heas seisukorras) ei ole võrreldav 
kaasaegsega.

Mürasaaste
Olemasolevate akende vahetamine 
uute vastu vähendab müra 
sissetungimist ja ruumis on 
mõnusalt vaikne.

Parem õhk siseruumis
Tervisliku siseõhu jaoks on hea 
ventilatsioon ja päikesekaitse 
möödapääsmatud.

See on lihtsam, kui arvate!
Katuseakna saab uue vastu 
vahetada kõigest ühe päevaga.

Kogu pere parem heaolu
Korralik päevavalgus võib laste 
õppimis- ja keskendumisvõimet 
suurendada kuni 15%.

Mida on hea teada 
enne katuseakende 
vahetamist?

Kui palju valgust on piisav?

Enne kui asute aknaid vahetama, vaadake, kas teie 
kodus on piisavalt päevavalgust. Üldreegli kohaselt 
peaks akende klaaspind moodustama vähemalt 
1/10 ruumi põrandapinnast.

Kui te ei taha ise arvutusi teha, võtke 
ühendust VELUXi eksperdiga, kes 

aitab teil valida õiged tooted ja abistab 
paigalduse korraldamisel. Kui praegune 
katuseakende arv ei võimalda piisavat 
päevavalgust, lisage vahetamise käigus 
aknaid, nii et päevavalgus saaks täita 

ruumi iga osa.

Potřeba osvětlení je 200 LUX - Dm =  
Minimální Dmin = 0,55 %
Třída zrakové činnosti VI. – sprchování, mytí, převlékání 
Vyřešeno instalací 1 střešního okna

Potřeba osvětlení je 500 LUX - Dm = 5 % ČDO
Minimální Dmin = 1,5 %
Třída zrakové činnosti IV. – čtení, psaní
(pro oddechové činnosti 3 % (300 LUX)

Potřeba osvětlení je 500 LUX - Dm = 5 % ČDO 
Minimální Dmin = 1,5 %
Třída zrakové činnosti IV. – čtení, psaní
Vyřešeno instalací 1 střešního okna

Potřeba osvětlení je 500 LUX - Dm = 5 % ČDO 
Minimální Dmin = 1,5 %
Třída zrakové činnosti IV. – příprava jídla 
Vyřešeno instalací 2 střešních oken

Potřeba osvětlení je 300 LUX - Dm = 3 % ČDO
Minimální Dmin = 1 %
Třída zrakové činnosti V. – oddechová činnost
Vyřešeno instalací 2 střešních oken

Koupelna

Obývací pokoj

Dětský pokoj

Kuchyně

Ložnice

Potřeba osvětlení je  00 LUX - Dm = 1 % ČDO
Minimální Dmin = 0,25 %
Třída zrakové činnosti VII. – chůze, převlékání 
Vyřešeno instalací 2 světlovodů

Vnitřní chodby 
a haly
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Vannituba
Duši all käimiseks, pesemiseks 
ja riietumiseks piisab 
valgustihedusest 200 luksi

Elutuba
Nõutav valgustatus on 500 
luksi, meelelahutuseks 
300 luksi

Lastetuba
Nõutav valgustatus 
lugemiseks ja kirjutamiseks on 
500 luksi

Sisekoridorid
Nõutav valgustatus on  
100 luksi

Köök
Toiduvalmistamiseks nõutav 
valgustatus  
on 500 luksi ja söömiseks  
300 luksi

Magamistuba
Nõutav valgustatus on  
500 luksi
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Materjali poolest saate valida kas üleni puidust aknad või valged 
hooldusvabad aknad.

 Üleni puidust katuseaknad sobivad suurepäraselt sinna, kus looduslik materjal 
täiendab ruumi interjööri. 

