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rosjektet ”Redistribution
of Light” fra Korea presenterer en løsning for å skape
mer lys ut av eksisterende
vindusåpninger i trange
by-boliger, mens prosjektet ”Light for
the Blind” fra Kina viser hvordan blinde
kan utforske dagslys og hvordan dagslys
kan normalisere hverdagen for blinde.
International Velux Award deles ut
annet hvert år til arkitektstudenter, til
sammen deles omtrent 275 000 kroner
ut til ti vinnerprosjekter. Prisen skal

inspirere studentene til å bruke sollys
og dagslys som hovedkilde for energi og
lys, og derigjennom sikre helse og trivsel
for menneskene som bruker bygningene.
Det overordnede temaet i år var ”Light
of Tomorrow”, og juryen mottok nesten
600 innsendte prosjekter fra 57 land.
Det ble plukket ut ti regionale vinnere
– en vinner fra hver region (Afrika,
Amerika, Asia og Oseania, Øst-Europa
og Midt-Østen og Vest-Europa) i to kategorier; dagslys i bygninger og dagslysstudier. Alle vinnerprosjektene viste

stor forståelse for hvordan dagslys
er viktig for arkitektur. Studentene
jobbet med alt fra åndelighet til
hvordan dagslys kan gjøres konkret
for blinde.
– Vi blir overrasket hver gang, fordi
studentene faktisk søker etter nye
relasjoner med dagslys gjennom
nysgjerrighet, eksperimentering,
modellbygging og innovasjon, sier
Per Arnold Andersen, leder av
International Velux Award.
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▲Prosjektet ”Light for the Blind” er hovedvinner i kategorien dagslysstudier. Bak prosjektet står studentene Jiafeng Li,
Chenlu Wang, Guiding Yao, Jiebei Yang, Lushan Ao, Xiaoqi Chen og Jiawen Li.

Se bra ut!
Takvinduer for flate tak gjør det enkelt å fylle
huset med lys, men vinduene skal se bra
ut utenfra også, og de skal ikke minst være
funksjonelle. Våre nye vinduer for flate tak
med buet glass sørger for at vannet ikke blir
liggende, samtidig som du får klart glass som
går helt ut i kantene og ser bra ut. Vinduene
kan innstalleres med takhelling fra 0 til 15
grader, de har standard 3-lags, 6 mm tykt
ripefritt glass og kommer i mange størrelser.
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Sol ute, ikke inne
Solen er vidunderlig! Helt til den faktisk er ganske
irriterende. Vi har løsninger som lar deg beholde det
gode og fjerne irritasjonsmomentene. Vi kaller
det solskjerming, du kan kalle det terapi.
Tekst: Eva Høydalsvik Foto: Velux

D

et finnes mange gode grunner til at vi skal ha flere vinduer. Lys og
luft gjør underverker for inneklima, helse og velvære. Men ikke
alltid. Når vinduet først er på plass, finner du fort ut at du også
har behov for å kontrollere mengden av både lys og luft. Og annet
morsomt, som insekter eller pollen. Heldigvis finnes gode råd, så du
kan bevare det beste av begge verdener. Det finnes løsninger uansett
hvilket vindu du har, og uansett hva ditt behov er. Noen ganger kan ikke ett produkt
løse alle utfordringer, så da må vi kombinere to produkter, som for eksempel ved
Duo blendingsgardin, som lar deg mørklegge rommet når du skal sove, mens en
plissegardin demper lyset om dagen, uten å mørklegge rommet helt.

Lysjustering
Noen ganger ønsker vi å kontrollere
mengden lys som slipper til, uten å
mørklegge helt, eller vi vil beskytte
mot innsyn uten å miste utsyn. Velux
har løsninger som gjør at du kan
styre innkommende lys eller redusere
innsyn, som også passer til de fleste
innredningsstiler. En plissegardin vil
hindre innsyn og redusere lysmengde,
uten å fjerne alt lys. En liftgardin kan
stoppe lyset på deler av vinduet, uten å
ta alt lys eller utsyn. En persienne kan
hindre innsyn men tillate utsyn, og
redusere mengden lys. En rullegardin
vil hindre innsyn og utsyn helt, og
reduserer lysmengden ganske mye,
men ikke helt.

