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Minden, ami a cseréhez 
szükséges, egyetlen helyen
Tetőtéri ablakainak cseréjén gondolkodik, és további információra van szüksége? Ebben az 
útmutatóban megtudhatja, hogyan kell eljárni tetőtéri ablakok cseréjekor és új ablakok 
kiválasztásakor. Emellett kínálunk néhány hasznos tippet, amelyek megkönnyítik a munkáját, és 
akár inspirálhatják is Önt.

Az útmutatóban például a következőket tudhatja meg:

Mire kell 
összpontosítani a 
csere előtt

Milyen lehetséges 
változatai vannak a 
tetőtéri ablakok cseréjének

Körülbelül 
mennyibe kerül

A régi tetőtéri ablakok újakra cserélése számos előnnyel jár, amelyekre 
első pillantásra talán nem is gondolna

Jobb hőérzet a tetőtérben
az energiatakarékos háromrétegű üvegezésnek köszönhetőe

Nincs több felületi karbantartás
Ha műanyag bevonatos tetőablakot választ, időt és 
pénzt takarít meg, hiszen nincs szükség rendszeres 
csiszolásra és lakkozásra

Fűtési energiamegtakarítás
a             hőszigetelési rendszerrel

Modern kivitel
amely bármilyen helyiséghez illeszkedik

Védelem a külső zajok ellen
A szabadalmaztatott ABP rendszernek köszönhetően az 
új tetőtéri ablakok csökkentik az üvegre hulló esőcseppek 
zaját és a külső zajokat

Hőhidak megszüntetése
a teljeskörű hőszigetelési megoldásnak köszönhetően, mely 
megszünteti a penészesedést.

A vízszivárgás kizárása
Magas páratartalmú helyiségekben, például konyhákban 
vagy fürdőszobákban, válasszon a fafelületet védő 
poliuretán bevonattal rendelkező tetőtéri ablakokat.

Smart home előkészítése
az új, távvezérlésű tetőablakokat smart home 
rendszerekhez csatlakoztathatja, így automatikus 
szellőztetéssel és árnyékolással biztosíthatja az 
egészséges beltéri klímát

Jobb és állandó szellőzés
nyissa ki a tetőtéri ablak tetején található szellőzőnyílást 
a kellemes beltéri klíma és friss levegő érdekében
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Miben változott a tetőtéri 
ablakok kínálata az elmúlt 
évtizedekben?
Tíz különbség, amit első pillantásra talán észre sem vesz:

Előtte Most

Rosszabb hőszigetelési 
paraméterek

Magas energiahatékonyság

Csak fából készült tetőtéri 
ablakok

Csak dupla üvegezés

Tetőtéri ablakok csak felső 
kilinccsel

Elsősorban kézi vezérlés

Fa ablak és karbantartást nem igénylő, poliuretán 
réteggel rendelkező ablak

Energiatakarékos háromrétegű üvegezés vonzó 
áron

Tetőtéri ablakok alsó és felső kilinccsel

A tetőtéri ablakok távvezérlése elektromos és 
napenergiával, intelligens otthonhoz való 
csatlakozás lehetőségével

Korlátozott tervezési 
rugalmasság

A tetőtéri ablakok különböző kombinációkba 
csoportosíthatók a maximális napfény és kilátás 
elérése, valamint lenyűgöző kialakítás létrehozása 
érdekében minden szobában
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Előtte Most

Alacsony UV-sugárzás elleni 
védelem

Kevesebb kényelmet biztosít

Nehéz felszerelni és 
karbantartani

Zajszennyezés

A káros napsugárzás hatékonyabb visszaverése és 
magasabb fokú védelem a fakulást okozó UV-
sugarak ellen

A modern tetőtéri ablakok elősegítik az 
egészséges beltéri klíma kialakítását és 
kényelmesebbé, tágasabbá teszik életterét

Felszerelésük és karbantartásuk egyszerű. A régi 
tetőtéri ablakok cseréje akár 1 nap alatt 
elvégezhető

Jobb hangszigetelés

VELUX TIP

Egymás melletti megoldás Duo bővített megoldás VELUX Kvartett megoldás

Gondolt már Ön arra, hogy általános tetőtéri ablakát valami különlegesre 
cserélje, amely még több fényt és kényelmet biztosít?