 VELUXi hooldusvabad katuseaknad on puidust südamikuga, aga kaetud 
polüuretaaniga, mis on niiskusele hästi vastupidav. Seda tüüpi katuseaknaid 
soovitatakse kasutada vannitubades või köökides, kuid need on mugavad ka kõigis 
muudes ruumides, kui te ei soovi lakitud pinna värskendamisele aega kulutada. Tänu 
ajatule valgele värvile ja elegantsele teostusele sobivad hooldusvabad VELUXi 
katuseaknad nii kaasaegse kui ka klassikalise interjööriga.

Kuidas 
katuseakent 
õigesti valida
VELUXi katuseakende laiast valikust ei pruugi õige akna 
leidmine lihtne olla. Enne ostmist peaksite mõtlema järgmisele:

Kas ma tahan klassikalise puitraamiga akent või pigem 
akent, mis ei vaja hooldust?

1

Enne Pärast

6



Et ruumis oleks piisavalt päevavalgust, on soovitatav, et kõigi akende klaaspind kokku 
ei oleks väiksem kui 10% ruumi põrandapinnast. Lihtne viis selle saavutamiseks on 
kombineerida nii palju VELUX katuseaknaid, kui soovite. Aknaid kombineerides saate 
oma kodu päevavalguse, vaate ja ruumi optimeerimiseks kasutada erineva paigutusega 
katuseaknaid. Rääkimata esteetilisest poolest, mida rohkemate katuseakendega 
parandada saab.

Kas ma soovin, et ruumis oleks rohkem päevavalgust?

Milline kombinatsioon sobiks teile kõige paremini?

2

Kõrvuti paigutusega 
lahendus

Neliklahendus

Vertikaalpaigutus

Rõdusüsteem

Tõhus viis rohkema päevavalguse 
sisselaskmiseks on paigaldada kaks identse 
suurusega VELUXi katuseakent üksteise 
kõrvale. Sõltuvalt ruumi suurusest saate valida 
kas kesktelghingedel pöördavatavad või 
kahesüsteemsed katuseaknad.

See on parim kombinatsioon valgusküllase 
kutsuva ja meeldiva õhkkonna loomiseks. 
Neliklahenduses on koos neli VELUXi 
katuseakent, mis on paigaldatud üksteise peale 
ja kõrvale.

Kui teil on ruumi või soovite lihtsalt oma 
maitset väljendada, kaaluge kahe identse 
suurusega VELUXi katuseakna paigaldamist 
üksteise peale, et luua valgusküllane ruum, kus 
on tunne kui oleks õues.

VELUX CABRIO® rõdu avaneb sekunditega, et 
muuta teie katusealune päikeseliseks. 
Uuenduslik rõdu toob teie koju õhku ja valgust 
ning pakub suurepärast vaadet.
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 Kui soovite kasutada akna all olevat ruumi, on ideaalne lahendus kesktelghingedel 
pöördavatav katuseaken, mille avamiseks ja sulgemiseks kasutatakse aknaraami 
ülaosas olevat käepidet. Seda tüüpi akent, mis pöördub ümber kesktelje, saab mugavalt 
ja lihtsasti avada ning samuti on võimalik akna alla mööblit paigutada. Seetõttu sobib 
see ideaalselt näiteks kodukontorisse ja kööki, kus päevavalguse paremaks 
ärakasutamiseks saab laua paigutada otse akna alla. Kõrgema seinaga katusealuste 
ruumide puhul on maksimaalse mugavuse tagamiseks parim valik alt avatavad aknad.

 Kui soovite panoraamvaadet, valige kahesüsteemne katuseaken. Seda tüüpi akendel 
on alumine käepide ja aknad avanevad väljapoole, pakkudes piiramatut vaadet. 
Panoraamvaatega aknad sobivad hästi näiteks elutuppa.

 Muud tegurid, nagu katuse kalle, seina kõrgus või ruumisolijate pikkus, mõjutavad 
samuti sobiva akna- ja avamisstüübi valikut.

Millise avamisviisi peaksin valima?
Kui kõrgele katuseaknad paigaldatakse? 