Interessert?

Alle solskjermingsprodukter kan kjøpes
i Velux nettbutikk (veluxshop.no) eller
bestilles hos våre dyktige forhandlere.
Finn forhandlerliste på velux.no
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◄ Energistyring
Velux takvinduer gir varme og lys, som
er nødvendig for et sunt inneklima. Men
like viktig er det å kunne styre mengden
av lys og varme. For mye av det gode er
som kjent for mye av det gode. Gardiner
og rulleskodder er like effektive som
ekstra isolasjon og varmebeskyttelse,
som de er til å redusere varme- og
lysinnslipp. Solskjerming kan redusere
energiforbruket gjennom å minske
varmetapet om vinteren og minske
varmegevinsten om sommeren.

Svar og vinn!
Hva synes du om denne utgaven av Sunne Hjem?
Fortell oss hva du mener og vinn ﬂott premie! Vi trekker
tre heldige vinnere! Logg deg inn på velux.no

Vinn denne
verdenskjente designklassikeren. Tre-apen
fra Kay Bojesen.

► Mørkleggingsgardiner
Uønsket lys fra gatelys eller månen,
eller de lange, lyse sommernettene,
kan gjøre det vanskelig å sove om
natten. Eller kanskje har du behov
for en blund på dagtid? Da er full
mørklegging løsningen du er ute etter.
Slike gardiner kommer i mange farger,
mønstre og design, fra ensfargede til
ﬂerfargede og med populære ﬁgurer
til barn, som Star Wars, Disneyprinsessene og Ole Brumm.

▲ Kay

Bojesen Ape fra Kay Bojesen. Denne søte tre-apen kom til allerede i

1951, og er i dag en verdenskjent designklassiker, som fortsatt produseres for hånd i
Danmark. Apen er en leke for både store og små, og treﬁguren er en perfekt gave til dåp,
konﬁrmasjon eller som studentgave. Den passer alle aldre og kommer alltid til å være en
klassisk innredningsdetalj. Verdi kr. 1199,-.

For å delta, logg deg inn på www.velux.no
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Fint under solen
Når solen skinner vil vi være ute, helst så lenge som mulig.
For å klare det, trenger vi også litt beskyttelse.
Utvalg: Eva Høydalsvik Foto: Produsentene

◄ Gardiner kan brukes som solbeskyttelse
både ute og inne. Heng de i vinduene, slik at du kan
dra dem for og sørge for både bedre innetemperatur
og at møblene beskyttes mot solstråler som stjeler
farge. Eller heng dem opp på uteplassen, for å gi
skygge, hindre innsyn og skape atmosfære. Hexagon
gardin i gul, 140 x 220 cm, kr 350,- Kid Interiør.

► Et solseil er en enkel måte å få
skygge på, der du trenger.
Det kan tas opp og ned etter behov, og
flyttes hvis du trenger - for eksempel å ta
det med på stranden eller bruke det som
beskyttelse over en piknik.
Solseil, 5 x 5 x 5 m, kr 349, Clas Ohlson.

► En stor, flott parasoll kan beskytte
mot solen der du trenger det - om det er
i hagen, på hytta eller kanskje på stranden?
Mirlo parasoll er 260 cm, kommer i mange
farger, og den flotte knoppen på toppen
kommer i valgfri farge. Stolpen på 42 mm
passer de fleste standard parasollføtter.
Kr 3850,- eksklusiv frakt og parasollfot,
mirlo.se (de sender til Norge).
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Til hverdags og

Med 6,8 meter under taket på det høyeste, må det en del takvinduer til for å
slippe inn nok lys og luft. Med disse på plass er leiligheten på Frogner blitt så
bra at Christian og Maria er der hele tiden. Og de er sjelden alene.
Tekst: Eva Høydalsvik Foto: Niklas Hart

