
Inspirasjon 

til ditt nye soverom



Soverommet er et rom hvor vi kan slappe av og 
lade opp batteriene våre. Vi har en tendens til å 
ha soverommet som et lukket område i hjemmet 
vårt. Det du kanskje ikke vet, er at det ikke er 
mørket som hjelper oss med å få en avslappende 
nattesøvn, det er lyset.

Solen bidrar til å regulere vår sirkadiske rytme 
(sovesyklus), slik at kroppene våre vet når det 
er på tide å våkne om morgenen og gå i dvale 
om natten. Når du åpner soverommet opp til 
himmelen, kan du glede deg over naturlig dagslys 
i hjemmet ditt, det gir kroppen din en balansert 
søvnsyklus. Og siden takvinduer er plassert på 
taket, trenger du aldri å bekymre deg for innsyn 
heller. 

Det er på tide å åpne taket til den stjerneklare 
nattehimmelen og de vakre fargene til 
soloppgangen. Så, hvis du er klar, se opp og si 
“hei” til din femte veggen.

Design ditt 
drømmesoverom 
Det er overraskende nok ikke 
mørket som hjelper oss med å få en 
avslappende nattesøvn.

Se soverommet 
ditt i et helt nytt 
naturlig lys!
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Ingenting påvirker 
søvnen så mye som 
det du sover på.

Etter en lang dag er alt du vil å slappe av under en myk 
dyne i din egen seng. 

Det er ingenting som å våkne opp neste morgen etter en 
god nattesøvn, klar for dagens oppgaver. Dessuten, når 
du er utsovet, er du mindre irritabel og lysere til sinns. 

Så, rekk opp hånden, hvem er klar for en bedre 
nattesøvn? Flott! Vi har noen forslag til hvordan du kan 
få søvnen du vil ha og trenger. 

Velg en god madrass: Ingenting påvirker søvnen så mye 
som det du sover på. Å finne den rette madrassen for 
deg handler om å vite hvordan du sover og hvilket nivå 
av komfort du foretrekker. 

Når du leter etter en madrass, prøv dem ut. Du ville 
bli overrasket, kanskje du trodde du ville ha en myk 
madrass bare for å finne at en fastere gir deg en bedre 
søvn. 

Slik får du en mer 
avslappende natte søvn 
Når du trenger en timeout, legg deg 
ned og slapp av.

Fortsetter på s. 7
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Lavere temperatur: Å senke romtemperaturen noen få 
grader senker hjertefrekvensen akkurat nok til at du blir 
trøtt og klar for senga. 

Finn pute som er god for deg: Like viktig som å plukke ut 
en god madrass, er det å finne en pute som hjelper deg 
med å få en avslappende nattesøvn.
Visste du at å velge en pute egentlig handler om hvordan 
du sover?

Velg beroligende farger: Studer et fargekart. Hvilke farger 
virker mest beroligende på deg? For noen kan det være 
dype, mørke nyanser. Andre kan finne lettere toner mer 
avslappende. 

Innredning av soverommet ditt i beroligende farger vil 
hjelpe deg med å få en mer avslappet nattesøvn. 

Slipp inn lyset: Tro det eller ei, å slippe inn dagslyset om 
dagen kan hjelpe deg med å sove bedre om natten. Eller 
bare å være i naturlig sollys generelt kan hjelpe deg å 
sove bedre - solen hjelper kroppen din til å balansere din 
sirkadiske rytme og produsere melatonin (søvnhormonet).

Og den enkleste måten å slipp solskinnet inn på er med 
takvinduer!

Å slippe inn dagslyset 
om dagen kan hjelpe 
deg med å sove bedre 
om natten.

Fortsetter fra s. 5

Slik får du en mer avslappende natts søvn
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1
Dagslys uten innsyn

Tradisjonelle vinduer kan gjøre det vanskeligere å 
møbelere, samt forårsake innsyn. Med et takvindu får 
du inntil 50cm ekstra takhøyde, og du kan møblere der 
det ellers ikke ville vært mulig. Takvinduer er plassert på 
taket med vinduet vendt oppover og fanger dagslyset 
uten at du trenger å bekymre deg for innsyn.  

