Nyhet

VELUX STUDIO ”3 i 1”
– 3 vinduer i en karm

VELUX STUDIO ”3 i 1”
– slipp inn enda mer dagslys

Gjennom lyssjakten strømmer lyset inn fra VELUX STUDIO, som også
bidrar med naturlig ventilasjon og derfor gir et godt inneklima.

VELUX STUDIO er en elegant og enkel løsning
sett både fra innsiden og utsiden.

Egenskaper

Funksjoner

VELUX STUDIO er en estetisk løsning
med slankere profiler, som gir enda
bedre utsikt og mer dagslys.
Monteringen er enkel, fordi vinduselementet består av 3 vinduer med
en felles karm.

Øker mengden dagslys

• Hvitmalt trevindu (både ramme og karm)

Designet på STUDIO sikrer 23 % mer
dagslys gjennom taket.

• Som utgangspunkt manuelt betjent

Panoramautsikt

• Tre stk. vinduer GGL FK06 i en karm (mål samlet løsning: 184 x 118 cm)

STUDIO vinduet har slankere profiler,
så du får enda bedre utsikt.

• De åpningsbare vinduene kan oppgraderes til VELUX INTEGRA® med
fjernbetjent elektrisk eller solcelledrevet styring
• Kombinasjon av ett fast midtelement og to åpningsbare midthengslede
– samlet vekt: 100 kg - (karm med fast parti: 40 kg).

En karm, tre elementer
Det midtre vinduet er fast, men de to
ytre takvinduene åpnes uavhengig av
hverandre.

Enkel montering
Med kun en karm til 3 vinduer
monteres STUDIO like enkelt som ett
takvindu.

Naturlig ventilasjon

3-lags glass med anti-dugg og
easy-clean belegg (--66).

Smalere profiler
På VELUX STUDIO har vi redusert
rammeprofilene, så du får et estetisk
utseende og panoramautsikt.

Mye for pengene
3 vinduer til tilnærmet samme pris
som 2. (2 x GGL PK06 2066)

Utvendig solskjerming kan monteres på de to åpningsbare vinduene.
Innvendig solskjerming kan monteres på alle tre vinduene.
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Scan QR-kode
og se monteringsfilm.
Se monteringsfilm og les mer på velux.no/studio

Se prisen

17.231 kr.
VELUX STUDIO 3-i-1, GGLS WK06 206650:
Inndekning til takstein, takplater ol, EDWS WK06: 4.306 kr.
4.306 kr.
Inndekning til takpapp, shingel, ol. EDLS WK06:
Inndekningene inneholder isolasjonskrave,
undertakskrave og dampsperrekrave.
Priser inkl. mva
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