M

aria og Christian var på
utkikk etter noe større, og
de ville til Frogner, da de
kom over loftsleiligheten i
en bygård fra 1911 med tårn,
buede vinduer og ornamentikk. Den hadde
270 kvadratmeter boareal fordelt på kjøkkenallrom, tre stuer, tre soverom, tre bad og to
walk in-garderober. Og takterrasse. Med potensial for mer. Her er 6,8 meter under taket
på det høyeste, og 15 takvinduer sørger for at
det verken blir mørkt eller tett i den luftige
leiligheten.
– Hadde det ikke vært elektriske takvinduer
her, ville jeg ikke kjøpt leiligheten, uansett
hvor perfekt den ellers er. Elektriske takvinduer – og regnsensor – er like viktig som
inngangsdør. Om sommeren åpner vi alle på
en gang, og får umiddelbart en helt fantastisk
effekt av luftgjennomstrømning, som gir et
perfekt klima i leiligheten, sier Christian.
Da paret så leiligheten første gang falt de for
den runde gangen, takhøyden og det som
Christian kaller sceneskiftet.
– Det er tre flotte siktlinjer i leiligheten som
gjør hjemmet til en estetisk nytelse: Fra
gangen og inn til allrommet, fra spisebordet
og inn i stuen, og fra soverommet til badet.
Utover beliggenhet, med gåavstand til sine
favorittkafeer og –butikker, er Marias favorittaspekt ved leiligheten det store badet.
– Det var råloft her før de bygde leiligheten,
10
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derfor kunne de lage store rom i en moderne
planløsning. Maken til bad finnes neppe i
hele byen, sier Maria.
Badekaret med utsikt til stjernene utkonkurrerer
glatt både utsikten over Oslofjorden og opp
mot Holmenkollen, men også denne settes
pris på. Uansett hvor i boligen de står, er
utsikten spennende. Og godt er det, for paret
tilbringer mye tid i sitt nye hjem.
– Vi jobber begge hjemmefra, og at vi bor
så sentralt gjør hjemmet vårt til et naturlig
møtested for venner, kjente og familie, sier
Christian.
– Selv om vi begge er hjemme om dagen, ser
vi lite til hverandre i arbeidstiden. Christian
jobber oppe på mesaninen, mens jeg sitter
ved spisebordet eller jeg bruker det lille
kontoret ved stuen, sier Maria, som jobber
med markedsføring for Galderama. Christian
driver sitt eget firma i olje- og gassbransjen.
Hovedkontoret ligger i Stavanger, men for
noen år siden flyttet Christian ”hjem” til
Oslo.
– Foreldrene mine skal selge huset sitt nå, og
da blir vårt hjem familiens hovedsete. Her vil
vi samles til jul og 17 mai-feiringer fremover,
og det har vært en faktor ved valg av sted
og når vi innredet her. Alle løsningene må
ha god plass til hele familien, og vi er fort 14
personer, sier Christian.
Det store spisebordet blir enda større med
klaffer, og sofagruppen i stuen er

▲ Den runde gangen gir et

flott førsteinntrykk når man
kommer hjem til Christian
og Maria. Bordet fra Slettvoll
fyller plassen perfekt, uten
at det blir uframkommelig.
Lampen Mason fra Straale.no
er likevel det ekte midtpunktet
i rommet.

► Siktlinjene i den flotte
leiligheten på Frogner
er fantastiske. Her ser
vi fra spisestuen, gjennom
mellomstuen og inn til stuen.
Bak fondveggen i stuen ligger
et soverom. Glassdørene var
blant egenskapene ved leiligheten som Maria og Christian
falt for.
SUNNE HJEM
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▲ Badekaret Ellipse fra Westerbergs er i støpemarmor og en ekte juvel i leiligheten, der hele badet er
et vakkert smykke. Badekaret virker mye mindre enn sine
170 cm fordi rommet er så stort, både i kvadratmeter og
i takhøyde. Lampen O-space designet av Gianpietro Gai &
Luca Nichetto for Foscarini glir lekent inn i rommet.

◄ Allrommet med spisestue er leilighetens hovedoppholdsrom, her er 5 meter under taket og to rader med
takvinduer. Trappeveggen er tapetsert med mineraltapetet
Mica fra Omexco. Meyer spisestuebord fra Bolia, sittebenker
fra Slettvoll, og taklampe fra Six Bond Street. Fondveggen

▲ Gjesterommet er et hyggelig loftsrom med takvindu

er malt i fargen Grå sement, mens leilighetes hvite vegger

bortenfor sengen, så du slipper direkte lys eller kuldestråler

er malt i fargen Lys antikk. På gulvet ligger Fjordal parkett

når du sover. Rommet ligger stille til inn mot bakgården,

i enstavs eik, kalt Coconut, samt et gulvteppe fra Louis de

med eget bad.

