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Komfortas, kuris  
išlieka, su naujais 
VELUX langais! 
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Naujas komforto lygis 
VELUX jau daug metų kuriame stogo langus, pritaikytus besikeičiančiam pasauliui. 
Mūsų civilizacijos pažanga ir dėl to kylantys klimato pokyčiai vis labiau veikia mūsų 
gyvenimo būdą, iš naujo apibrėžia mūsų darbo ir poilsio įpročius. Todėl priimant sprendimą 
dėl namų statybos ar renovacijos, labai svarbu pagalvoti apie išmanius ir funkcionalius 
sprendimus, garantuojančius maksimalų komfortą ilgus metus.  
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Inovacija yra mūsų standartas 
Kurdami naujus produktus galvojame apie maksimalų jų 
patogumą ir funkcionalumą. 

 

Ieškome naujų technologinių sprendimų ir testuojame, 
tiriame bei parenkame geriausias medžiagas, 
atsižvelgdami į būtinybę išlaikyti geriausią kainą. 

 

Taip buvo sukurtas naujas 2 kamerų stiklo paketo 
dizainas. 
Šis gaminys garantuoja netrukdomą vaizdą, ramią ir šiltą 
namų erdvę bei idealias sąlygas ilsėtis, miegoti, mokytis 
ar dirbti ilgus metus. 
 
 
Žiūrėti video 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tiicDD0jwE8


 

 
 

 
 
 

 
Komfortas būti 
tyloje 

 

Naujųjų langų stiklai yra 30% storesni tam, kad sudarytų geresnį barjerą apsaugai 
nuo triukšmo. Be to, jie buvo sukurti taip, kad kiekvienas iš jų būtų skirtingo 
storio. Tai leidžia jiems sugerti skirting dažnių garsus. To rezultatas - 3 dB geresnė 
garso izoliacija, o tai reiškia dvigubai sumažintą triukšmą, net esant nepalankioms 
oro sąlygoms lauke. Dėl to galėsite mėgautis idealiomis sąlygomis poilsiui, miegui 
ar darbui. 



 

 
 

 
 
 

Komfortas 
sutaupyti 

 
 
 
 

VELUX mums patinka išmanūs sprendimai. Tokie kaip 2 kamerų stiklo paketo 
naudojimas, patobulinta V11 danga ir naujoviškas juodas termoplastinis TPS 
rėmas. Tokiu būdu padidinome langų energinio efektyvumo parametrus of the 
išlaikydami patrauklią jų kainą. Dėl to jūsų sąskaitos už šildymą bus mažesnės, o 
namuose galėsite mėgautis šiluma. 



 

 

Komfortas       
matyti aiškiai 

 
 
 

 

 

Išorinis lango stiklas padengtas specialia plaunama danga, ant kurios, veikiant UV 
spinduliuotei, suyra organiniai nešvarumai. Tada dėl vandeniui atsparių stiklo dangos 
savybių, lietaus vanduo pašalina nešvarumus, kurie nuteka per stiklą. 

Dėl to langai ilgiau išlieka švarūs ir jūs galėsite mėgautis nuostabiu vaizdu. 



Kodėl VELUX? 
 
 

Mes siūlome ilgalaikius sprendimus! Ilgalaikė garantija mūsų langams 
yra jų kokybės apraiška. Taip pat, tai yra mūsų patirties ir atliekamų 
daugybės bandymų rezultatas, siekiant užtikrinti, kad mūsų langai 
atitiktų jūsų reikalavimus ir pasitvirtintų net esant nepalankiausioms 
sąlygoms. 

 

Turime daugiau negu 75 metų patirtį. Mūsų tyrimų įranga, aukščiausia 
gaminių ir paslaugų kokybė daro mus pramonės lyderiais, kurie nustato 
naujus stogo langų standartus. 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

Mums labia patinka naujovės. Gamindami naujus stogo langus, ypatingą 
dėmesį skiriame ne tik maksimaliam jų funkcionalumui, bet ir puikių 
technologinių sprendimų pritaikymui. Šiuolaikinės dangos užtikrina aukštą 
energinos vartojimo efektyvumą, o aukščiausios klasės konstrukcijos – 
daugiau tylos ir komforto. 

 
Mūsų produktai suteiks jums šiluminį komfortą ištisus metus. Mūsų stogo 
langai gaminami naudojant ThermoTechnology™. Jie pasižymi puikiais 
izoliacijos parametrais, apsaugo nuo šilumos nuostolių, puikiai į vidų 
įleidžia šviesą ir užtikrina puikų energijos balansą. Kita vertus, platus 
langų priedų asortimentas, kaip išorinės žaliuzės ir markizės, suteiks 
galimybę reguliuoti temperatūrą ir į patalpą patenkančios šviesos kiekį. 



.... viskas, ką turite žinoti prieš pirkdami. 

Kuriuos langus pasirinkti? 
 
 
 
 
 
 

Namai su gyvenamosiomis palėpėmis tampa vis populiaresni. Dėl išaugusios paklausos, stogo langų rinkoje pasiūla nuolat 
auga. Parduotuvėse galima rasti įvairių tipų stogo langų su daugybe savybių, parametrų ir kainų. Kaip tarp daugybės gaminių 
išsirinkti geriausius stogo langus savo mansardai?  

 

 

Pažiūrėkite, nuo ko reikėtų 
pradėti, renkantis stogo 
langus. 