3

90–100

Ülalt avatav Alt avatav

130-150 cm

90–120

75

Kesktelghingedel pöördavatavad katuseaknad

Kahesüsteemsed katuseaknad

Kesktelghingedel pöördavatavad katuseaknad
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Käsitsi avamine ja sulgemine sobib katuseakendele, mis on lihtsasti ligipääsetavad, ent 
kui teie katuseaken on kõrgel või soovite katuseakna ühendada nutikodu või VELUX 
ACTIVE'i süsteemiga ja muuta oma kodu mugavamaks, siis valige kaugjuhitavad 
aknad.

Kuidas aitab VELUX ACTIVE kaasa tervislikule eluviisile?

VELUX ACTIVE ühendab teie VELUX INTEGRA® tooted kokku, võimaldades kardinatel 
ja aknakatetel automaatselt kaitsta teie kodu liigse kuumuse eest ning katuseakendel 
avaneda ja sulgeda. VELUX ACTIVE jälgib temperatuuri, niiskust ja CO 2 taset ja 
tuulutab, et siseruumide kliima oleks mõnus ja tervislik.

Kas käsitsi või kaugjuhitavad?

4

Kas teadsite, et kõik praegused ülalt avatavad kesktelghingedel 
pöördavatavad katuseaknad saab hiljem mootoriga varustada?

+
Ülalt avatav 
kesktelghingedel 
pöördavatav
katuseaken 

KSX 100K
Seadistage aken 
päikeseenergial töötavaks

Päikeseenergial töötav kaugjuhtimine

VELUXi 
NÕUANNEVELUXi NÕUANNE
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Päevavalgus on meie elus väga oluline, sest mõjutab meie tervist ja aitab olla 
produktiivsem. Kuid mõnikord, kui soovime päeval väikest uinakut teha või televiisorit 
vaadata, poleks meil midagi selle vastu, kui saaksime päevavalguse lihtsalt välja lülitada.

Soojade ilmade kuumus võib ka siseruumides olemise ebamugavaks muuta. Selle 
asemel, et hoonete jahutamiseks kogu päeva kliimaseadmeid töös hoida, võite 
paigaldada kardinad ja aknakatted, mis vähendavad ruumi tungiva soojuse hulka. See 
tähendab, et isegi kõige kuumema pärastlõunase päikese ajal saab tuppa lasta piisavalt 
loomulikku valgust, kartmata oma katusealuseid eluruume kuumaks kütta.

Millised kardinad ma peaksin valima? 

5

Valige teile sobivad kardinad

Välised päikesevarjud ja aknakatted

Päikesevari 
VELUXi kuumust takistavad 
välised aknakatted vähendavad 
passiivset kütmist ja hoiavad 
toas mugavat temperatuuri, ilma 
et vaade või valgustatus 
kannataks.

Turvaruloo
VELUXi aknakatted kaitsevad 
suvel kuumuse eest, hoiavad 
talvel toa soojana ja muudavad 
ruumi kottpimedaks alati, kui 
seda vajate.

Pimendav päikesevari
See on parim kombinatsioon 
kuumuse eest kaitsvast 
päikesevarjust ja aknakattest. 
Need on kaugjuhitavad, kuid 
nende paigaldamiseks pole vaja 
elektrikut. 10



Olenemata sellest, kas uuendate oma praeguste katuseakende kardinaid või annate 
viimase lihvi uutele katuseakendele, saate valida suure hulga kardinate seast:

Standardsed rulookardinad
Stiilsed, praktilised ja 
eelarvesõbralikud. Need ei ole 
pimendavad, kuid pehmendavad 
siiski katuseaknast tulevat 
valgust.

Pimenduskardinad
Pimenduskardinatel on 
valgustpeegeldav tagumine kate, 
mis võimaldab teil muuta ruumi 
kottpimedaks mis tahes ajal 
päeval. Ideaalne magamistubade 
või külalistetubade akendele.

Pimendavad topelt-
voldikkardinad
VELUXi energiasäästlikud 
pimenduskardinad aitavad 
parandada katuseakna 
soojustust ja säästa raha kütte/
jahutuse pealt.