Poorteres Fading World kolleksjon.

rommelig for 14, uten å virke tom når de bare er to foran TV.
Slike løsninger er mulig når leiligheten har store rom. Men
store rom – både i gulvareal og i høyden – var en utfordring
da paret flyttet inn og skulle innrede. Mye av møblene de
hadde, funket ikke i den nye boligen.
– Vi har lært at her gjelder det med få, men store møbler, som
fyller ut plassen uten å skape visuelt rot. Vi har fått råd og tips
12
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fra både profesjonelle interiørarkitekter og venner som driver
med interiør, men til syvende og sist har vi måtte bo oss litt
til, og stole på vår egen smak, sier Maria.
Paret har bodd her et år nå, og selv om leiligheten var helt ny
da de kjøpte den, var det noen ting de måtte fikse på.
– Vi falt veldig for den flotte, runde gangen når vi var på visning. Men da vi flyttet inn skjønte vi at vi hadde kjøpt 270
SUNNE HJEM
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▲ Mellomstuen er innredet til kontor
under takvinduet. Stolen ”Juli 09” er designet av Werner Aisslinger for Cappellini/
Expo Nova, mens skrivebordet er fra Six
Bond Street. Her jobber gjerne Maria, mens
Christian sitter på mesaninen over stuen
innenfor.

◄ Den store stuen har 6,8 meter under
taket og dobbel rad med takvinduer,
som må til for å supplere med lys og luft,
tross de flotte buede vinduene som tilbyr
utsikt til Oslofjorden. På mesaninen er kontoret til Christian og bodplass, som senere
kan utvikles til noe mer. Stuemøbler fra
Slettvoll, gulvteppe fra Louis de Poortere,
Fading World. Maleriet på fondveggen er av
Andreas Englund. Her er det god plass til
sosialisering, eller til en koselig TV-kveld.
TV og peis på indre vegg. Fargekode på
veggen: S8502-B (nesten sort).

▲ Under det høye taket er det god plass til et
stort kjøkken ved kneveggen. Kjøkkeninnredning
fra Poggenpohl, ovner fra Gaggenau, og hvitevarer
fra Liebherr. Den store kjøkkenøyen med tykk benkeplate i Corian er perfekt til frokost og et fint sted for
selskap til den som lager mat. Barstoler fra Bertoia,
Split taklampe fra Aneta belysning/lightup.no.

kvadratmeter uten et sted å henge jakka! Jeg er estetiker, men
det må være praktisk også, sier Christian.
De har bygget inn garderober og laget walk in på rommet
innenfor gangen, slik at det nå er god plass til å henge fra seg.
De har satt inn flere lyspunkter og lagt ledbelysning under
bokhyller og kjøkkenskap som stemningslys, og de har bygget
inn et vinskap under terrassetrappa. Den største endringen er
14
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likevel i stuen, som de har delt av til et ekstra soverom.
– Stuen var rett og slett for stor og ukoselig. Det er nesten 7
meter under taket der, og det var et stort, firkantet rom som
var vanskelig å møblere. Ved å dele det opp har vi løst alle
problemer og fått et ekstra rom samtidig. Ikke at vi trenger
flere soverom, sier Christian.
– Ikke ennå, i alle fall, hinter Maria.
SUNNE HJEM
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#mittfavorittvindu
Vi kjørte en konkurranse i våre sosiale medier, der vi ønsket å få
se deres favorittvinduer. Og det fikk vi! Her er noen av våre
favoritter blant deres favoritter.
Tekst: Eva Høydalsvik Foto: privat

S

om vi elsker vinduer! Store vinduer, små vinduer, rutete vinduer, runde vinduer, og selvsagt
vår favoritt: Takvinduer! Men vi hadde lyst å se
hva våre følgere og lesere har som favorittvindu,
dermed utlyste vi en konkurranse på Instagram
og Facebook, der vinneren fikk 3000 kroner på
valgfritt byggevarehus. Over 200 deltok ved å
vise oss sitt favorittvindu, konkurransen var særlig populær
på Instagram. Selv om vi bare trakk èn vinner, måtte vi trekke
frem våre 10 favoritter i en slags finalerunde. En kjempestor
takk til absolutt alle deltakere, det har vært så gledelig å få
ta del i deres herlige favoritter, som virkelig spenner over alt
vi elsker med vinduer: Lys, luft, utsikt, drømmer, innsikt,
kjærlighet og kaffe. ♥o #mittfavorittvindu #velux

