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Produktdatablad 
VELUX INTEGRA® vindu for flate tak med
buet glass, CVP ISD 1093

Produktbeskrivelse 

 Elektrisk topphengt vindu for flate tak med buet glass til tak
med takpapp eller takmembran.

 Innovativt glass-til-kant-konstruksjon for kompromissløs
design og funksjonalitet:
- Slank og elegant utvendig design i glass og aluminium.
- Utmerket drenering ned til 0° takvinkel.

 Topp av vedlikeholdsfrie aluminiumsprofiler og isolert 5-6 mm

herdet buet glass med silkepreget sort kant (avhengig av
størrelse).

 Karm og ramme leveres med forhåndsinstallert skjult og

lyddempet motor, intelligent touch screen-kontrollpad og

regnsensor.

 Regnsensoren sikrer at vinduet lukkes automatisk når det
regner.

 Vedlikeholdelsesfri karm og ramme i slitesterkt høykvalitets

PVC, hvit farge.

 Lavenergiglass i ramme.

 Enkel og rask ettermontering av solskjerming.

Takvinkel

 Kan monteres i tak med takvinkel mellom 0° og 15°.

Materiale 

 Extrudert PVC og aluminium

 VELUX ThermoTechnology™ isolering

 Lavenergiglass, laminert innvendig

 Topp med buet glass, herdet

Øvrig informasjon
Besøk vår hjemmeside www.velux.no for nedlasting av 

monteringsveiledninger, CAD tegninger, 3D BIM

objekter m.m. 

Garantier

VELUX 

produksjonsenheter 
garanterer 
kvalitetssystemer, 
implementering, 
prosess- og 
miljøstyringssystemer 
gjennom gjeldende 
akkrediteringer ISO 
9001 og ISO 14001.

REACH Vi er klar over REACH og erkjenner 
forpliktelsene. Ingen produkter har 
plikt til å være registrert ihht REACH 
og ingen av våre produkter 
inneholder stoffer av meget høy 
risiko.
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Størrelsesdiagram og glassareal
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Lysningsmål 

Størrelse b x h 
mm 

060060 559x559 

080080 759x759 

060090 559x859 

090090 859x859 

090120 859x1159 

100100 959x959 

100150 959x1459 

120120 1159x1159 

Utvendige karmmål

Størrelse b x h 
mm 

060060 780x780 

080080 980x980 

060090 780x1080 

090090 1080x1080 

090120 1080x1380 

100100 1180x1180 

100150 1180x1680 

120120 1380x1380 

( ) = Glassareal, m2 

VELUX INTEGRA® vindu for flate tak CVP ISD 1093
 Er elektrisk og styres med den medfølgende touch screen kontrollpaden.

Kontrollpaden kan betjene flere vinduer for flate tak uavhengig av hverandre.
 Kan åpnes med 200 mm – og gir derfor god ventilasjon.
 Gir bygningen et moderne, men likevel elegant uttrykk, og er en ideell

løsning for utvendige takflater som er synlige.
 Kan med fordel kombineres med faste vindu for flate tak for å oppnå den

maksimale effekten av dagslys og frisk luft.
 Det buede glasset gjør at regnvannet kan renne uhindret av toppdelen - selv

om vinduet er montert ved 0° takvinkel.

Bredde Høyde

Synlig glassbredde 
Lysningsbredde

Utvendig karmbredde
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Glassstype til CVP ISD 1093, oppbygging

--73QV 

Innvendig glass 2 x 3 mm laminert floatglass med

lavutslippsbelegg

Utvendig glass 4 mm floatglass med belegg

Glassavstand 14,5 mm 

Glasslag 2-lags glass

Gass-fylling Argon 

Tekniske verdier

Størrelse 

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 

Ventilasjonsareal
m² 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,20 0,23 0,24 
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Synlige egenskaper

4 

Utvendig buet
glass Aluminiumsramme Silk screen-trykk Karm 

5-6 mm herdet glass. 
Gir betydelig reduksjon 
av støy fra regn, samt 
utmerket lydisolasjon 
Beskytter det 
innvendige 
isolerglasset og 
avleder regnvannet  i 
takvinkler fra 0°

Lages i 1,5 mm 
extruderte 
aluminiumsprofiler i 

fargen sort, 
nærmeste RAL farge

8022 

Silk screen-trykk 
preget inn i glasset. 
Farge sort. 
Vedlikeholdsfri

Består av extrudert
PVC, som gir en fin
glatt overflate, som 
er lett å rengjøre og 
vedlikeholdsfri

Lavenergivindu Isolering Kilespor Kontrollpad

2-lags
 lavenergiglasset er 

laminert innvendig for 
personsikkerhet

Karmen er bygget opp 
med polystyren, som 
gir en utmerket 
isoleringsevne 

Karmen utformes med 
et kilespor til 
innvendige foringer. 
Kilesporet sikrer lett og 
nøyaktig plassering av 
foringene

Unik VELUX INTEGRA® 

kontrollpad KLR 200 
med touch screen 

swipe funksjon og 
forhåndsinnstilte 
programmer  

 Regnsensor 

Regnsensoren sikrer 
at vinduet lukkes 
automatisk når det

begynner å regne
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Drift og vedlikehold

Demonter toppen for å 
rengjøre den utvendige siden 
av isolerglasset.

Rengjør toppdelen og 
isolerglasset med rent vann. 
Vannet må ikke tilsettes noen 
former for rengjøringsmidler.

Utvendige overflater

Sorte aluminiumsprofiler Anodisert aluminium i fargen sort, 
nærmeste RAL farge: 8022

Innvendige overflater

Hvite PVC-profiler
Glatt hvit overflate med glass ca. 25. 
NCS standard farge: S 0500-N, 
nærmeste RAL farge: 9016

Solskjerming

★★ 

Innvendig solskjerming
Mørkleggende energigardin

Plissegardin ★

Utvendig solskjerming
Markise ▲ 

★ Fås    kun som elektrisk

★★ Fås  som elektrisk og solcelledrevet

▲    Fås kun som solcelledrevet

Våre elektriske og solcelledrevne solskjermingsprodukter er en del 
av VELUX INTEGRA® produktlinjen.

Tilbehør 

Klemlister ZZZ 210 skal benyttes for å sikre 
tett tilslutning mellom karm og takets 
taktekking.

Forhøyningskarm med og uten flens gjør det 
mulig med montering i varme tak eller tak 
med sedum.

Forhøyningskarm med flens ZCE 0015 
plasseres alltid nederst og kan øke 
karmhøyden fra 150 mm til 310 mm.

Forhøyningskarm uten flens ZCE 1015 kan 
øke karmhøyden ytterligere og plasseres 
over ZCE 0015.

ZCE 0015 kan kombineres med max 3 stk 

ZCE 1015.

Bemerk

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer. 

For mer informasjon om VELUX vinduer for flate tak og andre VELUX 

produkter, vennligst se velux.no. 




