
Inspirasjon 
til din nye stue



Se opp, 
og si “hei” 

til den femte 
veggen! 

La oss snakke om stuen din - du vet, det rommet 
hvor du krøller deg sammen opp i sofaen for å 
se på favorittprogrammet på tv. Det rommet 
som gir de gode samtalene, og har plass til alle 
gjestene dine rundt et bord - der du spiser lange 
og gode måltider. Rommet vi bor i! 

Som hjemmets sentrum, ønsker vi gjerne at 
rommet skal være et åpent og komfortabelt sted 
og samles. Det er klart at vi er litt forutinntatt 
nå, men dagslys er en stor bidragsyter til disse 
følelsene. Naturlig lys har mye makt - det 
forandrer fargenyanser, gir bedre romfølelse, 
reduserer behovet for elektrisitet og det gir oss 
en god følelse. 

Er det ikke på tide å fylle stuen med dagslys? Det 
synes vi. Hvis du lurer på hvordan du skal få til 
dette, så er det bare å lese videre. Alt du trenger 
å gjøre er å se opp, og si “hei” til den femte 
veggen!

Design din 
drømmestue
Gi nytt liv til stuen din med 
naturlig lys!

Se stuen din i 
et helt nytt og 
naturlig lys!
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Lys har en stor effekt på 
farger - det endrer nyanser 
og toner hele tiden.

Har du noen gang gått innom en malingsforretning og 
sett gjennom alle de ulike fargeprøvene? Du fant mest 
sannsynlig en farge som du tenkte ville passe perfekt 
til stuen, men med en gang du la fargeprøven inn i en 
lyssimulator - endret fargen seg.  Lys og farge har et unikt 
forhold. Lys har en stor effekt på farger - det endrer nyanser 
og toner hele tiden.

Farger reagerer på mange ulike varianter av lys, dette 
inkluderer hvor solen står på himmelen, tid på dagen og 
type lys. Det er lurt å vite hvordan ulike farger vil endre 
seg i rommet du har valgt - for å slippe å måtte male hele 
rommet om igjen, når man oppdager at fargen blir helt feil. 

Før du løper ut døren for å kjøpe maling - ta med deg noen 
av tipsene våre.

Rommets retning
I hvilken retning treffer solen rommet ditt? Fra nord, sør, øst 
eller vest?

Nord: Disse rommene får mindre direkte sollys gjennom 
dagen, og er de svaleste rommene i hjemmet. Hvilken 
farge bør du velge for disse rommene? Her vil vi anbefale 
varme toner og takvinduer! Nordvendte rom er perfekte for 
takvinduer! 

Når fargene i stuen 
møter dagslyset!
Hva skjer når farger møter naturlig lys? 
Du vil bli positivt overrasket.

Fortsetter på s.7

Inspirasjon til din nye stue velux.no4 5



Øst: Kjent for å fange solen om morgenen. Østvendte rom 
bringer også frem et lite hint av blå undertoner. Skal du 
velge en flott farge for slike rom bør man gå for farger med 
lite gråtoner. Farger med grønntoner kan også gjøre rommet 
mer koselig og innbydende. 

Vest: Det siste rommet som får sollys i løpet av en dag - 
disse rommene fanger ofte de grå undertonene i malingen, 
og oppleves som mer skyggefullt. Varme farger kan friske 
opp undertonene, og jordfarger gjør rommet mer balansert 
når solen endelig treffer veggene. 

Sør: Sørvendte rom er de mest solfylte rommene i hjemmet. 
Fullt av energi og dagslys! For å tone ned disse rommene, 
finn farger med myke toner, som grønn, grå eller lettere 
nyanser av blå. 

Tid på dagen
Vi vet jo alle at solen flytter på seg gjennom dagen, og 
at mens den flytter seg, endrer den drastisk utseende og 
følelsen av en farge på veggen. Når du velger en farge, må 
du ikke bare tenke på retningen, men også hvor mye tid du 
bruker i rommet. 

Morgen: Hvis du tilbringer mest tid i rommet om morgenen, 
må du tenke på at lyset har en mykere glød og går godt 
sammen med varme toner - som vil gi deg masse energi til 
dagens prøvelser. 

Ettermiddag: Midt på dagen er solen på sitt høyeste og 
sender fra seg sitt klareste, og mest hvite lys.  Farger kan 
fort virke blasse på denne tiden av døgnet - selv om grå 
farger er fine å bruke her, så er fortsatt varme toner det 
beste valget. 

Kveld: Solnedgangen skaper nydelige og varme farger 
på himmelen om kvelden, da bør man velge farger med 
litt kaldere toner til rommet. Istedenfor farger med røde, 
oransje og rosa toner - gå for farger med blå, grønne eller 
lilla toner, som har et lite hint av grått i seg.

Takvinduer 
passer perfekt til 
nordvendte rom

Fortsetter fra s.5

Når fargene i stuen møter dagslyset!
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Før Etter

3D-animert 3D-animert

Inspirasjon til din nye stue velux.no10 11



1
Funksjonalitet

Takvinduer slipper inn store mengder dagslys fra oven, 
som gjør at du har full frihet til å innrede rommet under 
taket, slik du vil. Du kan skifte ut farger og bruke all den 
dekoren du vil, uten å blokkere for det naturlige lyset.

