Risinājumi
plakanam jumtam
Jauns un paplašināts klāsts
Spēkā no 2022. gada 1. augusta

SAUDZĒJIET DABU!
IZMANTOJIET BROŠŪRAS
ELEKTRONISKO VERSIJU!
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Jaunā paaudze

Ieraugiet
savu māju
jaunā gaismā
Pārveidojiet savu māju, ienesot dienas
gaismas burvību ar jaunās paaudzes
VELUX virsgaismas logiem vietās, kur jūs
nekad neesat domājis, ka tas ir
iespējams.
Virsgaismas loga estētiskais,
minimālistiskais dizains nemanāmi
iekļaujas mūsdienu mājas interjerā,
nodrošinot līdz pat 52% vairāk dienas
gaismas*.
Ko redzat jūs? Neko, izņemot stiklu un
debesis.

* Dienas gaismas laukums salīdzinājumā ar CFP/CVP 6060.

VELUX
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Jaunā paaudze

Mēs esam
izmainījuši tikai vienu
Visu
Jaunās paaudzes VELUX virsgaismas
logiem ir unikāls dizains, kas nodrošina
vairāk dienas gaismas, mūsdienīgs
dizains un izcils iekštelpu komforts.
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Līdz pat 52% vairāk dienas gaismas,
pateicoties ļoti plānajam rāmja profilam.

Papildu komfortam visus logus var
kombinēt ar saulessargu vai gaismu
necaurlaidīgu žalūziju.

Viegla uzstādīšana, pateicoties iepriekš
izurbtajiem caurumiem.

Stikla augšdaļa no rūdīta stikla, kas
nostiprināta ar izturīgu hermētiķi jūsu
sirdsmieram.

Saulessargus vai gaismu necaurlaidīgās
žalūzijas var diskrēti ievietot pamatnē, un
tās nemanāmi iekļausies dizainā.
Plāna, neredzama vērtne ir paslēpta no skata,
lai iekļūtu maksimāli daudz dienas gaismas
un radītu skaistu dizainu.
Balts poliuretāna rāmis ar koka kodolu
papildu izturībai un sirdsmieram.
ThermoTechnology™ EPS izolācijas
materiāls izcilai energoefektivitātei.
Stikla vienība konstrukcijā ir novietota zemu
un stiepjas gar ailes gropi, lai palielinātu
energoefektivitāti.
Loga rāmis tiek samazināts līdz absolūtam
minimumam, lai nodrošinātu maksimālu
dienas gaismas daudzumu un skaistu
interjera dizainu.

VELUX
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Jaunā paaudze

Šī ir virsgaismas
logu nākotne
Ar jaunās paaudzes VELUX virsgaismas logiem mēs
turpinām paaugstināt plakanā jumta logu iespēju
latiņu. Virsgaismas logu klāsts, kas izveidots ar jaunu
un unikālu konstrukciju, ienes vairāk dienas gaismas
nekā jebkad agrāk un nodrošina minimālistisku un
elegantu dizainu, stiklam nosedzot visu virsmu;
gan no ārpuses uz jumta, gan no mājas
iekšpuses, – lai jūs neredzētu neko citu, kā
tikai stiklu un debesis.
Šis nav tikai jauns plakanā jumta logs –
tā ir plakanā jumta logu nākotne.

6

RISINĀJUMI PLAKANAM JUMTAM

Jaunums

Maksimāli daudz dienas gaismas
Jaunais dizains nodrošina līdz pat 52% vairāk
dienas gaismas*.
Moderns dizains
Estētisks, minimālistisks dizains, kas
nemanāmi iekļaujas mūsdienu mājas interjerā.
Paskatieties augšup un neredziet neko citu, kā
tikai stiklu un debesis.
Izcils iekštelpu komforts
Pieejams ar vienkameru vai divkameru stikla
paketi izcilai energoefektivitātei. Kombinējiet
ar gaismu necaurlaidīgām žalūzijām gaismas
kontrolei vai saulessargu aizsardzībai pret
karstumu, un pievienojiet VELUX ACTIVE ar
NETATMO, lai nodrošinātu veselīgāku iekštelpu klimatu.
* Dienas gaismas zona. Salīdzinājumā ar CFP/
CVP 6060

VELUX
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Pilns klāsts

Mēs piedāvājam pilnu plakano jumtu logu klāstu,
kas atbilst visām vajadzībām. No inovatīvi
izliektiem un plakaniem stikla virsgaismas logiem
līdz tradicionālajiem kupoliem – VELUX plakano
jumta logu piedāvājums ir plašs un ikviens atradīs
sev piemērotu.

JAUNUMS

JAUNUMS

Plakano jumtu
logi

Jaunā paaudze

JAUNUMS

Jaunā paaudze

Kupols

Virsgaismas logs
ar akrila kupolu

Virsgaismas logs
ar plakanu stiklu

Virsgaismas logs
ar izliektu stiklu

Bez stiklojuma.
Neapdzīvotām telpām un
ēkām.

Uzlabots
kupola risinājums.

Dienas gaisma, dizains
un estētika.

Labākais CurveTech
sniegums.

Pamata dienas gaismas zona

Laba dienas gaismas zona

Pamata energoefektivitāte

Laba energoefektivitāte

Maksimāli daudz dienas
gaismas

Maksimāli daudz dienas
gaismas

Klasisks dizains

Lieliska energoefektivitāte

Lieliska energoefektivitāte

Laba skaņas izolācija

Moderns dizains

Moderns dizains

Lieliska skaņas izolācija

Lieliska skaņas izolācija
Skaidrs skats un drenāža ar
CurveTech

(Cenas piemērs 100 × 100 cm)

� 655
(Cenas piemērs 100 × 100 cm)

Skatīt vairāk 10. lpp

� 792
Skatīt vairāk 12. lpp

(Cenas piemērs 100 × 100 cm)

� 1122
Skatīt vairāk 14. lpp

(Cenas piemērs 100 × 100 cm)

� 1349
Skatīt vairāk 16. lpp

Īpašu funkciju
plakano jumtu
logi
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Dūmu lūka

Jumta lūka

kupols ar stiklojumu

kupols ar stiklojumu

Dūmu lūka ar dubultu izolācijas
stiklu, nodrošinot komfortu ēkas
lietotājiem.

Jumta lūka ar dubultu
izolācijas stiklu. Atveras līdz 60°,
lai atvieglotu izkāpšanu un nodrošina lielisku skaņas izolāciju.

Skatīt vairāk 20. lpp

Skatīt vairāk 20. lpp
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Specifikācijas
plakano jumtu
logiem

Jaunā paaudze

Jaunā paaudze

Kupols

Virsgaismas logs
ar akrila kupolu

Virsgaismas logs
ar plakanu stiklu

Virsgaismas logs
ar izliektu stiklu

Lietošanas
zonas

Neapdzīvotas telpas un ēkas, piemēram, noliktavas, garāžas, nojumes vai
rūpnieciskās ēkas

Mājas un apsildāmas telpas

Mājas un apsildāmas telpas

Mājas un apsildāmas telpas

Jumta slīpums

0-15°

0-15°

2-15°

0-15°

Dizains

2 vai 3 necaurspīdīgi kupola slāņi

Akrila vai polikarbonāta kupols

Plakana stikla virsma

Izliekta stikla virsma

64% dienas gaismas zona

70% dienas gaismas zona

88% dienas gaismas zona*

88% dienas gaismas zona*

–

–

No iekšpuses redzams tikai stikls

No iekšpuses redzams tikai stikls

–

–

Stiklojums pilnībā saplūst ar jumtu

–

Rāmī iestrādāts motors

Rāmī iestrādāts motors

Izliektā virsma pilnībā saplūst ar
jumtu

–

–

Nemanāmi novietotas žalūzijas

Rāmī iestrādāts motors

–

–

–

Nemanāmi novietotas žalūzijas
Labāks skats ar CurveTech lietus
novadi

Tehniskie
parametri

Vadība

Viedā māja
un sensori

Aizsardzība pret
karstumu un
dienas gaismas
regulēšana

2 vai 3 necaurspīdīgi kupola slāņi
(bez izolācijas stikla)