VINNEREN: @WHITELADIE
Janne Eriksen fra Fana i Bergen står bak instagramkontoen @whiteladie. Hun vant konkurransen
med denne begrunnelsen fra juryen: "Dette er
vårt favorittbilde, fordi det viser mye dagslys,
også elsker vi den flotte utsikten til norsk natur."
Janne er 42 år, jobber som HMS-rådgiver for
Esso Norge, er gift med Rune og de har to barn
sammen på 17 og 19 år. Janne så konkurransen
på Instagram, og meldte seg på fordi hun er så
glad i vinduene i stuen.
– Jeg synes vinduene våre var midt i blinken for
tema til konkurransen. Vi har gulv til tak vinduer
og skyvedører til terrassen i et hjørne av stuen,
som både gir et flott preg til rommet og har utsikt
til store deler av byen. Her skinner solen – når
det er sol i Bergen, da – fra morgen til kveld.
Vi har plassert spisestuen i dette hjørnet, men
plassen brukes til alt fra lekser, til samlingsplass
for ungenes venner og middagsselskaper. Vi
nyter virkelig utsikten og frihetsfølelsen det gir
å bo så høyt oppe. På en god dag ser vi langt
utover Norskehavet, mot Austevoll og Sotra.
Janne og Rune vant premien på 3000 kroner på
valgfritt byggevarehus, som de skal bruke til å
forbedre hytta.

@gamleskolen2836:
#mittfavorittvindu☼1,5 år siden vi
byttet ut to små vinduer med dette nå nyter vi lys, fargespill, årstider og
månen som speiler seg i Mjøsa☼☼

@bruktogblandet: Mitt favorittvindu.
Fordi det er så avslappende å se
ut på kornåkeren og kuene som
beiter i åsen bak der.

@casachicks: Favourite window.
Vår eldste datter er så heldig å
kunne sovne til lyset fra stjernene.
Men ikke i kveld. Nå pisker regnet
ute, og høsten hilser på. Det har
sin sjarm det også

@jorunn_ls: God morgenll Er så
glad i loftstua vår som slipper inn
så mye herlig lys♥

@merete.jensen: Endelig helgJ
Har sunket ned i sofaen, og her
blir jeg Ønsker deg en fin
helg♥♥♥

@bythereseknutsenno: My favorite
window..?? Three, actually! The
kitchen skylights! / Daylight from
above is magical in any roomlN
lN

@ranli_: Another beautiful
September day

@hstokka: Good morning Sunshine!

@kringlagarden: Ha ein fin kveld
#mittfavorittvindu takvindu over
arbeidsplassen er 

@whiteladie: Mitt favorittvindu ♥Elsker å kikke
ut mot nærområdet, store fjell og mot havet i det
fjerne #velux #mittfavorittvindu

FØLG OSS:

VINNERBILDET!
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Instagram @velux_norge
Facebook/VELUXNorge
Pinterest.com/VELUXNorge
Twitter: @VELUXNorge
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Livet på

loftet

Med dobbel rad av takvinduer mangler det ikke dagslys i leiligheten
på toppen av Skillebekk. – Det kan bli varmt her, men med automatisk
vindusstyring er det ikke et problem. Ett trykk på knappen og alle
vinduene er åpne, og varmen er borte på et sekund.
Tekst: Eva Høydalsvik Foto: Inger Marie Grini

H

vert eneste vindu her har
sin spesielle utsikt, jeg
blir aldri lei av å se på
byen her oppe fra, sier
Tessan Badin. Hun bor
med sin mann Henrik Badin og hans
to tenåringsdøtre i en loftsleilighet på

Skillebekk i Oslo. Fra sjette etasje ligger
leiligheten høyt nok til å unngå innsyn
og samtidig få maksimalt ut av utsikten
til Oslofjorden og byens tak, gjennom
ett av leilighetens 15 takvinduer. Det er
virkelig livet på toppen. – Jeg løper opp
trappene for å få trening, men når jeg

handler er jeg virkelig glad for at de har
satt inn heis her, ler Tessan, og konkluderer: – Vi trives jättegodt her!
Tessan er fra Sverige og reiser fortsatt
regelmessig til Kungsbacka for å besøke
sine døtre og barnebarna. Men det er
leiligheten i Oslo som er hjemme.