VELUX TIPP

Bővebben » Bővebben » Bővebben »
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Öt ok a tetőtéri ablakok cseréjére

Fokozott hőszigetelés és 
energiahatékonyság
A hőszigetelés terén egy régi 
tetőtéri ablak nem veheti fel a 
versenyt egy modernebbel (még 
ha jó állapotban is van).

Zajszennyezés
Ha meglévő ablakait újakra cseréli,
az csökkenti a beszűrődő zajt, és
kényelmesebb csendet biztosít.

Jobb beltéri klíma
Az egészséges beltéri klíma 
eléréséhez hasznos eszköz a 
szellőzés és a fényszabályozás.

Könnyebb, mint gondolná
A tetőtéri ablak újabbra cserélése 
akár 1 nap alatt elvégezhető.

Jobb életminőség a családja 
számára
A gyermekek tanulási és 
koncentrációs képessége megfelelő 
mennyiségű napfényben akár 15%-
kal is növekedhet.

Mit érdemes tudni a 
tetőtéri ablakok 
cseréje előtt?

Mennyi fény elegendő?

Mielőtt hozzákezdene az ablakok cseréjéhez, 
gondolkozzon el, hogy elegendő-e a napfény 
otthonában. Általános szabály, hogy az ablakok 
üvegezett felületének legalább az adott szoba 
alapterületének 1/10-ét kell elérniük.

Ha nem szeretne számolgatni, 
beszéljen a VELUX szakértőjével, 

aki segít a megfelelő termékek 
kiválasztásában és támogatást nyújt a 
beépítés megszervezésében. Ha a tetőtéri 
ablakok jelenlegi száma nem biztosít 
elegendő napfényt, a többi ablak cseréjekor 
adjon hozzá további ablakokat, és a 

napfény megvilágítja majd a szobája 
minden szegletét.

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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Fürdő
Zuhanyozáshoz, mosáshoz és 
öltözéshez 200 lux 
fényerősség a megfelelő

Nappali
A szükséges megvilágítás 
500 lux, vagy 300 lux 
szabadidős tevékenységekhez

Gyerekszoba
A szükséges megvilágítás 
500 lux olvasáshoz és íráshoz

Beltéri folyosók
A szükséges megvilágítás
100 lux

Konyha
Az ételek készítéséhez 
szükséges megvilágítás 
500 lux, és 300 lux szükséges 
élelmiszerek fogyasztására

Háló
A szükséges megvilágítás 
500 lux

1 4
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A használt anyag szempontjából választhat teljesen fa és fehér, 
karbantartást nem igénylő ablakot is:

 A teljesen fa tetőtéri ablakok tökéletesek ott, ahol a természetes anyag illik a belső 
tér hangulatához. 

 A VELUX karbantartást nem igénylő tetőtéri ablakokban található fa mag poliuretán 
réteggel borított, ami magas ellenállást biztosít a nedvességgel szemben. Az ilyen 
típusú tetőtéri ablak fürdőszobákban vagy konyhákban ajánlott, de bárhol máshol is 
értékelni fogja, ha nem akar időt pazarolni a lakkbevonat frissítésére. Az örökzöld 
fehér színnek és az elegáns kidolgozásnak köszönhetően a karbantartást nem igénylő 
VELUX tetőtéri ablakok modern és klasszikus belső terekhez is illenek.

Az igényeihez
illő tetőtéri ablak
kiválasztása
A megfelelő ablak kiválasztása nem mindig könnyű a VELUX 
tetőtéri ablakok széles választékából. Vásárlás előtt vegye 
figyelembe a következőket:

Klasszikus fa tetőablakot válasszak, vagy inkább egy 
karbantartást nem igénylő változatot, melyet nem kell 
lakkoznom?

1

Előtte Utána
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Annak érdekében, hogy a helyiségek megfelelő mennyiségű nappali fénnyel legyenek 
megvilágítva, ajánlott, hogy az ablakok üvegezett területe a helyiség teljes 
alapterületének legalább 10%-a legyen. Ezt elérheti annyi VELUX tetőtéri ablak 
egyszerű kombinálásával, amennyit csak akar. Az ablakkombinációk terén a tetőtéri 
ablakok elhelyezésének különböző kombinációit használhatja az optimális nappali fény, 
kilátás és térkialakítás érdekében otthonában. Nem is beszélve az esztétikai javulásról, 
amelyet több tetőtéri ablak beépítése okozhat.