Kupola virsma ar vienkameras stikla
paketi

Stikla virsma ar vienkameras vai
divkameru stikla paketi

Stikla virsma ar vienkameras vai
divkameru stikla paketi

–

Izolācijas stikls ar laminētu iekšējo
stiklu (P4A)

Izolācijas stikls ar laminētu iekšējo
stiklu (P4A)

Izolācijas stikls ar laminētu iekšējo
stiklu (P4A)

U-vērtība: no 1,7 W/(m2K)**

U-vērtība: 0,80 W/(m2K)**

Urc, ref 300: 0,75 W/(m2K)**

Urc, ref 300: 0,65 W/(m2K)**

Zona: 2,6 m2**

Zona: 3,4 m2**

Arc, ref 300: 4,1 m2**

Arc, ref 300: 4,4 m2**

Skaņas izolācija: 20 dB

Skaņas izolācija: 36 dB

Skaņas izolācija: 39 dB

Skaņas izolācija: 39 dB

–

Pieejama pretielaušanās versija***

Pretielaušanās drošība pēc
standarta****

Pretielaušanās drošība pēc
standarta****

Neverams

Neverams

Neverams

Neverams

Ar roku verams

Ar roku verams

Elektroniski verams

Elektroniski verams

Elektroniski verams

Elektroniski verams

–

Savienojams ar VELUX ACTIVE

Savienojams ar VELUX ACTIVE

Saderīgs ar VELUX ACTIVE

–
–

Iepriekš uzstādīts lietus sensors
standarta aprīkojumā

Iepriekš uzstādīts lietus sensors
standarta aprīkojumā

Iepriekš uzstādīts lietus sensors
standarta aprīkojumā

–

Iepriekš savienots sienas slēdzis

Iepriekš savienots sienas slēdzis

Iepriekš savienots sienas slēdzis

Iebūvēts motors

Iebūvēts motors

Iebūvēts motors

–

Saulessargs (solārā vadība)

Saulessargs (solārā vadība)
- Optimizēts un nemanāms
novietojums

Saulessargs (solārā vadība)
- Optimizēts un nemanāms
novietojums

–

Aptumšojošas un gaismu
necaurlaidīgas žalūzijas
(elektriskas/solārās)

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
(solārās) - Optimizēts un nemanāms
novietojums

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
(solārās) - Optimizēts un nemanāms
novietojums

Insektu tīkls (ar roku verams,
notīrāms, noņemams)

Insektu tīkls (ar roku verams,
notīrāms, noņemams)

–

*	Dienasgaismas zona norādīta saskaņā ar metodi EAD 220062-00-0401 (CE marķējums). Norādītie skaitļi ir izmēram 100 × 100 cm.
**	Q variants vienkameras stikla pakete (virsgaismas logs ar akrila kupolu) un vienkameras stikla pakete (plakanais stikls un izliektais
stikls). U-vērtības un laukumi tiek aprēķināti logiem ar izmēru 120 × 120 cm, ar apmales augstumu 30 cm, saskaņā ar metodi EN
1873:2014+A1:2016.
*** Q-variants.
**** Atbilst ES likumdošanas pretielaušanās prasībām, 2. klase.

VELUX
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Kupols

JAUNUMS

VELUX kupols ir vienkāršs kupola risinājums
neapdzīvotām telpām vai ēkām, piemēram, noliktavām,
garāžām, nojumēm vai mazākām rūpnieciskām ēkām. Tas
ir pieejams neveramā vai veramā versijā un ar 2 vai 3
kupola slāņiem.

Bez stiklojuma.
Neapdzīvotām
telpām un ēkām.
Standarta dienas gaismas zona
Standarta energoefektivitāte

Kupols nodrošina dienas gaismu caur jumtu un ir pieejams
tikai ar necaurspīdīgu kupolu, kas samazina nepieciešamību
pēc tīrīšanas un kopšanas, kā arī nodrošina izkliedētu
dienasgaismu, kas ir optimāla iekštelpu darbam.
Neveramajam variantam pat pēc tā uzstādīšanas var
pievienot motoru un ventilācijas rāmi, lai tas būtu verams.
Papildu drošībai pieejams ar režģi.
Šim produktam nav pieejamas žalūzijas.
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Kupola virsma
(ISJ)

Neverama pamatne
(CFJ)

Elektriski verama pamatne
(CVJ)

Necaurspīdīga virsma nodrošina
izkliedētu dienas gaismu, uzlabojot
darbam nepieciešamo gaismu.

PVC pamatne nodrošina pamata
siltumizolāciju.

Elektriski verams rāmis nodrošina
svaigu gaisu, nospiežot pogu. Jāpievieno
elektrotīklam.

Pieejama ar 2 un 3 kupola slāņiem no
akrila vai polikarbonāta.

Izvēlieties 15, 30 un 50 cm
paaugstinājumu.

PVC pamatne nodrošina pamata
siltumizolāciju.

Var aprīkot ar motoru, lai pievienotu
ventilācijas funkcionalitāti.

Nomaiņas komplekts
elektriskai vēršanai (ZCJ 1210)

Nomaiņas komplekts manuālai
vēršanai (ZCJ 1112)

Pārvērtiet savu neveramo kupola
risinājumu par veramu, izmantojot šo
nomaiņas komplektu. Apvienojiet ar
nomaiņas rāmi, lai pārveidotu trešās
puses kupolus uz elektriski veramiem.

Pārvērtiet savu neveramo kupola
risinājumu par veramu, izmantojot šo
nomaiņas komplektu. Apvienojiet ar
nomaiņas rāmi, lai pārveidotu trešās
puses kupolus uz manuāli veramu.

Izvēlieties 15, 30 un 50 cm
paaugstinājumu.

Kupols
Rāmis
• PVC profili piedāvā elegantu,
gludu virsmu
• viegli veicama apkope
• viegli tīrāms

• 2 vai 3 slāņu kupols
• akrila vai polikarbonāta
• necaurspīdīgs

Izolācija
• rāmis pildīts ar polistirolu
efektīvai izolācijai

izmēri

60 × 60

80 × 80

90 × 60

90 × 90

100 × 100

120 × 90

120 × 120

150 × 100

150 × 150 200 × 100*

* tikai 15 cm paaugstinājums
Izgriezuma izmērs ir tāds pats kā loga izmērs.

VELUX
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Virsgaismas logs
ar akrila kupolu
Uzlabots
kupola risinājums
(ar stiklojumu)
Laba dienas gaismas zona
Laba energoefektivitāte
Klasisks dizains
Laba skaņas izolācija
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VELUX Virsgaismas logs ar akrila kupolu ir moderns
kupola risinājums uzstādīšanai jumtiem ar 0-15° slīpumu.
Tas ir efektīvs līdzeklis dienas gaismas un svaiga gaisa
ielaišanai caur plakano jumtu, neapdraudot
energoefektivitāti un komfortu ar saules un karstuma
aizsardzības produktiem.
Izolētajā pamatnē ir integrēta vienkameras stikla pakete
– efektīvi gan enerģijas patēriņa samazināšanai, gan
trokšņu samazināšanai lietus, krusas vai citu ārēju
traucējumu gadījumā. Augšējā kārta var būt no akrila vai
polikarbonāta, un tā ir pieejama gan caurspīdīga, gan
necaurspīdīga.

