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Kestev mugavus 
uute VELUX akendega! 

 
Mugavalt vaikne 

 
 

           Mugavalt soodne  

 

Mugavalt selge vaade 



 
 
 
 
 
 
 
 

Uutmoodi mugavus 
Oleme VELUXis juba aastaid välja töötanud aknaid, mis on kohandatud muutuva maailma oludega. 
Tsivilisatsiooni areng ja sellest tulenevad kliimamuutused mõjutavad meie elustiili üha 
rohkem, kujundades ümber seda, kuidas me töötame ja puhkame. Just seetõttu on kodu 
ehitamise või renoveerimise kohta otsuste langetamisel nii oluline mõelda nutikate ja 
funktsionaalsete lahenduste peale, mis tagavad suurima mugavuse pikkadeks aastateks. 
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Premium 
funktsioonid  
Standard Plus 

klassis 

Meie standard on innovatsioon. 
Uute toodete väljatöötamisel mõtleme parima 
kasutatavuse ja funktsionaalsuse peale. 

 
Otsime uusi tehnoloogilisi lahendusi ning katsetame, 
uurime ja valime parimaid materjale, võttes arvesse ka 
vajadust säilitada parim hind. 

 
Nii loodigi uus 3-kordse klaaspaketiga aken. 
See tagab aastate vältel takistamatu vaate, vaikse ja 
sooja kodukeskkonna ning puhkamiseks, magamiseks, 
õppimiseks või töötamiseks ideaalsed tingimused. 
 
 

 
 

https://velux.sharepoint.com/sites/V-ESTMarketingCommunication/Shared%20Documents/General/2021%20Marketing/CCE%20video%20klipid/Valmis%20videod/VELUX%20Standard%20Plus%20katuseaken%20GLL%202103.mp4


 
 
 
 
 
 

Mugavalt 
vaikne 

 
 
 
 
 

Uute akende klaasid on 30% paksemad, et pakkuda paremat kaitset müra vastu. 
Peale selle on iga klaas erineva paksusega, tänu millele neelavad need erineva 
sagedusega helisid. Selle tulemusena saavutasime 3 dB parema heliisolatsiooni, 
mis tähendab müra kahekordset vähenemist isegi halva ilma korral. Seega 
pakuvad need ideaalseid tingimusi puhkamiseks, magamiseks või töötamiseks. 



 
 
 
 
 
 

Mugavalt 
soodne 

 
 
 
 
 

Meile VELUXis meeldivad nutikad lahendused. Näiteks kolmekordse 
aknakonstruktsiooni, täiustatud V11-katte ja uuendusliku musta termoplastist TPS-
vaheliist kasutamine. Nii suurendasime akende energiatõhusust, säilitades samal 
ajal taskukohase hinna. Tänu sellele on teie elektriarve väiksem ja saate nautida 
sooja kodu. 



 
 

Mugavalt 
selge vaade 

 
 
 

 
 
Akna välisklaas on kaetud spetsiaalse pestava kattega, millele sattunud orgaaniline 
mustus laguneb UV-kiirguse toimel. Seejärel eemaldab vihmavesi tänu katte vett 
tõrjuvatele omadustele mustuse, mis voolab mööda klaasi alla. 
Nii püsib aken kauem puhtana ja saate nautida kaunist vaadet. 



Miks VELUX? 
 

Me pakume kauakestvaid lahendusi. Meie akende pikaajaline garantii 
näitab nende kvaliteeti. Samuti on see meie kogemuste  
ja katsete tulemus, millega tagame, et meie aknad vastavad teie 
nõuetele ja toimivad ka kõige ebasoodsamates tingimustes. 

 
Meil on üle 75 aasta kogemusi. Meie uurimisasutused ning toodete ja 
teenuste parim kvaliteet teevad meist valdkonna liidri ja seetõttu saame 
määrata katuseakendele uusi standardeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Me armastame innovatsiooni. Uute akende tootmisel pöörame tähelepanu 
suurimale funktsionaalsusele ja silmapaistvate tehnoloogiliste lahenduste 
kasutamisele. Kõrgtehnoloogilised pinnakatted tagavad suure 
energiatõhususe, samal ajal kui tipptasemel konstruktsioon suurendab 
vaikust ja mugavust. 

 
Meie tooted tagavad soojusmugavuse aasta ringi. Meie katuseaknad on 
valmistatud ThermoTechnology™ abil. Neil on suurepärased 
isolatsiooninäitajad, need kaitsevad soojakao eest, lasevad ideaalselt 
valgust sisse ja tagavad täiusliku energiatasakaalu. Pakume ka suurt 
valikut aknatarvikuid (nt sisemised kardinad ja välised aknakatted), et 
saaksite reguleerida temperatuuri ja ruumi pääseva valguse hulka. 



Kõik, mida peate enne ostu teadma. 
Millised aknad valida? 

 
 
 
 
 
 

Majad, mille pööningukorrusel elatakse, on üha populaarsemad. Kasvava nõudluse tõttu suureneb katuseakende pakkumine 
turul pidevalt. Kauplustest leiab mitut tüüpi katuseaknaid, millel on erinevad omadused, näitajad ja hinnad. Kuidas leida nii 
paljude toodete hulgast oma pööningule parimad katuseaknad? 