Ribakardinad
Alumiiniumist horisontaalsete 
ribadega niiskuskindlad 
ribakardinad sobivad ideaalselt 
suure niiskusega ruumidesse, 
nagu köögid ja vannitoad.

Putukavõrgud 
Sobivad suurepäraselt köökide ja 
magamistubade akendele, sest 
võimaldavad nautida vaadet ja 
värsket õhku ilma häirivate 
putukateta.

Voldikkardinad
Voldikkardinad hoiavad ära suure 
osa päikesekuumuse ja UV-kiirte 
sissetungimise, kuid lasevad 
siiski läbi pisut päevavalgust, mis 
muudab ruumi valgustatuse 
pehmeks ja summutatuks.

Sisemised kardinad

11



Katuseakende 
vahetamisega seotud kõige 
levinumad eksiarvamused
Katuseakende vahetamisel on mitmeid eeliseid, kuid paljud arvavad, et need renoveerimistööd 
on liiga raha- ja vaevanõudvad. Ent akende vahetamine ei pea olema vaevaline ega kulukas ning 
saab oluliselt parandada teie heaolu.

Akende vahetamiseks 
pole õige aeg

Kas teie katuseaknad lasevad vett läbi, akende ümber 
tekib kondensaat või aknaklaasil on praod? Kas täheldate 
värvimuutust või olete kogu katust ära vahetamas? Kõik 
need märgid viitavad, et on aeg katuseaknad uute vastu 
vahetada, sest oma aja ära elanud aknad võivad oluliselt 
vähendada teie kodu pakutavat elukvaliteeti.

Akende vahetamine 
on stressitekitav ja 
aeganõudev

Uued katuseaknad ei 
anna eriti midagi 
juurde

Akende vahetamine 
on kallis

Katuseakende vahetamine või uuendamine on palju 
lihtsam, kui te arvate. Kiire paigaldamine seestpoolt. 
Aknaava on tehtav kõigest ühe päevaga. Pole vaja kalleid 
ehitusseadmeid.

Uued katuseaknad suurendavad teie kodu väärtust kohe. 
Parema soojustuse abil saate vähendada aastaringselt ka 
küttekulusid. Täiustatud ventilatsiooni abil saate 
paremini lahendada niiskuse, kondensaadi tekkimise ja 
muud probleemid, mis niiskete ruumidega kaasas käivad. 

Kuigi vanade katuseakende uute vastu vahetamine võib 
tunduda investeeringuna, saate pikas perspektiivis 
sellega oluliselt vähendada energiakulusid ja parandada 
elukvaliteeti. 12



VELUXi lahendused – viige oma 
täiuslik projekt lihtsasti ellu
Projekti probleemivaba realiseerimine tähendab õigete materjalide ja kinnituste valimist. Asjade 
lihtsustamiseks oleme olulise tähtsusega projektide jaoks valinud optimaalsed tooted, mis on 
siin näidatud VELUXi tootekomplektidena. Need võimaldavad teil oma järgmise projekti lihtsasti 
lõpule viia ja tagavad, et valite endale kõige paremini sobivad tooted.

Miks just VELUX?

 Me oleme juhtiv katuseakende tootja maailmas 

 Me pakume kõrgetasemelist kliendituge ja 
professionaalset nõustamist 

 Me pakume hea hinna ja kvaliteedi suhtega 
tootevalikut, mis vastab teie vajadustele parimal viisil

 Meil on lai valik tarvikuid kuumuse ja putukate eest 
kaitsmiseks ning valguse juhtimiseks 

 Meie lahendused on paindlikud – saate katuseakent 
täiustada isegi pärast ostmist