Caurspīdīgs kupols
(ISD)

Necaurspīdīgs kupols
(ISD)

Neverama pamatne
(CFP)

Elektriski verama pamatne
(CVP)

Caurspīdīgā virsma nodrošina
skaidru skatu uz ārpusi un labu
dienas gaismu.

Necaurspīdīgā virsma sniedz
dienasgaismu un lielāku
privātumu.

PVC pamatne nodrošina labu
siltumizolāciju.

Elektriski verams rāmis
nodrošina svaigu gaisu,
nospiežot pogu.

Pieejama ar vienkameras
stikla paketi.

Iepriekš uzstādīts lietus
sensors.

Laminēts izolācijas stikls
drošībai.

PVC pamatnes konstrukcija.
Pieejama ar vienkameras
stikla paketi.
Laminēts izolācijas stikls
drošībai.

Kupols
• akrila vai polikarbonāta
• caurspīdīgs vai necaurspīdīgs
• teicami slāpē lietus radīto troksni

Stikla pakete
• Vienkameras stikla pakete
labākai energoefektivitātei
• U -vērtība: no 0,8 W/m2K

Izolācija
• Īpaši izstrādāta
ThermoTechnology
Rāmis
• PVC profili piedāvā
elegantu, gludu virsmu
• viegli veicama apkope
• viegli tīrāms

Ailes grope
• Unikāla ailes grope precīzai
ailes montāžai

60 × 60

izmēri

80 × 80

90 × 60

90 × 90

100 × 100

120 × 90

120 × 120

150 × 100

150 × 150

Izgriezuma izmērs ir tāds pats kā loga izmērs.

Papildu produkti komfortam

Saulessargs

Energoefektīvās gaismu
necaurlaidīgās žalūzijas

Plašāku informāciju par uzstādīšanas piederumiem
un žalūzijām skatiet vietnē www.velux.lv

Plisētās žalūzijas

Saderīgs ar inteliģentajām
mājas vadības ierīcēm –
VELUX ACTIVE un APP
Control

* Atbilst ES likumdošanas pretielaušanās prasībām, 2. klase.

VELUX
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Jaunā paaudze

JAUNUMS

Virsgaismas logs
ar plakanu stiklu
Dienas gaisma,
dizains un estētika
Maksimāli daudz dienas gaismas
Lieliska energoefektivitāte
Moderns dizains
Lieliska skaņas izolācija

VELUX virsgaismas logs ar plakanu stiklu, kas ir daļa no
mūsu jaunās paaudzes jumta logiem, ienesīs jūsu mājās
dienasgaismas burvību. Elegantais dizains ar pilnīgo stikla
klājumu, plakanajām un taisnajām līnijām ļauj logam ar
jumtu teju saplūst vienā.
Unikālais dizains ar plānu rāmi un neredzamu vērtni
nodrošina maksimālu dienas gaismu un skaistu dizainu no
mājas iekšpuses – pat ar uzstādītām žalūzijām. Žalūzijas ir
nemanāmi novietotas pamatnes konstrukcijā, starp
apakšējo rūti un ārējo stiklu, un tās nebojā dienas gaismas
plūsmu, dizainu vai skatu uz debesīm.
Virsgaismas logs ar plakano stiklu pieejams ar vienkameras
vai divkameru stikla paketi. Un tam ir lieliska
energoefektivitāte, kā arī skaņas izolācija lietus, krusas vai
satiksmes trokšņu gadījumā.
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Plakana stikla virsma
(ISU 2093)

Neverama pamatne
(CFU)

Elektriski verama pamatne
(CVU)

Eleganta izvēle jumtiem ar slīpumu
2-15°.

Unikāla logu konstrukcija ar plānu rāmi un
neredzamu vērtni.

Stiklojums pilnībā saplūst ar plakano
jumtu.

Izturīgs, balts poliuretāns nodrošina
virsmu, kurai nav vajadzīga apkope.

Elektriski verams virsgaismas logs
nodrošina svaigu gaisu ar vienu pogas
spiedienu.
Iepriekš uzstādīts lietus sensors.

Pieejama ar vienkameras vai divkameru
stikla paketi izcilai energoefektivitātei un
skaņas izolācijai.
Laminēts izolācijas stikls drošībai.

Unikāla logu konstrukcija ar plānu rāmi un
neredzamu vērtni.
Izturīgs, balts poliuretāna rāmis ar koka
kodolu.
Pieejama ar vienkameras vai divkameru
stikla paketi izcilai energoefektivitātei un
skaņas izolācijai.

Plakans stikls

Laminēts izolācijas stikls drošībai.

• pilnīgs stikla pārklājums
• rūdīts ārējais stikls, kas nostiprināts ar
hermētiķi
• CE marķējums konstruktīvais
stiklojums (augšējās daļas stiprinājums
bez mehāniskām detaļām)

Lente
• neredzama, plāna stikla šķiedras lente
• maksimāli daudz dienasgaismas,
elegants dizains

Rāmis
• plāns un elegants poliuretāna rāmis
ar koka kodolu
• Maksimāli daudz dienas gaismas un
elegants dizains, papildu izturība,
siltuma stabilitāte

Izolācijas stikls
• Pieejama ar vienkameras vai divkameru
stikla paketi
• Urc, ref300 0,75/0,60 W/m2K
• zems novietojums konstrukcijā, lai
nodrošinātu maksimāli daudz dienas
gaismas un energoefektivitāti

Izolācija
• īpaši izstrādāta
ThermoTechnology

Ailes grope
• Unikāla ailes grope precīzai ailes
montāžai

No 2022. gada rudens

60 × 60

izmēri

80 × 80

90 × 60

90 × 90

100 × 100

120 × 90

120 × 120

150 × 100

150 × 150

200 × 100

Izgriezuma izmērs ir tāds pats kā loga izmērs.

Papildu produkti komfortam

Saulessargs

Aptumšojošās žalūzijas

Plašāku informāciju par uzstādīšanas piederumiem
un žalūzijām skatiet vietnē www.velux.lv

Insektu tīkls

Saderīgs ar inteliģentajām
mājas vadības ierīcēm –
VELUX ACTIVE un APP
Control

* Atbilst ES likumdošanas pretielaušanās prasībām, 2. klase.

VELUX
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Jaunā paaudze

JAUNUMS

Virsgaismas logs
ar izliektu stiklu
Labākais CurveTech
sniegums
Maksimāli daudz dienas gaismas
Lieliska energoefektivitāte
Moderns dizains
Lieliska skaņas izolācija
Skaidrs skats un drenāža ar
CurveTech

Kā daļa no mūsu jaunās paaudzes virsgaismas logiem, VELUX
virsgaismas logs ar izliektu stiklu ir revolūcija logu dizainā.
Unikālā izliektās formas stikla virsma ļauj lietus ūdenim viegli
noplūst no virsmas – pat jumtiem ar slīpumu 0°. Tas vienlaikus ir
arī uzmanību piesaistošs ārējais elements, kas piešķir jūsu mājas
jumtam mūsdienīgumu.
Unikālais dizains ar plānu rāmi un neredzamu vērtni nodrošina
maksimālu dienas gaismu un skaistu dizainu no mājas iekšpuses
– pat ar uzstādītām žalūzijām. Žalūzijas ir nemanāmi novietotas
pamatnes konstrukcijā, starp apakšējo rūti un ārējo stiklu, un tās
nebojā dienas gaismas plūsmu, dizainu vai skatu uz debesīm.
Virsgaismas logam ar izliektu stiklu ir pieejams ar vienkameras
vai divkameru stikla paketi, un tam ir lieliska energoefektivitāte,
kā arī skaņas izolācija lietus, krusas vai satiksmes trokšņu
gadījumā.
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Izliekta stikla virsma
(ISU 1093)

Neverama pamatne
(CFU)

Elektriski verama pamatne
(CVU)

Augstākās kvalitātes izvēle māju
īpašniekiem ar jumta slīpumu 0-15°.