2
Reduser strømregningen

Du trenger ikke være avhengig av elektrisk lys for å lyse 
opp stuen. Bruk takvinduer! Dagslys som kommer ned 
gjennom takvinduene lyser opp rommet med gratis energi, 
som sparer deg for noen kroner på strømregningen.

3
Lyskontroll

Uansett om du vil ha et lyst og innbydende rom i det 
ene øyeblikket, eller et mørkt rom for hjemmekino i det 
andre, så vil du ha full kontroll med et VELUX takvindu 
med VELUX solskjerming. Du kan få solskjermingen i en 
mengde farger og varianter, og vil kunne finne en som 
passer akkurat din unike stil. 

3
GRUNNER

til å installere takvinduer  
i stuen
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Før Etter
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Hva gjør du etter du har sett noen nye og 
spennende stuedesign - jo - du gjør alt for å gi 
hjemmet et nytt og friskt pust. Man flytter på 
sofaen, bytter om på dekoren, ja - hva som helst. 

Når vi pusser opp, vil vi alltid flytte ting rundt 
et spesielt fokusområde. Vi kan ikke noe for 
det - det ligger i underbevisstheten. For noen 
er dette fokusområdet en peis, en vindusrekke 
eller spesielt fjernsynet. Disse forhåndsdefinerte 
fokusområdene begrenser hvordan vi organiserer 
stuen vår, og gir oss bare noen få muligheter. Det 
er antagelig ikke dette du ville høre nå.  
 
Vel, hva om vi fortalte deg at det er på tide å 
lage et nytt fokusområde. Det er spennende, 
ikke sant? Et nytt fokusområde kan åpne opp 
for et nytt designpotensial i rommet og gi deg 
flere muligheter. Hvordan lager man så et nytt 
fokusområde? Kjøper du et nytt kunstobjekt eller 
maler en kontrastvegg? 

Du kan det - eller du kan gjøre noe helt 
annerledes. 
Se opp! Rett over hodet ditt er din femte vegg. 
Et urørt designpotesial som mange ikke tenker 
over, eller bare maler hvitt og glemmer. Hva om 

du endrer synet på taket ditt. Du kan montere 
nydelige trebjelker og male dem i en moderne 
farge - eller du kan sette inn takvinduer!

Takvinduer tar den femte veggen din videre fra 
den kjedelige, hvite veggen og gjør den til et 
tak fullt av lys, og nydelig utsikt til himmelen. 
Ettersom takvinduer sitter i nettopp taket, får 
rommet ditt et nytt utseende i tillegg til større 
romfølelse. Naturlig lys bringer frem de naturlige 
fargene på veggene og i møblene, og rommet 
endres i takt med solens posisjon på himmelen. 
Det vil også redusere strømregningen din. 

Før du flytter sofaen for siste gang - hvorfor 
ikke transformere rommet med naturlig lys fra 
takvinduer?

Lag et nytt fokusområde
i stuen din

Et nytt fokusområde 
kan åpne opp for et 
nytt designpotensial i 
rommet og gi deg flere 
muligheter.

Det er på tide med noe nytt og annerledes i hjemmet ditt!
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Før Etter
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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 kunstig
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

Livet blir bedre med
naturlig lys
Naturlig dagslys og frisk
luft er sunt for din helse 
og velvære.
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VELUX anbefaler:

VELUX ACTIVE inneklimakontroll og app

Bruk mobiltelefonen eller nettbrettet til å overvåke 
innklimaet og styre VELUX INTEGRA® takvinduer, samt 
innvendig og utvendig solskjerming, uansett hvor du befinner 
deg.

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

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
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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.

Topphengslet
Manuelt - eller VELUX
INTEGRA® elektrisk

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). VELUX INTEGRA elektrisk
topphengslet takvindu kan også betjenes
som manuelt midthengslet.
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, isolerer mot varmeutslipp/-innslipp 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

Hvit
1016

Sand
1259

Brun 
metallic

1264

Kaffe latte 
1261

Beige 
blomst  

1260

Gråblå 
metallic 

1265

Limegrønn
1266

Brent 
orange 

1267

Blå 
1268

Rød 
1269

Snøhvit 
1255

Hvit 
mønstret 

1256

Hvit 
bølget 

1257

Krem 
1258

Grå 
fiskeben

1262

Gull 
metallic

1263

Hvit gul 
stripet 

1270

Gul 
1271

Turkis 
1272

Orange 
1273

Plissègardiner
Manuelle plissègardiner kan plasseres fritt i vinduet, Elektriske eller solar gardiner er festet i toppen. 

Plissègardiner slipper inn lyset, men begrenser direkte innsyn

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

Leveres som manuell, elektrisk eller 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

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

Passer perfekt til VELUX
takvinduer

Kompletter dine nye takvinduer med
solskjerming som er spesialtilpasset vinduene. 
Finn gardinen som passer til dine nye farger 
og få total kontroll over det naturlige lyset i 
stuen.

Original
solskjerming
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