 Me plaanime ette – varuosad ja remondilahendused on 
saadaval 25 aastat

1

2

3

4

5

6
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Energiasäästlik 
lahendus

Saage rohkem 
päevavalgust asendades 
ühe akna kahe või 
enama aknaga

GLU 0061 Energiatõhus 
kolmekordne klaaspakett ja lisatihend 
tagavad parema heliisolatsiooni välise 

müra vastu

GLU 0061 Energiatõhus 
kolmekordne klaaspakett ja lisatihend 
tagavad parema heliisolatsiooni välise 

müra vastu

Paigalduskomplekt EDW 2000 sisaldab 
veeplekke, paigalduskraed koos äravoolurennniga 

ja soojustusraami BDX ning muudab teie 
katuseakna veelgi energiasäästlikumaks

Paigalduskomplekt EDW 2000 sisaldab 
veeplekke, paigalduskraed koos äravoolurennniga 

ja soojustusraami BDX ning muudab teie 
katuseakna veelgi energiasäästlikumaks

Katuseakna päikeseenergial 
juhitavaks muutmise 

komplekt KSX 100K

Aurutõkkekile BBX hoiab ära 
kondensatsioonivee tekkimise 

katusekonstruktsioonis

Aurutõkkekile BBX hoiab ära 
kondensatsioonivee tekkimise 

katusekonstruktsioonis

TURVARULOO 
blokeerib päikesekiired ja 
vähendab kuumust ning 

parandab soojapidavust ja 
vähendab väljast tulevat müra

+

+

+

+ +

+

+ +

PÕHIPAKETT

MUGAVUSPAKETT
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Katuseakende vahetamise 
võimalused

Katuseakende vahetamine, säilitades akende 
ümber oleva siseviimistluse

Enne kui hakkate vahetustöid tegema 
ilma siseviimistlust rikkumata, peate 
kindlaks tegema, millal teie vanad aknad 
valmistati, et valida sobiv materjal:

Kui uued katuseaknad on vanadega samas 
mõõdus (ainult siis, kui vanad katuseaknad on 
VELUXi omad), on vahetamine väga kiire ja lihtne 
ning tekitab minimaalset segadust. Selle töö 
käigus ei rikuta akende ümber olevat kipsseina 
siseviimistlust ja sisepinnad jäävad puutumata. 
Isegi kõige lihtsama vahetamise korral saab 
katuseakende ümber lisada soojustuse. Enne 
toote ostmist on siiski vajalik kvalifitseeritud 
paigaldaja kohapealne kontroll/ülevaatus.

1

5

2

6

3

7

4
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1150 €  koos materjali ja paigaldamisega*78 x 118 cm akna vahetamise ligikaudne hind: 

* uus katuseaken GLU MK06 0061  
 Vajalikud tooted: uus aken, akna vahetamiseks vajalik veeplekk, soojustusmaterjal

Katuseakende valimise juhend »Kõigile oma küsimustele vastuste saamiseks vt meie

või võtke meiega ühendust

Puit-polüuretaanaken – ideaalne aken, mille vastu vahetada 

√     HOOLDUSVABA

Polüuretaankihiga kaetud lengi pole vaja lihvida ega värvida. 
Piisab kui pühkida akent aeg-ajalt niiske lapiga, mis on 
eriti hea lahendus vannituppa ja kööki, aga ka muudesse 
ruumidesse. √     LIHTNE MODERNISEERIDA

Kulutõhusale valikule saate järk-järgult lisada rohkem eeliseid. 
Sisemiste kardinatega saab valgust reguleerida ja välised 
aknakatted hoiavad ära ruumide ülekuumenemise. Ülemise 
käepidemega akna saab lihtsasti muuta elektri- või päikeseenergial 
kaugjuhitavaks.

√     ENERGIATÕHUS

Võrreldes vanade katuseakendega on soojusülekanne uute akende 
kaudu märkimisväärselt väiksem. Kolmekordne klaaspakettt 
muudab teie kodu energiatõhusaks ilma kvaliteedis järeleandmisi 
tegemata.

√    HELIISOLATSIOON 

Vähendab oluliselt väljast sissetungivat müra, et ruumis 
oleks rohkem rahu ja vaikust.