Unikāla logu konstrukcija ar plānu rāmi un
neredzamu vērtni.

Skaidrs skats un ūdens novade ar
CurveTech.

Izturīgs, balts poliuretāns nodrošina
virsmu, kurai nav vajadzīga apkope.

Elektriski verams virsgaismas logs
nodrošina svaigu gaisu ar vienu pogas
spiedienu.

Rūdīts stikls, kas nostiprināts ar
hermētiķi.

Pieejama ar vienkameras vai divkameru
stikla paketi izcilai energoefektivitātei un
skaņas izolācijai.

Paaugstināta izturība pret vēju,
sniegu un krusu.

Iepriekš uzstādīts lietus sensors.

Laminēts izolācijas stikls drošībai.

Unikāla logu konstrukcija ar plānu rāmi un
neredzamu vērtni.
Izturīgs, balts poliuretāna rāmis ar koka
kodolu.
Pieejama ar vienkameras vai divkameru
stikla paketi izcilai energoefektivitātei un
skaņas izolācijai.

Izliekts stikls

Laminēts izolācijas stikls drošībai.

• pilnīgs stikla pārklājums
• rūdīts ārējais stikls, kas nostiprināts
ar hermētiķi
• CE marķējuma konstruktīvais
stiklojums (augšdaļas stiprinājums
bez mehāniskām detaļām)

Vērtne
• neredzama, plāna stikla šķiedras vērtne
• maksimāli daudz dienas gaismas,
elegants dizains

Rāmis
• plāns un elegants poliuretāna rāmis
ar koka kodolu
• Maksimāli daudz dienas gaismas un
elegants dizains, papildu izturība,
siltuma stabilitāte

Izolācijas stikls
• Pieejams ar vienkameras vai divkameru
stikla paketi
– Urc, ref300 0,65/0,55 W/m2K
• zems novietojums konstrukcijā, lai
nodrošinātu maksimālu dienas gaismu
un energoefektivitāti

Izolācija
• īpaši izstrādāta
ThermoTechnology

Ailes grope
• Unikāla ailes grope precīzai ailes
montāžai

No 2022. gada rudens

60 × 60

izmēri

80 × 80

90 × 60

90 × 90

100 × 100

120 × 90

120 × 120

150 × 100

150 × 150

200 × 100

Izgriezuma izmērs ir tāds pats kā loga izmērs.

Papildu produkti komfortam

Saulessargs

Gaismu necaurlaidīgās
žalūzijas

Plašāku informāciju par uzstādīšanas piederumiem
un žalūzijām skatiet vietnē www.velux.lv

Insektu tīkls

Saderīgs ar inteliģentajām
mājas vadības ierīcēm –
VELUX ACTIVE un APP
Control

* Atbilst ES likumdošanas pretielaušanās prasībām, 2. klase.

VELUX
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Aizsardzība pret
karstumu un dienas
gaismas regulēšana
Virsgaismas logiem ar plakanu vai izliektu stiklu
Jaunā paaudze

Jaunā paaudze

Optimizēts
un nemanāms
novietojums!

Jaunā paaudze

Optimizēts
un nemanāms
novietojums!

Saulessargs
Samazina pasīvo sakaršanu
(MSU)

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
Ideāls miegs - dienā vai naktī
(DSU)

Insektu tīkls
Svaigs gaiss bez insektiem
(ZIU)

Nemanāmi novietots loga iekšpusē un
papildina skaistu interjera dizainu.

Nemanāmi novietotas loga iekšpusē un
papildina skaistu interjera dizainu.

100% insektu drošs.

Aptumšo dienas gaismu un novērš tiešu
saules staru ieplūšanu.

99% aptumšojums.

Aizsargā telpu no saules karstuma.

Bloķējiet āra gaismu, lai nodrošinātu labu
miegu vai atsvaidzinošu dienas snaudu.
Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas rada
gaismas necaurlaidīgu norobežojumu
pilnīgas tumsas radīšanai jebkurā laikā.
Lieliski piemērots guļamistabām un citām
telpām, kur nepieciešama pilnīga gaismas
kontrole.

Sniedz pilnīgu privātumu.
Daļēji caurspīdīgais solārais saulessargs
samazina pasīvo sakaršanu un uztur vēsu,
komfortablu temperatūru, izkliedējot
saules starus.
Saulessarga komplektācijā ietilpst
iepriekš savienots sienas slēdzis
attālinātai darbībai.
Var kombinēt ar insektu tīklu (nav
kombinējams ar gaismu necaurlaidīgo
žalūziju).

5070

Lieliski piemērots guļamistabām.

Žalūzijas komplektācijā ietilpst iepriekš
savienots sienas slēdzis attālinātai
darbībai.

4550

RISINĀJUMI PLAKANAM JUMTAM

Vēja izturīgs audums ilgstošai
lietošanai.
Izbaudiet svaigu gaisu bez insektiem.
Insektu ļauj saglabāt skatu un baudīt
svaigu gaisu bez kukaiņiem. Insektu
tīklam ir mūsdienīgs, balts dizains. To ir
viegli uzstādīt vienam cilvēkam, un to ir
viegli noņemt tīrīšanai. To var kombinēt ar
saulessargu vai gaismu necaurlaidīgajām
žalūzijām.

Var kombinēt ar insektu tīklu (nav
kombinējams ar saulessargu).

Žalūzijas ir novietotas virsgaismas loga iekšpusē,
tāpēc montāžu visērtāk ir veikt uzstādīšanas laikā.
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Izturīgs, caurspīdīgs tīkla audums
netraucē redzamību.

0000

Virsgaismas logam ar akrila kupolu

Saulessargs
Samazina pasīvo sakaršanu
(MSG)

Gaismu necaurlaidīgās
energoefektīvās žalūzijas
Aizsardzība pret aukstumu
(FSK/FMK)

Maiga dienas gaismas kontrole.

Aptumšo dienasgaismu un novērš tiešu
saules staru ieplūšanu.

Aptumšojošs efekts.

Aizsargā telpu no saules karstuma.

Uzlabo siltuma komfortu.

Sniedz pilnīgu privātumu.

Sniedz pilnīgu privātumu.

Daļēji caurspīdīgais saulessargs atrodas
starp pamatni un virsmu, tas palīdz filtrēt
spēcīgus saules starus, pirms tie uzkarsē
jūsu istabu.

Dekoratīvās gaismu necaurlaidīgas
energoefektīvās žalūzijas padara telpu
tumšāku, pateicoties dubultplisētajam
aptumšojošajam materiālam. Audumā ir
paslēptas auklas un alumīnija pārklājums
starp auduma slāņiem, kas uzlabo izolāciju
un palielina telpās komfortu.

Uzturiet komfortablu iekštelpu
temperatūru, izmantojot efektīvu siltuma
aizsardzību.
Ar saules enerģiju darbināmo saulessargu
ir vienkārši uzstādīt no ārpuses.
Saulessarga komplektācijā ietilpst
iepriekš savienots sienas slēdzis
attālinātai darbībai.

6090

Plisētās žalūzijas
Maigs apgaismojums
(FMG)

Tālvadības elektriskās (FMK) vai solārās
vadības(FSK) žalūzijas ir pieejamas divās
krāsās.

Sniedz pilnīgu privātumu.