 
 

Vaadake, millest õigete 
katuseakende valimisel 
alustada. 

 
Avamismeetod 

 
Ülalt avatav 

Valige see variant, kui akna alumine serv asub 
põrandast 80–130 cm ja ülemine serv umbes 
200 cm kõrgusel. 
Nii pole vaja käepidemeni ulatumiseks 
kummardada. 

 
Alt avatav 

Valige see variant, kui akna alumine serv asub 
põrandast rohkem kui 130 cm kõrgusel. Nii 
ulatute hõlpsasti käepidemeni. 

Toa tüüp 
 

Lastetuba 
Valige aknad, mis on teie lastele ohutud ja takistavad neil 
seda ise avada. 
VELUX soovitab: ÜLALT AVATAVAD AKNAD 

 
 

Köök ja vannituba 
Valige niiskuskindlast materjalist aknad, mis ei 
vaja hooldust. 
VELUX soovitab: POLÜURETAANKATTEGA PUITAKNAD 

 
 

Magamistuba 
Pöörake tähelepanu akna soojusisolatsioonile ja 
akustilistele omadustele, et tagada mugav 
magamiskeskkond. 
VELUX soovitab: 3 KORDSE KLAASPAKETIGA UUED AKNAD 



 
 
 
 
 

Sisekliima kontrolli alla 
VELUX kardinad ja aknakatted – avastage võimalus, kuidas muuta pööningukorrusel 
elamine mugavamaks. 
VELUX toodete seast leiate laia valiku teie nõuetele vastavaid aknatarvikuid. Need 
pakuvad pööningukorrusel mugavust ja annavad ruumi pääseva valguse üle täieliku 
kontrolli. Valikus on järgmised tooted. 

 
- Väline turvaruloo ja päikesevarjud 
- Sisemised kardinad 
- Putukavõrk 

Tutvuge lisatarvikute eelistega  

Väline turvaruloo ja päikesevarjud 
Valige turvaruloo, mis teeb pööningukorrusel elamise ilmast sõltumata mugavaks. 
Turvaruloo kaitseb siseruume 100% päikese eest ja suurendab ohutust. Suvel 
vähendab turvaruloo ruumi ülekuumenemist kuni 94% ja talvel hoiab soojust sees. Kui 
otsite lahendust soojade kuude jaoks, valige päikesevarjud, mis vähendavad 
sissetulevat soojust 76% ilma vaadet takistamata. 
Sisemised kardinad 
Kardinad on valmistatud erineva paksusega ning päikesevalguse ja soojuse 
läbilaskvusega materjalidest. Olenevalt teie vajadustest saate hoida ruumis õrna 
hämarust või blokeerida päikesevalguse täielikult. 

 
Putukavõrk 
See on tõhus ja ohutu meetod, mis takistab putukatel tuppa pääseda. Putukavõrk 
sobib igasse pööninguruumi mitte ainult funktsionaalsuse, vaid ka välimuse poolest. 
See on tuulekindel ja seda on lihtne kasutada. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Nutikas pööning 
tänu VELUXile 

 

 

Paigaldusvalmis süsteem töötab hästi ka pööningutel, kus 
elatakse. Tänu süsteemile muutub otse katuse all asuvate 
ruumide kasutamine mugavaks ja ohutuks. 

 
 

Kardinate ja aknakatete juhtimine 
Süsteem kaitseb liigse päikesevalguse ja ruumide 

ülekuumenemise eest. 
 

Siseõhu näitajate kontrollimine 
Süsteem kontrollib temperatuuri, niiskust 

ja CO2 kontsentratsiooni. 
 

Akende automaatne avamine ja 
sulgemine Süsteem reageerib õhu näitajate 

muutumisele ning vajaduse korral avab ja sulgeb 
aknad automaatselt. 

 
VELUX ACTIVE on süsteem, mis 
juhib automaatselt katuseaknaid 
ja kõiki lisatarvikuid 
– VELUX kardinaid ja aknakatteid. 
See on programmeeritud pidevalt 
sisekliimat juhtima ja reageerima 
kõigile õhutemperatuuri ja -
niiskuse ning CO2 
kontsentratsiooni muutustele 
pööningul. 

Nutitelefoniga juhtimine 
Saate VELUX tooteid ka ise nutitelefoni abi kõikjalt 

maailmast juhtida. 

 VELUX ACTIVE’il on ka juurdepääs 
lähimatele ilmajaamadele, mille abil 
võtab see akende juhtimisel arvesse 
ilmaennustustust. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Loodame, et 
andsime teile hea 
ülevaate mugavast 
pööningute 
maailmast, 
mis tänu VELUXi lahendustele on 
teie käeulatuses. 

 
 
 

 

Leidke meie edasimüüjad Leidke soovitatud 
paigaldusfirmad 

 
 
 
 



Kui olete ostmisest huvitatud, siis 
kontrollige, kust saate tellida teie 
pööningule sobivad aknad ja 
aknatarvikud. 

Kui olete juba meie aknad ostnud, 
usaldage paigaldus 
professionaalidele! 
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