Szeretnék több napfényt juttatni a szobába?

Melyik kombináció lenne a legjobb az Ön számára?

2

Egymás melletti 
megoldás

VELUX Kvartett 
megoldás

Függőleges csatlakozás

Erkélymegoldás

A bejuttatott napfény növelésének hatékony 
módja, ha két egyforma méretű VELUX tetőtéri 
ablakot szerel fel egymás mellé. A rendelkezésre 
álló helytől függően választhat billenő vagy 
felnyíló tetőtéri ablakot.

Tökéletes megoldás a világos, barátságos és 
vonzó tetőtér megteremtésére. A VELUX 
Kvartett megoldás négy VELUX tetőtéri ablak 
kombinációja, amelyek egymás fölé és mellé 
vannak felszerelve.

Ha van elegendő hely, vagy egyszerűen jó 
benyomást akar kelteni, gondolkodhat két 
egyforma méretű VELUX tetőtéri ablak egymás 
fölé építésén, így a szoba megtelik fénnyel és 
olyan érzése lesz, mintha a szabadban lenne.

A VELUX CABRIO® tetőerkély másodpercek 
alatt kinyitható, hogy a tetőtér egy napsütötte 
területtel bővülhessen. Az innovatív erkély 
levegőt, fényt és nagyszerű kilátást nyújt 
otthona számára.
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 Ha ki akarja használni az ablak alatti teret, egy billenő tetőtéri ablak az ideális megoldás, 
amelyet az ablakszárny felső részén található kilincs segítségével lehet kezelni. Ez a 
típus lehetővé teszi az ablak kényelmes és egyszerű nyitását egy központi tengely körül, 
és bútorokat is helyezhet az ablak alá. Ezért ideális például otthoni irodákhoz és 
konyhákhoz, ahol a pultot közvetlenül az ablak alá érdemes helyezni a napfény elérése 
érdekében. A magasabb térdfallal rendelkező helyiségekben az alsó kilinccsel nyitható 
ablak a legjobb választás a maximális kényelem biztosítása érdekében.

 Ha panorámás kilátást szeretne, válasszon felnyíló tetőtéri ablakot. Ez az ablaktípus 
kifelé nyitható egy alsó kilincs használatával, és zavartalan kilátást biztosít. A 
panoráma ablakok például a nappaliban előnyösek.

 Egyéb tényezők, mint például a tetőhajlásszög, a térdfal magassága vagy a lakók 
magassága, szintén befolyásolják a megfelelő típusú ablak és kezelési mód kiválasztását.

Melyik nyitási módot válasszam?
Milyen magasra lesznek beépítve a tetőablakok? 

3

90–100

Felső kilincses Alsó kilincses

130-150 cm

90–120

75

Billenő tetőtéri ablakok

Felnyíló tetőtéri ablakok

Billenő tetőtéri ablakok
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A kézi működtetés megfelelő a könnyen hozzáférhető tetőtéri ablakokhoz, de ha a 
tetőtéri ablak elérhetetlen magasságban van, vagy ha tetőtéri ablakait smart home 
rendszerhez vagy VELUX ACTIVE rendszerhez szeretné csatlakoztatni, valamint 
kényelmesebbé szeretné tenni otthonát, válassza a távvezérlést.

Hogyan járul hozzá a VELUX ACTIVE az egészséges életmódhoz?

A VELUX ACTIVE összekapcsolja a VELUX INTEGRA® termékeket, így lehetővé teszi a 
redőnyök és árnyékolók számára, hogy automatikusan megvédjék az otthonát a túlzott 
felmelegedéstől, a tetőtéri ablakok pedig kinyílhatnak, hogy beengedhessenek egy kis 
levegőt, és fenntarthassák az egészséges levegőminőséget. Mindezt az intuitív VELUX 
ACTIVE with NETATMO alkalmazással vezérelheti. 

Kézi működtetésű vagy távműködtetésű?

4

Tudta, hogy minden jelenleg kapható felső kilincses tetőtéri ablak 
utólag motorizálható?