Plisētās žalūzijas piedāvā maigu dienas
gaismas kontroli klasiskā un dekoratīvā
veidā. Audums palīdz izkliedēt ienākošo
dienas gaismu, nodrošinot patīkamu vidi
bez tiešiem saules stariem, un ir pieejams
divās krāsās.
Žalūzijas tiek darbinātas ar tālvadības pulti.
Žalūziju komplektācijā ietilpst iepriekš
savienots sienas slēdzis attālinātai
darbībai.

Žalūzijas komplektācijā ietilpst iepriekš
savienots sienas slēdzis attālinātai
darbībai.

1045

1047

1016

1259

Saderīgs ar inteliģentajām mājas
vadības ierīcēm – VELUX ACTIVE un
APP Control

VELUX
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Īpašu
funkciju

VELUX piedāvā īpašu funkciju jumta logu izlasi
plakaniem jumtiem, kas izstrādāti, lai atbilstu
specifiskiem būvnormatīviem, tiesību aktiem un
vajadzībām. Šie logi nodrošina papildu izeju uz
jumta vai dūmu ventilāciju, kur nepieciešams.

Jumta logi plakaniem jumtiem

Jumta lūka
VELUX jumta lūka pieejama ar rokas vadību un
vienkameras stikla paketi un polikarbonāta vai
akrila (caurspīdīga vai necaurspīdīga) kupolu.
Augšējā iekārta atveras līdz 60 grādiem, lai
atvieglotu iziešanu un nodrošina lielisku skaņas
izolāciju.

120 × 90

Jumta lūka
(CXP)

100 × 100

120 × 120

Manuāli veramā jumta lūka CXP atveras īpaši
plati, lai nodrošinātu vieglu piekļuvi jumtam.
Laminēta iekšējā rūts neļauj stiklam sašķīst
plīsuma gadījumā. Pieejams ar akrila un polikarbonāta kupolu.
Jumta lūka atbilst visām attiecīgajām ES
likumdošanas prasībām.

Dūmu lūka
VELUX dūmu lūka ir izstrādāta, lai atbilstu drošības prasībām, vienlaikus nodrošinot komfortu ēkas lietotājiem. Ugunsgrēka gadījumā logs
automātiski atveras, lai no ēkas izplūstu dūmi
un citas kaitīgas gāzes. Lūkai ir arī komforta
ventilācijas iespēja.
Vairāk informācijas par dūmu lūku atradīsiet
www.velux.lv
100 × 100

Dūmu lūka
(CSP)

KFX 210 vadības sistēma
Vadības sistēma ar ietvertu vadības bloku
(KFC 210/220) un iebūvētu ugunsgrēka signalizāciju un ventilācijas slēdzi, tālāk atdala
ugunsdzēsības signalizācijas slēdzi (KFK 100)
un dūmu sensoru (KFA 100).
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120 × 120

Pieslēgums plakanam jumtam
Uzstādiet VELUX jumta logu praktiski jebkurā
jumta segumā, izmantojot oriģinālos VELUX
pieslēgumu risinājumus. Mūsu pieslēgumi ir
īpaši izstrādāti precīzam jumta logu izmēram

CK02
55 × 78

Pieslēgums plakanam
jumtam
(ECX)

CK04
55 × 98

MK04
78 × 98

MK06
78 × 118

un formai, lai tie piegultu perfekti un būtu
ūdensnecaurlaidīgi. Pieslēgumus var izmantot
arī, lai apvienotu vairākus jumta logus.

MK08
78 × 140

PK04
94 × 98

SK06
114 × 118

UK08
134 × 140

ECX pieslēgums ir konkrētas formas izolēta
koka konstrukcija ar pieslēguma detaļām
jumta materiālam. Tas sastāv no augšējās
pieslēguma daļas, divām sānu daļām, vienas
apakšējās pieslēguma daļas un 4 izolētām
koka daļām.

Gaismas tunelis plakaniem jumtiem
Ar VELUX gaismas tuneli jūs varat ienest līdz
pat 98% dienas gaismas pat jūsu mājas tumšākajās vietās, jo tas spēj novadīt saules un
mēness gaismu telpā līdz 6 m attālumam.
Ideāls risinājums vannas istabām, gaiteņiem,
kāpnēm vai ģērbtuvēm.

60 × 60

Gaismas tunelis
plakaniem jumtiem
(TCR)

•

montāžas rāmis 60x60 cm

•	caurules diametrs 30 cm, ieteicamais
caurules garums ir 1-6 metri
•

tiek piegādāts ar PVC cokolu un akrila
kupolu

•

standarta piegāde ar 1,8 m cauruli (pagarinājuma daļas ZTR)

VELUX
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Iebūvēšanas
piederumi
Kupols
Aizsardzības režģis
(ZZZ 257)

Nomaiņas komplekts
elektriskai vēršanai
(ZCJ 1210)

Nomaiņas komplekts
manuālai vēršanai
(ZCJ 1112)

Pārveidojiet savu neveramo kupola
risinājumu par veramu, izmantojot
šo nomaiņas komplektu. Apvienojiet
ar nomaiņas rāmi, lai pārveidotu
trešās puses kupolus uz elektrisko
vēršanu.

Pārveidojiet savu neveramo kupola
risinājumu par veramu, izmantojot
šo nomaiņas komplektu. Apvienojiet
ar nomaiņas rāmi, lai pārveidotu
trešās puses kupolus uz manuālo
vēršanu.

Paaugstinājums (ZCE 1015)

Nostiprināšanas komplekts
(ZZZ 210)

Tvaika barjera (BBX)

Paaugstinājums bez atloka,
augstums 15cm, maks. 3 gab. (Tikai
kombinācijā ar ZCE 0015)

Komplekts jumta materiāla
nostiprināšanai
Derīgs CFP/CVP/CXP/CSP

Nomaiņas rāmis
(ZCJ 0000)

Nostiprināšanas komplekts
(ZZZ 210J)
Aizvietojiet savu esošo, trešās puses
kupola risinājumu ar jaunu nomaiņas
rāmi.
Der visiem mūsu pamata kupola
virsmām.

Virsgaismas logs ar akrila kupolu
Paaugstinājums ar atloku
(ZCE 0015)

Paaugstinājums ar atloku visapkārt,
15 cm augstums

Nodrošina kvalitatīvu loga ailes
tvaika izolāciju un novērš
kondensāta nokļūšanu jumta
konstrukcijā.

Jaunā paaudze

Virsgaismas logs ar plakanu stiklu
Virsgaismas logs ar izliektu stiklu
Paaugstinājums ar atloku
(ZCU 0015)

Paaugstinājums ar atloku visapkārt,
15 cm augstums
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Paaugstinājums (ZCU 1015)

Nostiprināšanas komplekts
(ZZZ 210)

Paaugstinājums bez atloka,
augstums 15cm, maks. 3 gab. (Tikai
kombinācijā ar ZCU 0015)

Komplekts jumta materiāla
nostiprināšanai, melnā krāsā. Derīgs
CFU/CVU

Tvaika barjera (BBX)

Nodrošina kvalitatīvu loga ailes
tvaika izolāciju un novērš
kondensāta nokļūšanu jumta
konstrukcijā.

Tvaika barjera
BBX

Aile LSF

(maks. augstums 70 cm)

Nostiprināšanas
komplekts
ZZZ 210U

Paaugstinājums
ZCU 1015

Paaugstinājums ar
atloku ZCU 0015

Plakanā jumta loga aile (LSF)
Efektīva apdare
VELUX jumta logu aile, kas izstrādāta, lai padarītu
virsgaismas logu uzstādīšanu efektīvāku, ietaupa
laiku iebūvēšanas laikā, novēršot nepieciešamību
pēc ailes uzstādīšanas uz vietas, špaktelēšanas un
krāsošanas. Šis universālais risinājums ietver PVC
paneļus, tvaika barjeras (BBX).
VELUX aile ir izveidota logiem, kas uzstādīti
jumtos ar slīpumu starp 0°-5°, ļaujot to izmantot
lielākajai daļai virsgaismas logu.