 
Atidarymo būdas: 

 

Rankena  viršuje 
Rinkitės šį varinatą, jei lango rėmo apatinis 
kraštas bus 80 - 130cm aukštyje, o viršutinis – 
maždaug 200cm aukštyje. 
Tokiu būdu Jums nereikės lenktis, norint pasiekti  
rankeną. 

 
Rankena apačioje 
Rinkitės šį variantą, jei lango rėmo apatinis 
kraštas bus daugiau nei 130cm aukštyje. Tokiu 
būdu lengvai pasieksite rankeną. 

Kambario tipas: 
 

Vaikų kambarys 
Rinkitės langus, kurie bus saugūs Jūsų vaikams ir kurių jie 
negalės atidaryti patys. 
VELUX rekomenduoja: LANGAS SU RANKENA VIRŠUJE 

 
 

Virtuvė ir vonios kambarys 
Rinkitės priežiūros nereikalaujančius langus, 
padengtus atsparia vandeniui danga. 
VELUX rekomenduoja: POLIURETANU PADENGTAS LANGAS  

 
Miegamasis 
Atkreipkite dėmesį į termoizoliacines ir akustines lango 
savybes, kad būtų užtikrinta patogi miegui aplinka. 
VELUX rekomenduoja: NAUJIEJI LANGAI SU 2 KAMERŲ STIKLO  
PAKETU  



 
 
 
 
 

Valdykite namų klimatą 
VELUX užuolaidėlės ir markizės – atraskite būdą, kaip pagerinti gyvenimo palėpėje kokybę! 
VELUX pasiūlyme rasite platų langų priedų asortimentą, kuris atitiks Jūsų poreikius. Jie 
suteiks komfortą Jūsų palėpėje ir visišką į kambarį patenkančios šviesos kiekio 
kontrolę. Į šiuos priedus įeina: 
 

 
- Išorinės žaliuzės ir markizės 
- Vidinės užuolaidėlės ir žaliuzės 
- Tinklelis nuo vabzdžių 

Atraskite mūsų priedų langams privalumus  

Išorinės žaliuzės ir markizės 
Rinkitės išorines žaliuzes, kurios užtikrins komfortą mansardoje ištisus metus, 
nepriklausomai nuo oro sąlygų. Jos garantuoja 100% užtemdymą ir padidina 
saugumą. Vasaros metu jos sumažina įkaitimą net 94%, o žiemą -  sulaiko šilumą 
viduje. Jeigu ieškote sprendimo, skirto karštiesiems mėnesiams, rinkitės markizes, 
kurios sumažina įeinančios šilumos kiekį 76%, neužstodamos vaizdo. 
 
Vidinės užuolaidėlės ir žaliuzės 
Ritininės užuolaidėlės gaminamos iš įvairaus storio, skirtingai saulės šviesą ir šilumą 
praleidžiančių medžiagų. Atsižvelgdami į savo poreikius, galite kambaryje palaikyti 
švelnią prieblandą arba beveik visiškai užblokuoti saulės šviesą. 

 
Tinklelis nuo vabzdžių 
Tai efektyvus ir saugus būdas užkirsti kelią uodams patekti į Jūsų kambarį. Tinklelis 
nuo uodų pasiteisins bet kuriame palėpės kambaryje, ne tik funkcionalumu, bet ir 
išvaizda. Jis yra atsparus vėjui ir paprastas naudoti. 



 
 

 
 

 

 
 

Išmani mansarda 
VELUX dėka 

 

 

Paruošta montuoti sistema puikiai veiks gyvenamosiose 
palėpėse. Jos pritaikymo deka, patalpos esančios iškart po 
stogu taps saugios ir komfortiškos. 

 

 

Kontroliuoja išorines žaliuzes ir markizes 
Saugo nuo per didelės saulės šviesos ir kambarių 

perkaitimo. 

 
Kontroliuoja vidaus oro parametrus 

Tikrina temperatūrą, drėgmės ir CO2 kiekį. 

 

 
Automatiškai atidaro ir uždaro langus 

 Reaguoja į oro parametrų kaitą ir 
automatiškai atidaro ir uždaro langus, kai to reikia. 

 
VELUX ACTIVE tai sistema, 
automatiškai valdanti palėpės 
langus ir visus papildomus 
gaminius – VELUX išorines žaliuzes 
ir markizes. 

 

Ši sistema suprogramuota nuolat 
kontroliuoti patalpų klimatą ir 
reaguoti į visus oro 
temperatūros, drėgmės ir CO2   
koncentracijos pokyčius palėpėje.

Valdykite savo išmaniuoju telefonu 
Taip pat savo VELUX 

gaminius galite valdyti patys, iš bet kurios pasaulio vietos, 
naudodamiesi savo išmaniuoju telefonu.  

VELUX ACTIVE taip pat turi prieigą  
prie artimiausių meteorologinių  
stočių, todėl valdydama langus 
atsižvelgia į esamą orų prognozę. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Tikimės, kad 
suteikėme Jums 
daugiau įžvalgų apie  
patogių loftų ir mansardų 
pasaulį, kuris VELUX sprendimų 
dėka yra pasiekiamas ranka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Find our distributors 
Find recommended 

contractors 

 
 
 

 



Jei Jus domina pirkimas, pasižiūrėkite 
kur galite užsisakyti stogo langus ar 
stogo langų priedus savo palėpei.  

Jei jau įsigijote mūsų stogo langus, 
montavimą patikėkite sertifikuotiems 
profesionalams! 