Kasu teile:

• Minimaalsed 
investeerimiskulud

• Vahetamiseks kulub vähem kui 
üks päev

• Uus katuseaken sobib 
mõõtudelt vana akna asemele

• Ruumis pole vaja teha 
ümberkorraldusi

90ndatel
toodeti tolle aja standarditele 
vastavaid katuseaknaid.

80ndate
energiakriis toob kaasa uued 
suunad ja paremad näitajad.

Pärast 2000. aastat
muutuvad VELUXi katuseaknad ja nende 
paigaldamine oluliselt. Aknaid hakati 
paigaldama sügavamale katusekonstruktsiooni.

VELUXi NÕUANNE
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Katuseakende vahetamine koos siseviimistlustööde 
ja uue kipsseina siseviimistlusega

Võimalus, millel on palju eeliseid. Nii saame isegi teiste kaubamärkide vanemad aknad asendada 
VELUXi katuseakendega. Uue akna saab paigaldada sügavamale katusekonstruktsiooni, mis 
parandab akna soojustust. Pärast vana akna eemaldamist on võimalik lisada veel üks 
katuseaken, tuues sellega ruumi rohkem päevavalgust. Koos akna vahetamisega on lihtne ka 
katusele soojustust lisada ja kontrollida, et katusekonstruktsiooni koostisse kuuluv foolium oleks 
nõuetekohaselt kinnitatud.

Rõdusüsteem VELUX 
Cabrio∏

Katuseaken
mitteavatava alumise 

aknaelemendiga

Kas olete kunagi mõelnud tavalise katuseakna asendamisele millegi 
erakordsega, mis toob tuppa rohkem päevavalgust ja suurendab mugavust?

Rohkem » Rohkem » Rohkem »

1150 €  koos materjali ja paigaldamisega*78 x 118 cm akende vahetamise ligikaudne hind: 

* uus katuseaken GLU MK06 0061  
 Vajalikud tooted: uus aken, uus veeplekk vastavalt katuse tüübile, soojustusmaterjal, kips uue kipsseina siseviimistluse jaoks

Kasu teile:

• Saate valida soovitud 
suurusega või unistuste 
katuseakna 

• Katuseakna asukohta võib 
muuta (madalamale 
paigaldamine)

• Parem valgustatus

• Parem soojustus, tuulekindlus, 
auru tõkestamine, 
energiasääst, tervislikum 
siseõhk

VELUXi NÕUANNE

Kõrvuti akende 
kombinatsioon

uus lahendus, et teha kahest 
aknast üks
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BBX

Katuseakende vahetamine koos siseviimistlustööde ja uue 
eelvalmistatud VELUXi viimistlusega

See võimalus pakub samu eeliseid kui akende vahetus koos uue kipsseina 
siseviimistlusega. Lisaks säästate aega, sest piisab visuaalselt veatu VELUXi 
siseviimistluslahenduse korrektsest paigaldamisest akende ümber. VELUXi hooldusvaba 
siseviimistlus on valmistatud PVC-st ning selle valge värv peegeldab ideaalselt 
päevavalgust ja hajutab selle ruumi kaugematesse osadesse. Lisaks võite olla kindel, et 
katuseakna üles ja alla tehakse õiged kalded, mis on väga oluline soojustuse jaoks. 

Meie pakutav VELUXi siseviimistlus on varustatud VELUXi BBX aurutõkkega, 
mis ei lase auru läbi ja hoiab ära kondensaadi tekkimise.

1150 €  koos materjali ja paigaldamisega*78 x 118 cm akende vahetamise ligikaudne hind: 

* uus katuseaken GLU MK06 0061 
 Vajalikud tooted: uus aken, uus veeplekk vastavalt katuse tüübile, soojustusmaterjal, uus eelvalmistatud VELUXi viimistlus

Kasu teile:

• Saate valida katuseakna 
suuruse, mis sobib teile kõige 
paremini

• Katuseakna asukoht võib 
muutuda (madalamale 
paigaldamine)

• Tuppa tuleb rohkem valgust 
– parem valgustatus

• Parem soojustus ja 
tuulekindlus, auru 
tõkestamine, energia ja seega 
küttearvete kokkuhoid, 
tervislik siseõhk

Pidage nõu kvalifitseeritud paigaldajaga katuseakna ja katusekonstruktsiooni parema 
ühendamise võimaluste osas.

