Vinduer for flate tak

Slipp dagslyset inn
gjennom flate tak

Nyhet!

Buet glass

00-150

VELUX vindu for flate tak ”CurveTech” har en 6mm buet glassoverflate, som slipper inn mye dagslys og skiller seg ut med et lekkert
moderne design - ideelt for designbevisste huseiere. Velg den elektriske VELUX INTEGRA® versjonen med regnsensor, og kontrollpad for
komfortabel betjening samt mulighet for faste programmer.
• Elegant løsning for synlige installasjoner
• Buet glass uten kanter, som gjør at
regndråpene renner vekk fra glasset
• Utformingen av glasset fører til
minimalt behov for vedlikehold grunnet
naturlig avrenning
• Utmerket lydreduksjon mot støy fra
regn, hagl og andre ytre forstyrrelser
• Ripefritt 6mm herdet glass forlenger
levetiden
• Passer til helt flate tak (0 - 15°).

VELUX takvinduer for flate tak med buet glass kommer i to utgaver, fast og VELUX
INTEGRA® elektrisk åpningsbart med regnsensor og programmerbar kontrollpad for
automatisk utluftning og komfort.

Størrelser:
60 x 60

60 x 90

80 x 80

90 x 90

90 x 120

100 x 100

100 x 150

120 x 120

VELUX
vinduer for flate tak

Plant glass
50-150

VELUX vindu for flate tak med vakker glasstopp som gir et diskret og strømlinjeformet utseende. Passer fint med nesten alle typer
arkitektur. Egnet for tak med takvinkel mellom 5 og 15°. Leveres som fast, eller VELUX INTEGRA® elektrisk med regnsensor, og
kontrollpad for komfortabel betjening samt mulighet for faste programmer.

• Rent design for synlige installasjoner,
passer fint med nesten alle typer
arkitektur
• Plant glass med aluminiumsprofiler
• Ripefritt 4mm herdet ytre glass for
god holdbarhet
• God lydreduksjon mot ytre støy
• Passer på tak med 5-15° vinkel

VELUX takvinduer for flate tak med plant glass kommer i to utgaver, fast og VELUX
INTEGRA® elektrisk åpningsbart med regnsensor og programmerbar kontrollpad for
automatisk utluftning og komfort.

Størrelser:
60 x 60

60 x 90

80 x 80

90 x 90

90 x 120

100 x 100

100 x 150

120 x 120

Kuppel

00-150

Det robuste akrylmaterialet som
anvendes til den transparente kuppelen
er motstandsdyktig mot skade fra hagl,
regn og andre ekstreme værforhold.
VELUX vindu for flate tak med kuppel
leveres i 4 utgaver.
• Robust akrylkuppel med utforming
som sikrer maksimal avrenning
• Transparent kuppel, som slipper
inn godt med dagslys og gir uhindret
utsikt til himmelen
• God lydisolasjon mot ytre støy
• Designet for enkel rengjøring også
under kuppelen
• Perfekt for kontorer, sykehus, skoler og
boliger med helt flate tak (0 - 15o)

Elektrisk åpningsbar

Fast

VELUX INTEGRA med r egnsensor,
og kontrollpad for automatisk
utluftning og komfort.

Slipper inn dagslys i rom med flate tak.

®

Størrelser:
60 x 60

60 x 90

80 x 80

90 x 90

100 x 100

100 x 150

120 x 120

150 x 150

90 x 120

Røykventilasjon

Sidehengslet håndverkerutgang

Fjerner effektivt røyk og varme fra
bygningen ved brann. Vinduet er også
godt egnet for daglig ventilasjon

Sidehengslet håndverkerutgang gir
mulighet for vedlikehold og tilsyn på taket.

Størrelser:

Størrelser:

100 x 100

120 x 120

90 x 120

100 x 100

120 x 120

Ett vindu - 3 varianter
VELUX vinduer for flate tak består av en vedlikeholdsfri hvit vindusdel
og en valgfri toppdel; buet glass, plant glass eller kuppel.
Vinduet har interiørfinish og et notspor for montering av innvendig foring (leveres
ikke av VELUX), slik at overgangen fra vindu til taket blir glatt og fin.
Velg mellom 3 topper: To varianter for helt flate tak 0 - 150 - buet glass for den
designbevisste, eller klassisk transparent akrylkuppel. Plant glass for nesten flate
tak 5 - 150 . Velg mellom flere størrelser, faste eller VELUX INTEGRA® elektrisk
åpningsbare.
For maksimal komfort anbefales VELUX INTEGRA® med regnsensor, som lukker
vinduene automatisk ved nedbør og komfortabel betjening, samt mulighet for
faste programmer.
Kompletèr vinduet med en plissègardin, som demper eller stenger lyset ute.
På varme sommerdager kan du regulere varmen med en screen, som holder
inntil 76% av varmen fra solens stråler ute.

Plissègardin, montert på innsiden.

Screen, montert mellom
vindusglasset og ytre toppdel.
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