2
Solskjerming

Noen ganger krever livet en lur midt på dagen. Når du 
vil hindre sollyset i å slippe inn, gir VELUX solskjerming 
den ultimate lysstyringen. Og med et bredt utvalg av 
solskjerming finner du sikkert en som passer til ditt 
behov.

 3
Helse og velvære

Naturlig dagslys bidrar til å gjenopprette kroppens 
melatoninproduksjon, balansere din sirkadiske rytme og 
forbedre både helse og velvære. Naturlig lys har alt du 
trenger for å få en mer avslappet nattesøvn, og ha en 
mer energisk dag.

3
GRUNNER

til å installere takvinduer 
i soverommet ditt
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Det finnes mange ulike muligheter å velge i for å 
gi deg det drømmedesignet du har ønsket, med 
en miljøvennlig vri. Det er vinn-vinn spør du oss!

Gjenbruk: Spar noen trær fra å bli kuttet ned 
når du bytter til møbler av gjenvunnet tre. Du 
kan gjenvinne et gammelt gulv til nattbord eller 
hodegjerde, noe som gir soverommet ditt en 
rustikk følelse. 

Økologisk sengetøy: Ja, tro det eller ei, det 
finnes økologisk sengetøy. Denne typen sengetøy 
er laget av fibre som aldri har blitt utsatt for 
syntetiske plantevernmidler. Du kan ikke se 
det, men mange sengetøy vi kjøper har blitt 
behandlet med kjemikalier for at de skal føles 
mykere. Økologisk sengetøy bidrar til redusert 
bruk av kjemikalier og du hjelper miljøet. Og gode 
nyheter! Økologisk sengetøy laget av økologisk 
bomull eller bambus er like mykt! 

Naturlig dagslys: Hva kan være mer miljøvennlig 
enn naturlig lys som skinner inn på soverommet 
ditt? Å installere flere vinduer og takvinduer på 
soverommet ditt, gjør at du blir mindre avhengig 
av kunstig lys og elektrisitet, og gjør hjemmet 
ditt til mer mijøvennlig.

Frisk luft: Ventilasjonsanlegg som stadig surrer 
og går innvirker på strømregningen. Hva om du 
kunne skru av ventilasjonsanlegget og samtidig 
ha konstant tilgang på frisk luft i hele hjemmet 
ditt? Du vil nok si ja takk til det! Den gode 
nyheten er at VELUX takvinduer ikke bare lar 
strålende lys skinne ned i rommet ditt, de kan 
også åpnes for å la frisk luft å strømme inn, og 
la varm, gammel luft slippe ut. - Ser deg senere, 
klimaanlegg!

Inneklimakontroll: Velger du å legge til VELUX 
INTEGRA og VELUX ACTIVE inneklimakontroll 
kan vinduet lufte ut helt automatisk når 
luften blir for tung, eller det blir for varmt.

Miljøvennlig
soveromsinnredning
Ingenting gir deg ro og avslapning som miljøvennlig 
innredning

Fra veggfarge til 
sengetøy, alt ser 
bedre ut om natten
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D-vitaminerI VELUX tror vi på dagslys og frisk luft. Det er kilden til naturlig 
energi som hjelper oss gjennom dagen, balanserer vår sirkadiske 
rytme (sovesyklus), holder oss sunne og gir oss en mer positiv 
følelse. Så, la oss ta en nærmere titt på hvordan naturlig lys 
virkelig kan lyse opp livet ditt med alle fordelene 

Høyere produktivitet Synet

Vi trenger D-vitaminer for at vår 
benstruktur skal være sterk, og 
for å forhindre visse kreftformer, 
hjertesykdom, depresjon og vektøkning. 
Men vi har ikke anledning til å være ute 
i naturlig lys for å få nok D-vitaminer. 
Så når du ikke kan gå ut, slipp 
dagslyset inn.. 

Føler du deg trett om morgenen, eller 
får du ikke gjort det du skal i huset? 
Det er kroppen din som forteller deg at 
den trenger mer naturlig lys. Studier 
har vist at jo mer vi jobber i naturlig 
lys, desto høyere energinivåer har vi, 
sammenlignet hva vi får fra kunstig lys.