VELUXi NÕUANNE
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Vana katuseakna vahetamisel 
leidke samade mõõtudega uus 
aken

Kui vahetate vana VELUXi katuseakna uue vastu, kasutage 
meie tabelit, et leida samade mõõtudega uus aken:

Vana suuruskood Uus suuruskood

Akna lengi 
välismõõdud, cm Toodetud 1992-1998.a. Toodetud 1998-2103.a. Toodetud alates 2014.a.

 55 x 78  102 C02  CK02 

 55 x 98 104 C04  CK04

 66 x 98 F04 FK04 

 66 x 118 206 F06  FK06 

 66 x 140 208 F08  FK08 

 70 x 118 FK06 

 78 x 98 304 M04  MK04 

 78 x 118 306 M06  MK06 

 78 x 140 308 M08  MK08 

 78 x 160 310 M10  MK10 

 94 x 118 406 P06  PK06

 94 x 140 408 P08  PK08 

 94 x 160 410 P10  PK10 

 114 x 118 606  S06  SK06 

 114 x 140 608 S08  SK08 

 114 x 160 610 S10  SK10 

 134 x 140 U08  UK08 

 134 x 160 810 U10  UK10 

Kuidas teha kindlaks oma vana katuseakna tüüp 
ja suurus?

Igal VELUXi katuseaknal on oma silt koodidega, mille järgi saate teada, milline aken teil on. 
Andmeplaat koos akna tüübi ja suuruse koodiga asub tavaliselt aknaraami paremal või vasakul 
nurgal tuulutusklapi taga.

Vaadake erinevate katuseakende põlvkondade tüübisilte:

VELUXi katuseaknad, mis on 
toodetud alates 2014.a.

VELUXi katuseaknad, mis on 
toodetud aastatel 1998-
2013

VELUXi katuseaknad, mis on 
toodetud aastatel 1992-
1998 Tüübi ja suuruse koodi 

näited

Kui teie katusel on mõne muu 
kaubamärgi katuseaken, mõõtke 
katuseakna lengi sisemõõdud, nagu 
joonisel näidatud, ja lisage mõlemale 
mõõdule umbes 4 cm. Otsige meie 
hinna- ja suurustabelitest 
katuseakent, mille suurus on teie 
omale kõige lähemal.

VELUXi NÕUANNE
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Vajate abi?
Kas soovite meie toodete ja teenuste kohta rohkem 
teada saada või vajate tehnilist tuge? Võtke meiega 
ühendust! Vastame teile meeleldi.

Isikupärastatud nõustamisteenus on võimalus suhelda VELUXi eksperdiga, kes:
• selgitab täpselt, kuidas läheneda oma katuseakende vahetamise projektile
• aitab teil leida teie kodu jaoks kõige paremini sobiva lahenduse
• annab teile esialgse hinnangu maksumuse ja paigaldusaja kohta
• viib teid kokku VELUXi partnerist paigaldajaga
• ... et saaksite oma projektiga südamerahus edasi liikuda

Vahetage oma katuseaknad uute VELUXi lahenduste vastu!

Kas mõtlete oma vanade katuseakende vahetamisele? Meie professionaalsed nõustajad aitavad 
teil valida õiged tooted ja toetavad teid kogu protsessi vältel!

6 217 790 www.velux.ee    |    velux.eesti@velux.com

Võtke meiega ühendust »
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VELUX Eesti OÜ 
Ülemiste tee 3, 11415 Tallinn

Tel.: 621 77 90 
Faks: 621 77 99 
velux.eesti@velux.com 
www.velux.ee

https://www.velux.ee