+
Felső kilincses billenő 
tetőtéri ablak

KSX 100K
Napelemes irányítási 
rendszer

Napelemes működtetés

VELUX TIPVELUX TIPP

9



A napfény nagyon fontos az életünkben, mivel befolyásolja az egészségünket és segít 
abban, hogy produktívabbak legyünk. De néha, amikor egy jó kis napközbeni 
szunyókálást szeretnénk beiktatni, vagy TV-t szeretnénk nézni, nem bánnánk, ha ki 
lehetne kapcsolni.

A nyári hőség kellemetlen beltéri körülményeket is teremthet. Ahelyett, hogy az 
épületek hűvösen tartásáért egész nap légkondicionáló egységeket működtetne, 
árnyékolókat és redőnyöket szerelhet fel, amelyek csökkenthetik a helyiségbe jutó hő 
mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy még a legforróbb délutáni napsütésben is elegendő 
természetes fény juttatható a szobába, anélkül, hogy a tetőtéri otthona 
túlmelegedésétől kellene félnie.

Milyen típusú árnyékolókat válasszak? 

5

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb árnyékolókat

Külső hővédő rolók és redőnyök

Hővédő roló
A VELUX hővédő rolók csökkentik 
a passzív hőmennyiséget, és 
kellemes hőmérsékletet 
biztosítanak a szobában anélkül, 
hogy lemondana a kilátásról vagy 
a fényről.

Redőny
A VELUX redőnyök nyáron 
megvédik a hőtől, télen melegen 
tartják a szobát, és teljes 
fényzárást biztosítanak, amikor 
csak szüksége van rá.

Napelemes hővédő 
fényzáró roló
Egyesíti a hővédő rolók és 
redőnyök legjobb tulajdonságait. 
Távirányító segítségével is 
működtetheti, a felszereléséhez 
nincs szükség villanyszerelőre.

10



Akár a meglévő tetőtéri árnyékolóit cseréli le, akár az utolsó lépéseket végzi el az új 
tetőtéri ablakain, árnyékolók széles választéka áll rendelkezésre:

Fényáteresztő roló
Elegáns, praktikus és 
gazdaságos. Nem fényzáró, de 
tompítják a tetőtéri ablakon 
keresztül bejutó fényt

Fényzáró roló
A fényzáró rolók fényvisszaverő 
hátoldali bevonattal vannak 
ellátva, ami lehetővé teszi teljes 
sötétség létrehozását bármelyik 
napszakban. Ideális hálószobákba 
vagy vendégszobákba.

Fényzáró dupla pliszé
A VELUX fényzáró dupla pliszé 
javítja a tetőtéri ablak 
hőszigetelését, így Ön pénzt 
takaríthat meg a fűtési/hűtési 
számlákon.

Reluxa
A vízszintes alumínium lamellák 
nedvességállók, így a reluxák 
ideálisak magas páratartalmú 
helyiségekbe, például konyhákba 
és fürdőszobákba.

Szúnyogháló
Ideális konyhákba és 
hálószobákba, így rovarok nélkül 
élvezheti a kilátást és a friss 
levegőt.

Fényáteresztő pliszé
A fényáteresztő pliszé kizárja a 
nap hőjének és UV-sugarainak 
nagy részét, mégis kis 
mennyiségű napfényt enged be, 
ezzel lágy, tompított fényérzetet 
keltve.

Belső árnyékolók

11



A tetőtéri ablakok cseréjével 
kapcsolatos leggyakoribb 
tévhitek
A tetőtéri ablakok cseréjének számos előnye van, de a felújítás gondolata sokszor túl sok gondot 
és költséget juttat eszünkbe. A változásnak azonban nem kell fájdalmasnak és költségesnek 
lennie, és nagymértékben javíthatja az életminőségét.

Még nincs itt a csere 
ideje

Szelelnek a tetőtéri ablakok, pára csapódik le körülöttük, 
vagy repedéseket vett észre az ablaküvegen? 
Elszíneződést észlel, vagy lecseréli az egész tetőt? Ezek 
arra utalnak, hogy ideje lecserélni a tetőtéri ablakot, 
mivel a meghibásodott nyílászárók jelentősen ronthatják 
az életminőséget az otthonában.

A csere stresszes és 
időigényes

Az új tetőtéri ablakok 
nem növelik az 
ingatlan értékét

A csere költséges

A tetőtéri ablakok cseréje sokkal könnyebb, mint 
gondolná. A gyors beépítés akár 1 nap alatt is 
elvégezhető beltérből. 