◄ I TV-kroken har Tessan og Henrik hver sin sjeselong, som også er slik plassert at
de får mest ut av utsikten over Oslofjorden. Terrassen har sol hele dagen, og er et perfekt
sted for en ettermiddagsdrink. – Når vi åpner dørene helt er det som å være på terrassen
også når vi sitter i sjeselongene, sier Tessan.

▲ Kjøkkenøya er på hjul, slik
at den kan dyttes ut av veien når
Tessan og Henrik har gjester og
trekker ut spisebordet. I sokkelen er
det ekstra skuffer. Pendlene Dokka
er fra Northern Lightning.

► I leiligheten på toppen av Skil-

lebekk i Oslo er takhøyden utnyttet
til dobbel rad med takvinduer og et
lite galleri, der kunstelskerne Henrik

og Tessan stiller ut sin fine samling
malerier. Kjøkkenet fra Strai er i samme
kalkgrå farge som på veggene, bortsett
fra fondveggen som er i fargen sober, slik
at det blir en sømløs opplevelse. Det er
godt med skjult oppbevaring og smarte
løsninger som gjør livet på loftet lettere.
Gulvet er hvitoljet eik fra Esco.
18
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– Her kommer vi nok til å bli, legger hun fornøyd til. Og
det var ikke gitt, ettersom leilighetskjøpet skjedde på
impuls. Henrik og Tessan gikk søndagstur da de så visningsskiltet. De stakk innom av nysgjerrighet, ettersom
de skulle reise til Miami dagen etter var det ikke aktuelt
å kjøpe. Men de falt fullstendig og kjøpte leiligheten
fra flyplassen. – Vi hadde vært på utkikk etter en mer
passende leilighet en stund, men vi hadde det jo ikke
travelt, og akkurat på det tidspunktet hadde vi egentlig
mye annet å tenke på. Men når sjansen byr seg, må man
bare slå til, sier Tessan. De solgte sin gamle leilighet og
alt interiør, fordi en loftsleilighet har sine spesielle behov.
Både med tanke på plassutnyttelse, men også med tanke
på stil. Her er alt nytt og renlinjet, derfor ønsket de en stil
på interiøret som står til. De har kjøpt det aller meste på
Slettvoll, som både er stilrent og klassisk.
– Vi var usikre på hvordan sofakroken skulle bli, ettersom
det er bratt under taket, men når møblene kom ser vi at
det er mer plass her enn vi først trodde, sier Tessan.
Hele leiligheten er på 214 kvadratmeter, med tre soverom,
to bad, gangen og allrommet, pluss terrassen.

◄ Et gammelt nattbord er blant de få møblene som
ikke er nye og kjøpt spesielt for å passe til plassen på
loftet. Det tilfører historie og særpreg.

▲ Loftsleiligheten har bevart alle særpreg, som
de rå bjelkene, samt et lite tårnhus i hjørnet, der
en skulptur av Marc Berlet, som Henrik har kjøpt i
Miami, står opplyst og uforstyrret. Tårnet er et fint
landemerke utenfra, som paret kan peke på og si
”der oppe bor vi”.
20
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▲ Skrivebordet fra Slettvoll er Henriks favorittplass, kanskje mest fordi han
sitter her så ofte. Takvinduet gir direkte lys, men tilbyr også flukt for øyet og
tankene.

