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Du kan ikke kontrollere
været, men du kan
holde det ute

VELUX takvinduer som selges
fra etablerte forhandlere er
laget for norske klimaforhold.
Klimaet varierer i hele verden. Selv i Norge
er det store geografiske forskjeller på hvilke
belastninger vinduer utsettes for av været.

med VELUX TripleProtect takvindu.

Vind, regn og snø er noen av forholdene
vi legger til grunn når vi utvikler vindusløsninger til norske hjem.
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Derfor er det forskjell på et VELUX takvindu
som selges i Norge og et som selges i resten av
Europa. Vi behandler nemlig ikke alle likt, men
leverer vinduer som skal fungere optimalt der
det skal brukes. Så vet du at ditt vindu er laget
for deg – akkurat der du bor.

VELUX
anbefaler

Standard VELUX takvinduer
med TripleProtect:

Ekstra beskyttet
mot nedbør,
vind og lyd

VELUX INTEGRA®
Elektrisk midthengslet med
programmerbar kontrollpad.
Regnsensor som lukker
vinduene automatisk ved
nedbør er standard på
VELUX INTEGRA®.
Midthengslet takvindu
Betjenes med lufteklaffen
øverst i vinduet.

•

Ekstra pakninger nederst og på begge sider av rammen

•

Spesiell underkarmsbekledning med forseglede skruer

•

Testet i Norge, Finland og Russland

•

3-lags glass med krypton, easy-clean og anidugg belegg

•

Utvendige beslag er isolert mot støy fra regn og hagl

Topphengslet takvindu
Betjenes med vrider nederst
på vinduet. Topphengslede
vinduer er også midthengslet,
og kan roteres 180° for
vinduspuss.

Klar for å møte
naturkreftene

VELUX TripleProtect er designet og testet for å tåle
selv de mest ekstreme værforhold. Sikkerhetsglasset
er testet mot regn, hagl og snølast med våt snø.
Utvendig bekledning er utstyrt med et lyddempende
belegg som reduserer støy fra regn og hagl.
Alt dette slik at du kan føle deg trygg og komfortabel
under ditt VELUX takvindu.
Påse at snø og
smeltevann kan
renne uhindret
vekk.

Lufteklaffen
skal være lukket
vinterstid for å
redusere varmetap
og snøsmelting.

Oppbygging og overflate:

TripleProtect er resultatet av innovativ
Ekstra pakninger
på sidene work\AnV:\VCA\3D\Assets
produktutvikling og et omfattende
og bunnkarmen
av vinduet Snowtestprogram.
imations\126885
And
For
å møte behovet for ekstra beskyttelse
og 3-lags glass
gjør VELUXshotes\Shot
Ice\40-Final\Stil
i utfordrende områder, har VELUX bygget
01 TripleProtect
takvindu med
et eget klimateknisk laboratorium. Dermed
kan vi teste takvinduene mot alle tenkelige
perfekt for utfordrende
klimatiske forhold.
klimasoner.
Vinduene blir selvfølgelig også testet

GGU - midthengslet og
GPU - topphengslet.
Vedlikeholdsfritt hvitt termomodifisert tre med
et belegg av vedlikeholdsfri
polyuretan.

®

utendørs i ekte vind og vær.
VELUX TripleProtect takvindu er klart for
vinteren!

Testet for å tåle ekstreme
værforhold:

Vindstyrke over orkan nivå*,
kraftig regn*, temperaturfall
og snø- og isoppbygging.
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Ekstra
pakninger

2

Isolert
bunnramme

3

3-lags
glass

GGL – midthengslet.
Klarlakkert eller hvitmalt tre
med ThermoTechnology™
isolasjonssystem.

1.0
U -verdi

*

w

4

* Ikke testet på GPU.

*Kan også leveres med U-verdi 0,8. Isolert inndekning 6000N må benyttes for å oppnå 0,8.