Az új tetőtéri ablakok azonnal növelik otthonának értékét. 
A jobb hőszigetelésnek köszönhetően a fűtési költségeket 
is könnyedén csökkentheti egész évben. A jobb szellőzéssel 
pedig könnyebben orvosolhatja a nedves helyiségekben 
fellépő problémákat, mint a nyirkosság, páralecsapódás és 
egyéb nedvességgel kapcsolatos problémák. 

Bár a régi tetőtéri ablakok cseréje befektetésnek tűnhet, 
ez a döntés jelentősen csökkentheti az 
energiaköltségeket és hosszú távon javíthatja az 
életminőséget. 12



Könnyed, zökkenőmentes 
felújítás - VELUX 
megoldásokkal
A felújítási projekt zökkenőmentessége érdekében gondosan meg kell válogatni a szükséges 
anyagokat és termékeket. Válassza a minőségi VELUX termékek és kiegészítők egymáshoz 
tökéletesen illeszkedő rendszerét. Legyen a felújítás öröm! Segítségükkel könnyedén 
befejezheti a következő projektet, és biztosíthatja, hogy az Önnek legjobban megfelelő 
termékeket választja ki.

Miért VELUX?

 Mi vagyunk a világ vezető tetőtéri ablak gyártója 

 Magas szintű ügyfélszolgálati támogatást és szakértői tanácsadást 
nyújtunk

 Kiváló ár-érték arányú termékkínálattal rendelkezünk, hogy a lehető 
legjobban megfeleljünk az Ön igényeinek

 Kiegészítők széles kínálatából választhat hővédelemhez, 
fényszabályozáshoz, rovarvédelemhez

 Rugalmasságot kínálunk, a tetőtéri ablak a vásárlás után is 
továbbfejleszthető, kiegészíthető

 Évtizedekre tervezünk: a pótalkatrészek és szerviz megoldások 25 évig 
állnak rendelkezésre

1

2

3

4

5

6
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A tetőtéri abla
cseréjének 
lehetőségei
A tetőtéri ablakok cseréje az ablakok 
körüli belső burkolat megtartásával

A belső burkolat megbontása nélküli 
ablakcsere előtt fontos, hogy 
beazonosítsa, mikor gyártották a régi 
tetőablakokat és ez alapján válassza ki a 
szükséges új termékeket:

Ha régi VELUX tetőablakot cserél az eredetivel 
megegyező méretű újra, a munkálat nagyon gyors 
és egyszerű folyamat, csak minimális 
rendetlenséggel jár. Ebben az esetben a cseréhez 
nincs szükség a belső burkolat megbontására. 
Érdemes ilyenkor is tervezni extra hőszigeteléssel 
az ablakok körül. A termékek beszerzése előtt 
kérje szakember segítségét a felméréshez.

1
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Útmutató a tetőtéri ablakok kiválasztásához »Ha minden kérdésére választ 
szeretne kapni, látogasson el ide:

, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot

Műanyag bevonatos fa ablak - tökéletes a cseréhez 

√     NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST

Nem kell csiszolni vagy festeni a poliuretán réteggel bevont 
keretet. Elegendő néha megtörölni az ablakot egy nedves 
ruhával, amit különösen értékelhet a fürdőszobákban és 
konyhákban, de más helyiségekben is. √     UTÓLAG IS FELSZERELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK

Fokozatosan további előnyökkel bővítheti ezt a költséghatékony 
választást. A belső árnyékolás biztosítja a fény szabályozását, 
a külső árnyékolás pedig megakadályozza a belső tér 
túlmelegedését. A felső kilincses tetőablakok könnyen 
átalakíthatók utólag is elektromos vagy napelemes működtetésűre.

√     ENERGIATAKARÉKOS

A régi tetőtéri ablakokhoz képest jelentősen alacsonyabb a 
hőátadás az ablakon keresztül. A háromrétegű üvegezés hosszú 
távon energiatakarékossá teszi otthonát a minőség feláldozása 
nélkül.

√    HANGSZIGETELÉS 

Jelentősen csökkenti a kívülről bejutó zajt a nagyobb 
nyugalom és kényelem érdekében.

