Paliekošs komforts ar
jaunajiem VELUX
logiem!
Jauns
inovatīvu

Klusuma sniegtais komforts

Ietaupījumu sniegtais komforts
Netraucēta skata sniegtais
komforts

divkameru
stikla paketes
logu
piedāvājums

Jaunas komforta dimensijas
VELUX jau daudzus gadus izstrādā logus, kas pielāgoti mainīgajai pasaulei.
Civilizācijas progress un tā rezultātā radītās klimata pārmaiņas arvien vairāk ietekmē mūsu
dzīvesveidu, izmainot to, kā mēs strādājam un atpūšamies. Tāpēc, pieņemot lēmumus par
mājokļa būvniecību vai renovāciju, ir tik būtiski domāt par viediem un funkcionāliem
risinājumiem, kas nodrošinās maksimālu komfortu gadu gaitā.
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Inovācijas ir mūsu darbības standarts.
Izstrādājot jaunus produktus, mēs domājam par to
maksimālu pielietojamību un funkcionalitāti.
Mēs cenšamies rast jaunus tehnoloģiskos risinājumus
un testēt, pārbaudīt un izvēlēties labākos materiālus,
paturot prātā nepieciešamību nodrošināt vislabāko
cenu.
Šādi tika izstrādāts jaunais divkameru stikla pakešu logs.
Šis produkts nodrošina netraucētu skatu, klusu un siltu
vidi telpā un ideālus apstākļus atpūtai, miegam, mācībām
vai darbam daudzu gadu garumā.

Klusuma
sniegtais komforts
Jauno logu paketes ir par 30% biezākas, nodrošinot labāku trokšņa izolāciju.
Turklāt katrai no tām ir atšķirīgs biezums, un, pateicoties tam, tās absorbē dažādu
frekvenču skaņas. Tā rezultātā mēs esam panākuši par 3 dB labāku skaņas
izolāciju, kas nozīmē divkāršu skaņas stipruma samazinājumu pat nelabvēlīgu
laikapstākļu gadījumā. Pateicoties tam, jūs varat baudīt ideālus apstākļus atpūtai,
miegam vai darbam.

Ietaupījumu sniegtais
komforts
Uzņēmumam VELUX patīk gudri risinājumi. Tādi kā divkameru stikla paketes,
uzlabots V11 pārklājums un inovatīvais, melnais termoplastiskais TPS rāmis.
Tādējādi mēs esam uzlabojuši logu energoefektivitātes rādītājus, vienlaikus
saglabājot pievilcīgu cenu. Pateicoties tam, jūsu rēķini par elektrību būs zemāki,
un jūs varat izbaudīt siltumu mājās.

Netraucēta skata
sniegtais komforts

Loga ārējā pakete ir pārklāta ar īpašu, mazgājamu pārklājumu, uz kura organiskie
netīrumi sadalās UV starojuma ietekmē. Pateicoties stikla pārklājuma
ūdensnecaurlaidīgajām īpašībām, lietus nomazgā netīrumus no visas stikla rūts.
Tā rezultātā logi ilgāk paliek tīri, un jūs varat baudīt skaistu skatu.

Kāpēc izvēlēties VELUX?
Mēs nodrošinām ilgtspējīgus risinājumus! Mūsu logu ilgtermiņa garantija
apliecina to kvalitāti. Tāpat pateicoties mūsu pieredzei un veiktajiem
testiem, mēs spējam nodrošināt, ka mūsu logi atbilst jūsu prasībām
un pilda funkcijas pat visnelabvēlīgākajos apstākļos.
Mums ir 75+ gadu pieredze. Mūsu pētniecības centri, produktu augstā
kvalitāte un sniegtie pakalpojumi ļauj mums būt tirgus līderiem, kas
nosaka jaunus standartus jumta logu tirgū.

Mēs mīlam inovācijas. Ražojot jaunus logus, mēs pievēršam īpašu
uzmanību ne tikai to maksimālai funkcionalitātei, bet arī ievērojamu
tehnoloģisko risinājumu izmantošanai. Modernie pārklājumi nodrošina
augstu energoefektivitāti, bet augstākās klases rāmji nodrošina lielāku
komfortu un klusumu.
Mūsu produkti nodrošina izcilu termoregulāciju visu gadu. Mūsu jumta logi
aprīkoti ar ThermoTechnology™. Tiem ir izcili izolācijas rādītāji, tie
nodrošina aizsardzību pret siltuma zudumiem, ļauj ieplūst gaismai un
nodrošina lielisku enerģijas līdzsvaru. No otras puses plašais logu
aksesuāru klāsts, piemēram, ruļļveida slēģi un saulessargi, ļauj kontrolēt
temperatūru un telpā ieplūstošās gaismas daudzumu.

Kādus logus izvēlēties?
.... t.i. viss, kas jums jāzina pirms pirkuma veikšanas.
Mājas ar apdzīvojamiem bēniņiem šobrīd kļūst arvien populārākas. Sakarā ar pieaugošo pieprasījumu arvien pieaug arī
piedāvājums jumta logu tirgū. Veikalos pieejami dažādi jumta logu veidi ar dažādām īpašībām, parametriem un cenām. Kā tik
lielā piedāvājumā atrast vislabākos jumta logus saviem bēniņiem?

