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Realizace Brno

Realizace Raslavice

„Více světla“, přála si brněnská rodina
při projektování půdní vestavby.

„Možnost prosvětlení chodby denním světlem nás
nadchla. I když je zataženo, máme zde dostatek
denního světla a není potřeba svítit.“

V záři
světlovodů

Světlovody VELUX

DOPLŇKOVÉ KOMPONENTY
PRODLUŽOVACÍ DÍL (ZTR)

Zachycení denního
světla na střeše

Se světlovodem VELUX přivedete přirozené denní světlo
i do těch nejtmavších míst vašeho domu.

Přenos denního
světla do interiéru
(98% účinnost)

šikmé i ploché
střechy

LED
osvětlení

Čtvercový
osazovací rám
v harmonii se střechou

• Na prodloužení pevného tubusu světlovodu
až do délky 6 m
• Vybavené flexi-klik systémem pro jednodušší
a rychlejší napojení
• Dostupné ve variantách délky prodloužení
62 cm a 124 cm

NOSIČ LED DIODOVÉHO
OSVĚTLENÍ (ZTL)

odborná
montáž

Pomocí vysoce odrazivého tubusu je možné i během
zatažených dnů tyto prostory prosvětlit stejně intenzivně
jako prostřednictvím klasické 60W žárovky. Ušetřit tak
můžete až 400 hodin svícení žárovkou ročně.

Pevný
vysokoreflexní tubus
s 98% odrazem světla

• Umožňuje použít světlovod jako umělé osvětlení
• Možnost namontovat dodatečně
• Součástí balení je 4W LED žárovka

IZOLAČNÍ DIFUZÉR (ZTB)

ROZMĚRY A CENY

• Zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti světlovodů
VELUX bez zhoršení propustnosti denního světla
• Vkládá se přímo do vnitřku tubusu světlovodu
a nijak nenarušuje vzhled samotného výrobku

Ceny s DPH.

TWR/TLR
Tubus

25 cm s osazovacím rámem 37x37 cm

11 090 Kč

TWR/TLR
Tubus

Rozptyl
denního světla
do interiéru

35 cm s osazovacím rámem 47x47 cm

12 690 Kč

35 cm s osazovacím rámem 60x60 cm

14 290 Kč

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (BFX)

Diskrétní
stropní difuzér
v designu EdgeGlow

• Zajišťuje vynikající hydroizolaci, takže se
žádná voda ani vlhkost z podstřešní fólie
ke světlovodu nedostane

TCR
Tubus

ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY TYPY STŘECH
TWR
15°-60°

TLR
15°-60°

Pro šikmou střechu

Pro šikmou střechu

s profilovanou
krytinou

s plochou
krytinou

IDEÁLNÍ PROSVĚTLENÍ
PRO RŮZNÉ TYPY MÍSTNOSTÍ

CHCETE VĚDĚT VÍC?
PODÍVEJTE SE NA:

TCR
0°-15°

Pro plochou
střechu

www.velux.cz/svetlovod
koupelny

vnitřní
chodby

schodiště

šatníky
bez oken