Előnyök az Ön számára:

• A beruházási költség 
minimális

• A csere ideje kevesebb, mint 
egy nap

• Az új tetőtéri ablak mérete 
illeszkedik a régi ablak helyére

• Nincs szükség a szoba 
átrendezésére

A 90-es években
olyan tetőtéri ablakokat gyártottak, 
amelyek megfeleltek az akkori 
szabványoknak.

A 80-as években
Az energiaválság összpontosítást és 
jobb teljesítményt eredményez.

2000 után
a VELUX tetőtéri ablakok és beépítésük módja 
jelentősen megváltozik. Az ablakokat a 
tetősíkban mélyebb szintre építik be.

VELUX TIPVELUX TIPP

14

https://www.velux.hu/vasarlas/tetoablakcsere/talalja-meg-az-onnek-megfelelo-megoldast
https://www.velux.hu/vasarlas/tetoablakcsere/tanacsok


Tetőtéri ablakok cseréje a burkolat részleges 
megbontásával és új gipszkarton falburkolattal

Egy számos előnnyel járó alternatíva. Ezzel a módszerrel akár régebbi, más márkájú ablakok is 
lecserélhetők VELUX tetőtéri ablakokra. Az új ablak mélyebbre helyezhető a tetőszerkezetbe, 
ami javítja a hőszigetelési tulajdonságait. Meglévő tetőablakát több új ablakkal kiegészítve 
tetőablak kombinációvá is alakíthatja, hogy még több fény jusson otthonába. Ugyanakkor 
könnyen adhat hozzá hőszigetelést a tetőhöz, és ellenőrizheti a fólia megfelelő csatlakozását a 
tetőszerkezet összetételében.

VELUX 
CABRIO® tetőerkély

Tetőtéri ablak
VELUX Duo megoldás fix 

tetősíkablakkal

VELUX Dupla megoldás
új burkolókerettel, mellyel 
egyesíthet két tetőablakot

Gondolt már Ön arra, hogy általános tetőtéri ablakát valami különlegesre 
cserélje, amely még több fényt és kényelmet biztosít?

Bővebben » Bővebben » Bővebben »

Előnyök az Ön számára:

• Olyan méretű tetőtéri ablaka 
lehet, amilyet csak szeretne

• A tetőtéri ablak beépítési 
szintje változhat (süllyesztett 
beépítés)

• Jobb fényviszonyok

• Jobb hőszigetelés, szélzárás, 
párafékezés, 
energiatakarékosság, 
egészséges beltéri klíma

VELUX TIPVELUX TIPP

15

https://www.velux.hu/termekvalasztek/tetoteri-ablakok/ternyerok/cabrio-tetoerkely
https://www.velux.hu/termekvalasztek/tetoteri-ablakok/tetoablak-kombinaciok/duo-tetosikablakkal
https://www.velux.hu/termekvalasztek/tetoteri-ablakok/tetoablak-kombinaciok/dupla


BBX

Tetőtéri ablakok cseréje a burkolat megbontásával és új 
előregyártott VELUX belső burkolattal

Ez az opció ugyanazzal az előnnyel jár, mint az ablakok cseréje új gipszkarton 
falburkolattal. Ráadásul időt takaríthat meg, mert elegendő megfelelően elhelyezni az 
ablakok körül a VELUX belső burkolatot. A karbantartást nem igénylő VELUX belső 
burkolat PVC-ből készült, fehér színe pedig ideálisan tükrözi és szórja szét a nappali fényt 
a helyiségben. Emellett biztos lehet benne, hogy a tetőtéri ablak feletti és alatti 
hajlásszögek megfelelőek, amely fontos a hőszigetelés szempontjából. 

A beépítéshez javasoljuk a VELUX BBX párafékező fóliát, mellyel elkerülhető a 
páralecsapódás a szigetelésben, illetve kiküszöbölhető a szerkezeti károsodás.

Előnyök az Ön számára:

• Kiválaszthatja a tetőtéri ablak 
Önnek leginkább megfelelő 
méretét

• A tetőtéri ablak beépítési 
szintje változhat (süllyesztett 
beépítés)

• Több fényt juttat a szobába 
– jobb fényviszonyok

• Jobb hőszigetelés és szélzárás, 
párafékezés, megtakarítás az 
energia- és ezáltal a fűtési 
számlán is, egészséges beltéri 
klíma

Kérjük, konzultáljon beépítő szakemberrel a tetőtéri ablak és a tetőszerkezet közötti csatlakozás 
javításának lehetőségeiről.