Lūdzu, ņemt vērā: Visiem taisnstūrveida izmēriem motors ir novietots garajā pusē.

VELUX
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Plānošana līdz vissīkākajai detaļai

Kupols

Kupols, 3 slāņu
augstums

Svarīgākie plānošanas izmēri

0°-15°
88

Gaismas virsma

150 mm

CFJ

Gaismas virsma
Jumta izgriezums

Pamatnes augstums
150/300/500 mm

Kupols, 2 slāņu
augstums
Verams rāmis
57 mm

Pamatnes augstums
150/300/500 mm
Kupols, 3 slāņu
augstums

CVJ

150 mm

Jumta izgriezums
150
Paaugstinājuma ārējie izmēri

Paaugstinājuma ārējie izmēri

Kupola ārējie izmēri (P x A)

0°-15°

150 mm

Kupola augstums

Virsgaismas
logs ar akrila
kupolu

Tukšā zona (P x A) =
pasūtījuma izmērs - 165 mm
Paaugstinājuma iekšējie izmēri (P x A)

Tukšās, iekšējās ailes gropes izmēri (P x A)

12,5

Jumta izgriezums (P x A) = pasūtījuma izmērs

90 mm

Paaugstinājuma ārējie izmēri (P x A)

Tukšā zona (P x A) =
pasūtījuma izmērs - 62 mm

Tukšās iekšējās ailes gropes izmēri (P x A)
Jumta izgriezums (P x A) = pasūtījuma izmērs
Paaugstinājuma ārējie izmēri (P x A)
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0°-15°

Ārējie izmēri PLAKANAM STIKLAM un Izliektam STIKLAM (P x A)

Izliekta stikla augstums

Virsgaismas logs
ar izliektu stiklu

2°-15°

18

Virsgaismas logs
ar plakanu stiklu

Plakana stikla augstums
150 mm

Jaunā paaudze

13

147 mm

Izmērs
cm

Jumta
izgriezums
mm (P x A)

Paaugstinājuma ārējie
izmēri
mm (P x A)

Gaismas virsma
mm (P x A)

Kupols, 2/3 slāņu augstums
mm

Paaugstinājuma neto svars
15/30/50 cm

60 × 60

600 × 600

900 × 900

400 × 400

137

7/11/15 kg

80 × 80

800 × 800

1100 × 1100

600 × 600

177

10/14/20 kg

90 × 60

900 × 600

1200 × 900

700 × 400

177

9/31/19 kg

90 × 90

900 × 900

1200 × 1200

700 × 700

197

11/16/23 kg

100 × 100

1000 × 1000

1300 × 1300

800 × 800

217

12/18/25 kg

120 × 90

1200 × 900

1500 × 1200

1000 × 700

197

13/18/26 kg

120 × 120

1200 × 1200

1500 × 1500

1000 × 1000

268

14/21/30 kg

150 × 100

1500 × 1000

1800 × 1300

1300 × 800

217

15/22/31 kg

150 × 150

1500 × 1500

1800 × 1800

1300 × 1300

328

18/26/38 kg

Pieejams arī 200x100 izmērā ar tikai 15 cm paaugstinājumu.

Paaugstinājuma Paaugstinājuma
Ārējie
Iekšējie
izmēri
izmēri
mm (P x A)
mm (P x A)

Gaismas
Paaugstinājuma
Iekšējās ailes
Ārējais
Gropes izmērs
izmērs
mm (P x A)
mm (P x A)

Kupola
augstums
mm

Neto svars,
kombinācija
CVP ar Kupolu

791 × 791

307

32 kg

859 × 559

1091 × 791

307

41 kg

635 × 635

759 × 759

991 × 991

307

46 kg

763,4 × 763,4

735 × 735

859 × 859

1091 × 1091

357

56 kg

1380 × 1080

1063,4 × 763,4

1035 × 735

1159 × 859

1391 × 1091

357

69 kg

1000 × 1000

1180 × 1180

863,4 × 863,4

835 × 835

959 × 959

1191 × 1191

357

66 kg

150 × 100

1500 × 1000

1680 × 1180

1363,4 × 863,4

1335 × 835

1459 × 959

1691 × 1191

407

92 kg

120 × 120

1200 × 1200

1380 × 1380

1063,4 × 1063,4

1035 × 1035

1159 × 1159

1391 × 1391

407

87 kg

150 × 150

1500 × 1500

1680 × 1680

1363,4 × 1363,4

1335 × 1335

1459 × 1459

1691 × 1691

407

132 kg

Gaismas
virsma
mm (P x A)

Izmērs
cm

Jumta
izgriezums
mm (P x A)

60 × 60

600 × 600

780 × 780

463,4 × 463,4

435 × 435

559 × 559

90 × 60

900 × 600

1080 × 780

763,4 × 463,4

735 × 435

80 × 80

800 × 800

980 × 980

663,4 × 663,4

90 × 90

900 × 900

1080 × 1080

120 × 90

1200 × 900

100 × 100

Izmērs
cm

Paaugstinājuma
Jumta
ārējie izmēri
izgriezums
mm (P x A)
mm (P x A)

Gaismas
virsma
mm (P x A)

Ārējā profila
Gaismas
platums Plakans Izliekta stikla
Iekšējās ailes
stikls un izliekts
augstums
Gropes izmērs
stikls
mm
mm (P x A)
mm (P x A)

Neto svars,
kombinācijā
CVU 0220Q /
CVU 0225Q ar
Izliektu STIKLU

Neto svars,
kombinācijā
CVU 0220Q /
CVU 0225Q ar
PLAKANU STIKLU

60 × 60

600 × 600

893 × 893

538 × 538

559 × 559

901 × 901

253

54/57 kg

52/55 kg

80 × 80

800 × 800

1093 × 1093

738 × 738

759 × 759

1101 × 1101

262

74/80 kg

71/77 kg

90 × 60

900 × 600

1193 × 893

835 × 538

859 × 559

1201 × 901

268

67/72 kg

65/70 kg

90 × 90

900 × 900

1193 × 1193

835 × 835

859 × 859

1201 × 1201

268

85/91 kg

82/88 kg

100 × 100

1000 × 1000

1293 × 1293

938 × 938

959 × 959

1301 × 1301

273

97/105 kg

98/106 kg

120 × 90

1200 × 900

1493 × 1193

1138 × 835

1159 × 859

1501 × 1201

286

102/111 kg

103/112 kg

120 × 120

1200 × 1200

1493 × 1493

1138 × 1138

1159 × 1159

1501 × 1501

286

122/133 kg

124/135 kg

Pieejami arī izmēros 150 × 100, 150 × 150, 200 × 100 cm.

VELUX
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Tehniskie parametri

Kupols
CFJ, Kupols, 2 slāņu,
necaurspīdīgs, PVC
CFJ, Kupols, 3 slāņu,
necaurspīdīgs, PVC
CVJ, Kupols, 2 slāņu,
necaurspīdīgs, PVC
CVJ, Kupols, 3 slāņu,
necaurspīdīgs, PVC

U
W/(m2K)

g
akrila/polikarb.

Rw

akrila/polikarb.

τV

Gaisa
caurlaidība

Reakcija uz uguni
akrila/polikarb.