Ingenting føles så godt som å våkne 
opp fra en god nattesøvn. Du føler 
deg som om du umiddelbart er 
klar til å takle dagen uten kunstige 
stimuli i sikte. Naturlig lys kan hjelpe 
deg med å komme dit! Sollys er en 
miljøindikator som hjelper til med 
kroppens naturlige sirkadiske rytme 

Øynene belastes konstant fra 
dataskjermer, telefoner og hardt 
kunstig lys. Naturlig lys hjelper oss til å 
se tydelig, samt hjelper øyeutviklingen 
hos barn og unge voksne.

Bedre søvn
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VELUX anbefaler:

Du finner alltid et alternativ, enten du 
har skrått eller flatt tak

På de neste sidene vil du se et utvalg av de vanligste typene.  

Velg ditt VELUX 
takvindu

Bruk mobiltelefonen eller nettbrettet til å overvåke innkli-
maet og styre VELUX INTEGRA® takvinduer, samt innven-
dig og utvendig solskjerming, uansett hvor du befinner deg.

VELUX ACTIVE® fungerer i kombinasjon med VELUX 
INTEGRA® vinduer og/eller solskjerming.

VELUX ACTIVE inneklimakontroll og app
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Topphengslet             
Manuelt 

Gir en fri og luftig utsiktsplass selv om du 
står inne. Vinduet kan åpnes opp i 44° og 
gi ”tak” over hodet. Betjenes med en vrider 
nederst på vindusrammen. Topphengslede 
takvinduer er også midthengslet for enkel 
vindusvask. Velegnet som rømningsvei (fra 
str. 66 x 140). 

Midthengslet - Manuelt 

Gir mulighet til å plassere møbler rett under 
vinduet, uten at de står i veien når vinduet 
betjenes. Du slipper å bøye deg for å åpne 
og lukke vinduet, da gripelisten sitter øverst 
på vinduet.
Kan vippes 180° rundt for enkel vindusvask 

VELUX INTEGRA® 
Midthengslet, elektrisk 
eller solcellebetjent - med 
regnsensor

For å sikre et sunt hjem med frisk luft 
og behagelig temperatur til enhver 
tid, er takvinduet VELUX INTEGRA® 
løsningen. Du kan enkelt betjene vinduer 
og solskjerming med veggbryteren. 
Regnsensoren lukker vinduene automatisk 
ved nedbør. 
VELUX INTEGRA er kompatibelt med 
VELUX ACTIVE inneklimakontroll.

VELUX vinduer for flate 
tak

Velg mellom 3 topper: To varianter for 
helt flate tak 0 - 15º - buet glass for den 
designbevisste, eller klassisk transparent 
akrylkuppel. Plant glass for nesten flate 
tak 2 - 15º . Velg mellom flere størrelser, 
faste eller VELUX INTEGRA® elektrisk 
åpningsbart. 
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Mørkleggende energigardiner
Manuelle energigardiner er helt lystette og kan plasseres fritt i vinduet. 

Elektriske eller solar gardiner slipper inn noe lys på sidene og er festet i toppen 

Hvit
1045

Beige
1155

Grønn
1157

Mørk grå
1047

Grå
1158

Fersken
1049

Brun
1159

Blå
1156

Lys 
aubergine

1051

Kirsebær
1162

Gul
1160

Orange
1161

Persienner
VELUX persienner er produsert med 35mm brede aluminiumslameller. 

Leveres med manuell betjening. 

Hvit 
7001

Vanilje 
7055

Gull 
spraglet

7056

Sølv
børstet 

7057

Mørk grå 
7012

Blå
7058

Brent nugat 
7059

Rød
7060

Wenge 
7061

Blendingsgardiner
VELUX blendingsgardin består av en 100% lystett duk og mørklegger rommet uansett farge. 

Leveres som manuell, eller elektrisk og solcelle med veggbryter..

Hvit 
1025

Blågrå 
4555

Lys beige 
1085

Beige 
4556

Lys grå 
1705

Hvit beige 
mønstret 

4558

Mørk brun
4559

Mørk blå 
1100

Mørk rød
4560

Blå 
2055

Mørk lilla
4561

Sort/grå 
mønstret 

4562

Karri 
4563

Orange 
4564

Gammel
rosa 
4565

Grå 
0705

Olivengrønn 
4567

Orange/gul 
mønstret 

4568

Lys
grønn 
4569

Gul
4570

Blågrå 
4571

Rød
4572

Sort
3009

Hvit m/sort 
mønster 

4573
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