VELUX TIPVELUX TIPP
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Ablakcsere esetén keresse meg 
a méretben azonos ablakot

Ha régi HUNG-VELUX vagy VELUX tetőtéri ablakot 
cseréljük újra, a méretazonos új ablak kiválasztásához 
használja táblázatunkat.

Régi méretkód Új méretkód

Tokkülméret, 
cm 1992-ig gyártott HUNG-VELUX 2003-ig gyártott 2014-ig gyártott Jelenleg elérhető

 55 x 78  102 C02  CK02 

 55 x 98 FVI 6 C04  CK04

 66 x 98 F04 FK04 

 66 x 118 F06  FK06 

 66 x 140 F08  FK08 

 70 x 118 FVI 5*  FK06 

 78 x 98 FVI 1  304 M04  MK04 

 78 x 118 FVI 14  306 M06  MK06 

 78 x 140 FVI 2  308 M08  MK08 

 78 x 160 FVI 13  310 M10  MK10 

 94 x 118 P06  PK06

 94 x 140 P08  PK08 

 94 x 160 FVI 3  P10  PK10 

 114 x 118 FVI 4  606  S06  SK06 

 114 x 140 FVI 10  608 S08  SK08 

 114 x 160 S10  SK10 

 134 x 140 FVI 8  U08  UK08 

 134 x 160 U10  UK10 

Hogyan lehet azonosítani a régi tetőtéri ablak 
típusát és méretét?

Minden VELUX tetőtéri ablak rendelkezik egy saját, személyre szabott, kódokból álló jelzéssel, 
amely megmutatja, milyen ablaka van. Az ablak típus- és méretkódjának adattáblája általában az 
ablakszárny jobb vagy bal sarkán található, közvetlenül a szellőzőnyílás mögött.

Ellenőrizze a különböző generációs tetőtéri ablakok típusainak adattábláit:

2013 után gyártott VELUX 
tetőtéri ablakok

2000-2013 között gyártott 
VELUX tetőtéri ablakok

1991-2000 között gyártott 
VELUX tetőtéri ablakok

Típus- és méretkódok példái

Amennyiben az Ön tetőterében más 
márkájú tetőtéri ablak található,  
mérje le az ablak tokjának 
belméretét az ábrán jelzett módon 
és adjon hozzá mind a szélességhez, 
mind a magassághoz kb. 4-4 cm-t. 
Keressen ár- és 
mérettáblázatainkban az így kapott 
mérethez leginkább közelálló méretű 
ablakot.

* FVI 5 méret esetén az új ablak mérete nem egyezik meg teljesen, ezért a belső burkolatot meg kell bontani.

VELUX TIPVELUX TIPP
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Segítségre van szüksége?
Szeretne többet megtudni a termékeinkről és 
szolgáltatásainkról, vagy műszaki támogatásra van 
szüksége? Lépjen velünk kapcsolatba! 
Várjuk jelentkezését.

A személyre szabott tanácsadó szolgáltatáson keresztül kapcsolatba léphet a VELUX 
szakértővel, aki:
• pontosan elmagyarázza, hogyan érdemes hozzáállni a tetőtéri ablakok cseréjéhez
• segít az otthonához legjobban illő megoldás megtalálásában
• kezdeti becslést ad a költségekről és a beépítési időről
• segít Önnek felvenni a kapcsolatot egy VELUX beépítő szakemberrel
• így Ön nyugodtan előrehaladhat a projektben

Cserélje le tetőtéri ablakait új VELUX megoldásokra!

A régi tetőtéri ablakok cseréjén gondolkodik? Szakértőink segítenek kiválasztani a 
megfelelő termékeket, és az egész folyamat során támogatják Önt!

+36 1 436 0601 www.velux.hu    |    vevoszolgalat@velux.com

Vegye fel velünk a kapcsolatot »
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VELUX Magyarország Kft. 
1031 Budapest Zsófia utca 1-3.

Tel.: +36 1 436 0601 
vevoszolgalat@velux.com 
www.velux.hu

https://www.velux.hu/