2,21)

0,75/0,52

20

0,80/0,52

-

E klase / B-s2, d0

1,71)

0,69/0,47

22

0,75/0,46

-

E klase / B-s2, d0

2,02)

0,75/0,52

20

0,80/0,52

-

E klase / B-s2, d0

1,62)

0,69/0,47

22

0,75/0,46

-

E klase / B-s2, d0

Norādītās vērtības attiecas uz paaugstinājumu no PVC un augstumu 15 un 30 cm.
Saskaņā ar DIN EN 1873, ieskaitot paaugstinājumu, pamatojoties uz apstrādes laukumu A = 2,6 m².
Saskaņā ar DIN EN 1873, ieskaitot paaugstinājumu, pamatojoties uz apstrādes laukumu A = 3,1 m².

1)

2)

Virsgaismas logs
ar akrila kupolu

1)

U
W/(m2K)

g
akrila/polikarb.

Rw

akrila/polikarb.

τV

Gaisa
caurlaidība

Reakcija uz uguni

CFP, Kupols, caurspīdīgs

0,801)

0,53/0,50

36

0,72/0,70

A3

B-s1, d0

CVP, Kupols, caurspīdīgs

0,801)

0,53/0,50

36

0,72/0,70

4

B-s1, d0

CFP, Kupols, necaurspīdīgs

0,801)

0,20/0,23

36

0,25/0,26

A3

B-s1, d0

CVP, Kupols, necaurspīdīgs

0,801)

0,20/0,23

36

0,25/0,26

4

B-s1, d0

Saskaņā ar DIN EN 1873, ieskaitot paaugstinājumu, pamatojoties uz apstrādes laukumu A = 3,4 m².

Jaunā paaudze
Virsgaismas logs
ar plakanu stiklu

Virsgaismas logs
ar plakanu stiklu
Virsgaismas logs
ar izliektu stiklu

CFU/ CVU, vienkameras
stikla pakete
CFU/ CVU, divkameru
stikla pakete
1)

CFU/ CVU, vienkameras
stikla pakete
CFU/ CVU, divkameru
stikla pakete
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g

Rw

τV

Gaisa
caurlaidība

Reakcija uz uguni

0,75 1)

0,52

39/3

0,68

4

D-s2, d2

0,60 1)

0,49

41/4

0,63

4

D-s2, d2

Saskaņā ar DIN EN 1873, ieskaitot paaugstinājumu, pamatojoties uz apstrādes laukumu A = 4,1 m².

Virsgaismas logs
ar izliektu stiklu

1)

U
W/(m2K)

U
W/(m2K)

g

Rw

τV

Gaisa
caurlaidība

Reakcija uz uguni

0,65 1)

0,52

39/3

0,69

4

D-s2, d2

0,55 1)

0,49

42/4

0,63

4

D-s2, d2

Saskaņā ar DIN EN 1873, ieskaitot paaugstinājumu, pamatojoties uz apstrādes laukumu A = 4,4 m².

Vasaras māja Rørvig, Dānijā

Arhitekts:	Elkiær + Ebbeskov Arkitekter APS,
Lotte Elkiær un Ane Ebbeskov
Fotogrāfs: Laura Stamer

Vairāk iedvesmojieties

www.velux.lv/piemeri-iedvesmai/klientu-piemeri
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Cenas
Kupols
U-vērtība

Urc, ref300 W/(m2K)*

Augšējā
virsma
ISJ
0102/0112
ISJ
0103/0113

60×60

90x60

80x80

90×90

100×100

120×90

120×120 150×100 150×150 200×100

2 slāņu/3 slāņu
2 slāņu akrila kupols

179

197

213

237

263

284

342

408

510

497

3 slāņu akrila kupols

215

237

256

284

316

341

410

489

612

596

ISJ 0112

2 slāņu polikarbonāta
kupols

206

227

245

272

302

327

393

469

587

572

ISJ 0113

3 slāņu polikarbonāta
kupols

277

306

330

367

408

440

530

632

791

770

Pamatne
CFJ 0010

Neverama pamatne
15cm

2,2/1,7

235

274

314

353

392

408

478

490

643

674

CFJ 1010

Neverama pamatne
30cm

2,2/1,7

308

359

411

462

514

534

626

642

842

-

CFJ 2020

Neverama pamatne
50cm

541

631

721

811

902

938

1100

1127

1479

-

CVJ 0210

Elektriski verama
pamatne 15cm

2,0/1,6

805

844

884

923

962

978

1048

1060

1213

1244

CVJ 1010

Elektriski verama
pamatne 30cm

2,0/1,6

878

929

981

1032

1084

1104

1196

1212

1412

-

CVJ 2220

Elektriski verama
pamatne 50cm

1111

1201

1291

1381

1472

1508

1670

1697

2049

-

-

Uzstādīšanas piederumi
ZZZ 210J

Rāmja fiksācijas
komplekts jumta papei

68

72

73

76

78

79

87

90

106

ZCJ 0000

Nomaiņas rāmis

175

184

192

203

211

219

231

272

-

-

ZCJ 1210

Nomaiņas komplekts
elekt. ventilācijai

570

-

570

570

570

-

570

-

-

-

ZCJ 1112

Nomaiņas komplekts
manuālai vēršanai

325

325

325

325

325

325

325

325

-

-

ZZZ 257

Aizsardzības režģis
pret caurkrišanu

87

113

125

147

171

178

221

231

311

-

* Aprēķināts standarta izmēram 1,2mx1,2m un 300mm paaugstinājumam, jumta slīpumam 0

Virsgaismas logs
ar akrila kupolu

U-vērtība

Urc, ref300 W/(m2K)*

60×60

90x60

80x80

90×90

100×100

120×90

120×120 150×100 150×150

Augšējais apvalks
ISD
0000/0010
ISD
0100/0110

Caurspīdīgs akrila/
polikarbonāta kupols

214

236

255

284

315

328

410

416

567

Necaurspīdīgs akrila/
polikarbonāta kupols

214

236

255

284

315

328

410

416

567

0,87/0,8

324

358

386

429

477

496

582

596

782

0,87

697

731

759

802

850

869

955

969

-

0,87/0,8

1148

1182

1210

1253

1301

1320

1406

1420

1606

Pamatne
CFP 0073U
vai 0073QV

Neverama pamatne/neverama, pret ielaušanos
droša pamatne, vienkameras stikla pakete

CVP 0073U

Manuāli verama
pamatne jumta lūkai

CVP 0573UA Elektriski verama/
elektriski verama
vai 0673QV pretlaupīšanas pamatne
CSP 1073Q

Plakana jumta dūmu
lūka

-

-

-

-

2003

-

-

2444

-

CXP 0473Q

Manuāli verama
pamatne jumta lūkai

-

-

-

-

1097

1141

1338

-

-

Uzstādīšanas piederumi
ZCE 0015

Paaugstinājums ar
150mm atloku

297

314

317

331

341

344

382

396

426

ZCE 1015

Paaugstinājums
150mm bez atloka

267

282

285

298

307

310

344

356

417

ZZZ 210

Rāmja fiksācijas
komplekts jumta papei

BBX 0000 C Tvaika barjera
Aile**
LSF 2000

65

69

70

73

75

76

84

87

102

28
307

28
329

28
336

28
350

28
365

28
372

28
394

28
402

28
438

* Aprēķināts standarta izmēram 1,2mx1,2m un 300mm paaugstinājumam, jumta slīpumam 0
** Aile plakanam jumtam. Šis universālais risinājums ietver PVC paneļus, tvaika barjeras un ārpusi

Lai uzzinātu piegādes laiku, lūdzu, sazinieties ar VELUX
klientu apkalpošanas servisu vai savu izplatītāju.
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Visas cenas EUR ar PVN.