Ar ko sākt, izvēloties
piemērotākos jumta logus.

Istabas veids:
Bērnistaba
Izvēlieties logus, kas garantē drošību un neļauj bērniem
atvērt logus bez pieaugušo palīdzības.
VELUX iesaka: LOGUS AR ROKTURI VĒRTNES AUGŠĀ

Atvēršanas veids:
Rokturis vērtnes
augšā
Izvēlieties, ja apakšējā mala būs 80 līdz 130 cm
un augšējā mala būs aptuveni 200 cm virs grīdas
līmeņa.
Tādējādi jums nebūs jāpieliecas, lai aizsniegtu
rokturi.
Rokturis vērtnes
apakšā
Izvēlieties, ja loga apakšējā mala būs augstāk par
130 cm virs grīdas līmeņa. Tādējādi jūs varēsiet
viegli aizsniegt rokturi.

Virtuve un vannas istaba
Izvēlieties logus, kas izgatavoti no
mitrumizturīga materiāla, kuram nav
nepieciešama kopšana.
VELUX iesaka: KOKA LOGUS AR POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMU

Guļamistaba
Ņemiet vērā logu siltumizolācijas un skaņas izolācijas
īpašības, lai nodrošinātu komfortablu vidi miegam.
VELUX iesaka: JAUNOS LOGUS AR DIVKAMERU STIKLA PAKETI

Klimata kontrole
VELUX ruļļveida slēģi un saulessargi – atklājiet, kā padarīt dzīvošanu bēniņos
komfortablāku!
VELUX piedāvājumā atradīsiet plašu jums nepieciešamo logu piederumu klāstu. Ar
tiem varēsiet nodrošināt komfortu bēniņu telpās un pilnībā kontrolēt ieplūstošās
gaismas daudzumu. Piederumu klāstā ietilpst:
- Ārējie ruļļveida slēģi un saulessargi
- Iekšējās žalūzijas
- Insektu tīkli
Atklājiet piederumu sniegtās priekšrocības
Ārējie ruļļveida slēģi un saulessargi
Izvēlieties tādus ārējos ruļļveida slēģus, kuri nodrošinās komfortablu uzturēšanos
bēniņu telpās visa gada garumā jebkādos laikapstākļos. Tie garantē 100% telpu
aptumšojumu un uzlabo drošību. Vasarā slēģi samazina uzkaršanu par līdz pat 94%,
bet ziemā uztur siltumu iekštelpās. Ja meklējat risinājumu karstajiem vasaras
mēnešiem, izvēlieties saulessargu, kas samazina ieplūstošā karstuma daudzumu par
76% neaizsedzot skatu pa logu.
Iekšējās žalūzijas
Žalūzijas izgatavotas no dažāda biezuma un saules un karstuma caurlaidības
materiāliem. Atkarībā no nepieciešamības jūs varat istabā radīt vieglu krēslu vai pilnībā
bloķēt saules gaismu.
Insektu tīkli
Efektīvs un drošs veids, kā pasargāt no kukaiņu iekļūšanas istabā. Insektu tīkli būs
noderīgi jebkurā bēniņu istabā, ne tikai funkcionālajā, bet arī izskata ziņa. Tie ir izturīgi
pret vēju un viegli lietojami.

Viedie bēniņi,
pateicoties VELUX
Uzstādīšanai gatavā sistēma ir labi piemērota arī
apdzīvojamiem bēniņiem. Pateicoties tai, tieši zem jumta
esošo istabu izmantošana kļūs komfortabla un droša.
Tā kontrolē ruļļveida slēģus un saulessargus
Tā pasargā no pārmērīgas saules gaismas un istabu
pārkaršanas.
Tā kontrolē telpu gaisa rādītājus
Tā pārbauda temperatūru, mitruma līmeni un CO2 saturu
Tā automātiski atver un aizver logus
Tā ņem vērā gaisa rādītāju izmaiņas
un pēc vajadzības automātiski atver vai aizver logus

Kontrolējiet ar savu
viedtālruni
Jūs varat kontrolēt savus
VELUX produktus no jebkuras vietas pasaulē ar savu
viedtālruni

VELUX ACTIVE ir sistēma, kas
nodrošina automātisku bēniņu
logu un visu papildu piederumu
kontroli
– VELUX ruļļveida slēģi un
saulessargi. Sistēma
ieprogrammēta, lai pastāvīgi
kontrolētu iekštelpu klimatu un
reaģētu uz jebkādām gaisa
temperatūras, mitruma un CO2
satura izmaiņām bēniņos
VELUX ACTIVE arī ir piekļuve
tuvākajām novērojumu stacijām,
un, regulējot logus, tā ņem vērā
aktuālo laika prognozi.

Mēs ceram, ka
sniedzām jums
plašāku ieskatu mūsu
komfortablo bēniņu pasaulē, kas,
pateicoties VELUX risinājumiem,
nu ir pieejami arī jums.
Atrodiet mūsu izplatītājus

Ja vēlaties iegādāties, atrodiet, kur
varat pasūtīt logus un logu
piederumus saviem bēniņiem.

Atrodiet rekomendētos
iebūvētājus

Ja esat jau iegādājies logus, uzticiet
uzstādīšanu pārbaudītiem
profesionāļiem!