FAMILIE MED UTSIKT SØKER STORE

takvinduer
Med skråtak og vidstrakt utsikt over byen, var takvinduer det første Aina
og Harald bestemte seg for å smykke det nye hjemmet sitt med. For familien
som trives aller best ute på tur, var det viktig å ta med seg mest mulig av
det naturlige lyset inn igjen i stua. Det fikk de til.
Tekst: Eva Høydalsvik Foto: Siren Laurdal

F

amilien på fem består av Aina
(45), Harald (47), Johan (17),
Marit (14) og Eirik (13).
Etter å ha bodd to voksne og
tre barn i en mindre leilighet,
ønsket ekteparet Aina og
Harald seg større plass. De var heldige
og fikk kjøpt en tomt på Hellerud i Oslo.
Å bygge hus var i utgangspunktet ikke en
del av planen. Men nå som tomta var
deres, ble det en gyllen mulighet for
familien til å bygge noe som passet deres
aktive livsstil. Aina og Harald startet
med å sende en ønskeliste rundt til ulike
arkitekter og byggmestere. Ett av deres
viktigste ønsker var takvinduene. Huset
ble i samarbeid med familiens arkitekt og
Mesterhus, nærmest bygget rundt de store
takvinduene i stua. Aina forteller at nå
som de forstår hvor stor glede de har
av dem, skulle de gjerne hatt takvinduer
i flere rom også.

Selv om familien er glad i utsikten og
naturlig lys, var det likevel helt avgjørende å ha god
solskjerming. Solskjerming handler ikke bare om lys eller
ikke lys, men om hvordan du kan tilpasse lyset til dine
behov. Solskjermingens fleksibilitet har stor påvirkning
på rommets funksjon, temperatur og stemning.
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SOLSKJERMINGENS FUNKSJONER:

► Mørklegging
► Energistyring
► Varmebeskyttelse
► Justering av dagslyset
► Lydjustering og dekorasjon
► Stemning
VISSTE DU AT:
• Velux takvinduer bidrar til et bedre 		
inneklima.
• Takvinduer gir dobbelt så mye dagslys
som fasadevinduer.
• Velux har utviklet et takvindu som er 		
spesielt egnet for å tåle et nordisk klima
med kalde og snørike perioder.
• Velux har utviklet et takvindu med ekstra
god lydisolasjon.
• Det er ikke er så komplisert å sette inn et
takvindu som mange tror, men det er 		
viktig at det gjøres av en profesjonell.
• Det finnes flere glassvarianter med 		
ulike funksjoner og hensyn, eksempelvis
energieffektivitet, innsyn, solbeskyttelse,
lyddemping og innbrudd.

MONTØRENS RÅD
Lasse Meyer er for tiden ansatt i
Håndverksbygg AS, og har i sine
32 år som tømrer montert mange
takvinduer. I Aina og Haralds lyse
og moderne hjem ble det satt inn
fire store takvinduer av det han
kaller Velux sin «Rolls Roycemodell», som er elektriske
takvinduer med programmerbar
kontrollpad og regnsensor, som
lukker vinduene automatisk ved
nedbør.
«Velux takvinduer er enkle å
montere og er av god kvalitet»,
sier Lasse, som mener det ikke
er så komplisert å sette inn
takvinduer som det folk tror.
Lasses råd er rett og slett å følge
monteringsanvisningen nøye og
leie inn fagfolk til å gjøre jobben.

▼ Utenom plassen under takvinduene,
er et av de andre samlingspunktene
i huset det store spisebordet. Etter

en storm i 1994, hvor et tre ramlet ned
på tomta til Haralds foreldre, bestemte
faren seg for å bygge et bord av det. Etter
at familien flyttet inn i et hus med bedre
plass, kjørte tre generasjoner sammen til
Vestlandet for å hente bordet. De fraktet
det massive trebordet til hovedstaden
og bar det inn via terrassen. Det er
tydelig at bordet er samlende, og har
stor affeksjonsverdi for familien.

▲ Plassen under takvinduene har blitt den mest populære plassen i hele huset. Her finner de ro til å lese, tenke og slappe av. Til og
med barna tar seg tid mellom alle aktivitetene, og legger seg ned på sofaen for å se opp på himmelen og stjernene.
22
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Trekk for gardinene
og oppdag livet
Kontroller dagslyset med VELUX energigardiner.
Riktig balanse mellom dagslys og mørke er avgjørende
for trivsel og velvære – både natt og dag.
VELUX gardiner er spesialtilpasset VELUX takvinduer.
VELUX energigardiner leveres som manuelle, elektriske
eller med solcellepanel.

Se utvalget på velux.no

Blinds
and shutters
veluxshop.no