No 2022. gada rudens

Jaunā paaudze

Virsgaismas logs
ar plakanu stiklu

U-vērtība

Urc, ref300 W/(m2K)*

90x60

80x80

90×90

395

436

471

523

581

604

755

767

1046

1098

60×60

100×100

120×90

120×120 150×100 150×150 200×100

Augšējais apvalks
ISU 2093

Plakana stikla virsma

Pamatne
Neverama pamatne

0,75

368

406

438

487

541

563

660

676

887

931

CFU 0025Q

Neverama pamatne
Divkameru stikla pakete

0,60

478

527

570

633

703

731

858

879

1153

1210

CVU 0220Q

Elektriski vadāma
pamatne Vienkameras
stikla pakete

0,75

1159

1197

1229

1278

1332

1354

1451

1467

1678

1722

0,60

1269

1318

1361

1424

1494

1522

1649

1670

1944

2001

CFU 0020Q Vienkameras stikla pakete

Elektriski vadāma

CVU 0225Q pamatne Divkameru stikla
pakete

Uzstādīšanas piederumi
ZCU 0015

Paaugstinājums
150mm ar atloku

297

314

317

331

341

344

382

396

464

488

ZCU 1015

Paaugstinājums
150mm bez atloka

267

282

285

298

307

310

344

356

417

439

ZZZ 210U

Rāmja fiksācijas
komplekts

LSF 2000

Aile**

65

69

70

73

75

76

84

87

102

107

307

329

336

350

365

372

394

402

438

-

* Aprēķināts standarta izmēram 1,2mx1,2m un 300mm paaugstinājumam, jumta slīpumam 0
** Aile plakanam jumtam. Šis universālais risinājums ietver PVC paneļus, tvaika barjeras un ārpusi

No 2022. gada rudens

Jaunā paaudze

Virsgaismas logs
ar izliektu stiklu

U-vērtība

Urc, ref300 W/(m2K)*

90x60

80x80

549

606

654

727

808

840

1050

1066

1454

1526

60×60

90×90

100×100

120×90

120×120 150×100 150×150 200×100

Augšējais apvalks
ISU 1093

Izliekta stikla virsma

Pamatne
Neverama pamatne

0,65

368

406

438

487

541

563

660

676

887

931

CFU 0025Q

Neverama pamatne
Divkameru stikla pakete

0,55

478

527

570

633

703

731

858

879

1153

1210

CVU 0220Q

Elektriski vadāma
pamatne Vienkameras
stikla pakete

0,65

1159

1197

1229

1278

1332

1354

1451

1467

1678

1722

0,55

1269

1318

1361

1424

1494

1522

1649

1670

1944

2001

CFU 0020Q Vienkameras stikla pakete

Elektriski vadāma

CVU 0225Q pamatne Divkameru stikla
pakete

Uzstādīšanas piederumi
ZCU 0015

Paaugstinājums
150mm ar atloku

297

314

317

331

341

344

382

396

464

488

ZCU 1015

Paaugstinājums
150mm bez atloka

267

282

285

298

307

310

344

356

417

439

ZZZ 210U

Rāmja fiksācijas
komplekts

LSF 2000

Aile**

65

69

70

73

75

76

84

87

102

107

307

329

336

350

365

372

394

402

438

-

* Aprēķināts standarta izmēram 1,2mx1,2m un 300mm paaugstinājumam, jumta slīpumam 0
** Aile plakanam jumtam. Šis universālais risinājums ietver PVC paneļus, tvaika barjeras un ārpusi

Aizsardzība pret
karstumu un dienas
gaismas regulēšana

No 2022. gada rudens

60x60

90x60

80x80

90x90

100x100

120x90

120x120 150x100 150x150 200x100

386

395

403

412

420

428

437

445

525

550

386

395

403

412

420

428

437

445

525

550

88

90

92

94

96

98

100

102

120

126

Solāri vadāms, MSG Saulessargs

355

362

370

378

386

393

401

409

-

-

Elektriski vadāms,
FMG

Plisētās žalūzijas

257

263

268

274

279

285

291

296

-

-

Elektriski vadāms
FMK

Gaismu necaurlaidīgās
energoefektīvās žalūzijas

297

303

309

316

322

329

335

342

403

-

Gaismu necaurlaidīgās

335

342

350

357

364

371

379

386

455

-

Virsgaismas logam ar izliektu
vai plakanu stikla virsmu
Solāri vadāms, MSU Saulessargs
Gaismu necaurlaidīgās

Solāri vadāms, DSU žalūzijas
Manuāla vadība
Insektu tīkls, ZIU

Insektu
tīkls

Kupolam ar stiklojumu

Solāri vadāms, FSK energoefektīvās žalūzijas

Elektriskajiem piederumiem, kas uzstādīti neelektriskiem plakano jumtu logiem, ir jāpasūta KUX 110.

Lai uzzinātu piegādes laiku, lūdzu, sazinieties ar VELUX
klientu apkalpošanas servisu vai savu izplatītāju.

Visas cenas EUR ar PVN.

VELUX
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Vairāk iedvesmojieties

www.velux.lv/piemeri-iedvesmai/klientu-piemeri
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Daudzfunkcionāla halle Klausā, Austrijā
Arhitekts:	Dietcrich | Untertifaller Architekten
Fotogrāfs: Patricia Weisskirchner

Atbalsts
Atbalsts arhitektūras
un dizaina jautājumos

Mēs piedāvājam savu atbalstu un palīdzību katrā
darba posmā ar mūsu produktiem

Konsultācijas
Mēs piedāvājam produktu risinājumu
precizēšanu konkrētam projektam un dienas
gaismas risinājumu konsultācijas.
Sazinieties ar mums:
velux.latvia@velux.com

@

BIM Objekti
Dizaineriem, kuri izmanto ArchiCAD,
AutoCAD, Revit un 3dsMax, piedāvājam
vairākas gatavas objektu bibliotēkas.
Lejupielādēt varat:
www.velux.lv/BIM
CAD informācija
Lejupielādēt varat:
www.velux.lv/CAD

Iebūvēšana
Iebūvēšanas atbalsts
VELUX piedāvā bezmaksas apmācību atbalstu uzstādīšanas laikā.
Lai saņemtu atbalstu, lūdzu, sazinieties ar
klientu apkalpošanas nodaļu.
tel. 8000 8802

Apkope
VELUX garantija un apkope
Uz logiem attiecas 10 gadu VELUX garantija
un 3 gadu garantija žalūzijām.
Sīkāka informācija skatāma
www.velux.lv/garantija
Mēs garantējam rezerves daļu pieejamību un
apkopes atbalstu ikvienā valsts daļā.

VELUX
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Visas cenas katalogā ir norādītas EUR ar PVN
un ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.
Norādītās cenas ir orientējošas un nav uzskatāmas par pārdošanas līguma piedāvājumu.
Par faktisko pārdošanas cenu jautājiet savam
izplatītājam vai uzstādītājiem
Lai uzzinātu piegādes datumu, sazinieties ar
VELUX klientu apkalpošanas dienestu vai savu
izplatītāju.
VELUX neuzņemas atbildību par kļūdām katalogos, brošūrās un citos drukātajos materiālos.
VELUX patur tiesības bez brīdinājuma veikt
izmaiņas savos produktos un cenās. Pašreizējās cenas pieejamas www.velux.lv

© 2022 VELUX GROUP ® VELUX UN SARKANAIS VELUX LOGOTIPS IR REĢISTRĒTAS PREČU ZĪMES, KAS IZMANTOTAS SASKAŅĀ AR VELUX GROUP LICENCI

VELUX Latvia
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Rīga, LV-1002
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