
Inspirasjon 
til ditt nye trapperom



Fyll hver krok i 
hjemmet ditt med 
nok dagslys 

Få inn naturlig lys der 
du ikke trodde det var 
mulig
Hver eneste krok fortjener å bli 
fylt av naturlig dagslys!

Det er områder i hvert eneste hus som er litt 
vanskeligere å lyse opp enn andre, spesielt med 
naturlig dagslys. Det er ganske enkelt å inkludere 
store vinduer i planene for kjøkkenet, stuen eller 
soverommene. Andre områder, som trappen, 
vaskerommet eller gangen, er for små eller bygd inn 
slik at dagslys ikke kommer til. Eller kan det kanskje 
det likevel? 

VELUX takvinduer gjør det mulig å slippe inn dagslys 
til områder hvor tradisjonelle vinduer ikke er et 
alternativ. 

Inngangspartier og ganger kan være mørke og virke 
uvelkomne med sine begrensede tilganger til naturlig 
lys. Med VELUX sine innovative takvinduer kan du 
fylle hver krik og krok i hjemmet ditt med nok dagslys 
til å gjøre det ekstraordinært.
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Se opp 
og si “hei” til 
den femte 
veggen!
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For din families 
sikkerhet er lys og 
muligheten til å se godt, 
essensielt.

Trapperom er nesten alltid mørke, fordi de er plassert 
midt i hjemmet. I lang tid har dette ført til at man må 
sette inn kunstig lys for å lyse opp området. VELUX 
tilbyr en annen løsning: takvinduer. 

Trolig er trappen et av områdene i hjemmet ditt hvor 
sikt er viktigst. På det beste er en mørk trapp en 
utfordring, på det verste livsfarlig. Vi vet jo at barn 
ikke er de beste på å vurdere selv når de skal roe seg 
ned eller følge bedre med, og jo eldre vi blir desto mer 
endrer synet vårt seg - ikke nødvendigvis til det bedre. 
For din families sikkerhet er lys og muligheten til å se 
godt, essensielt. Det er bevist gang på gang at naturlig 
lys oven ifra er best for skarpsynet. Det er her takvindu i 
trappen kommer inn. 

Setter du inn et takvindu i trappen, hjelper det ikke 
bare med å lyse opp trinnene, det slipper også lyset 
inn i nærliggende rom og hjelper deg med å redusere 
strømregningen. Er trappen din for smal til å få satt 
inn et vanlig takvindu, er en lystunnel et veldig godt 
alternativ. 

Ta trappen opp i 
dagslyset
Se trappen din i et helt nytt 
lys.

Fortsetter på s. 7
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En lystunnel gir det samme naturlige lyset som et vanlig 
takvindu, den er kosteffektiv og man trenger ikke å lage 
et like stort hull i taket, som med vanlige takvinduer. Du 
kan til og med sette inn flere lystunneler på rad og få 
sammenhengende lys i hele trappen. 

Har du plass til det, så er det ikke mange andre steder 
hvor et takvindu passer like bra som i taket over trappen 
din. I tillegg til å slikke dagslyset inn, vil et VELUX 
takvindu effektivt lufte ut hjemmet ditt. Varm luft stiger 
og kan slippes ut gjennom takvinduet - samtidig som ny 
og frisk luft presses inn, og gjør hjemmet ditt sunt og 
godt. 

Uansett om vanlige takvinduer eller lystunneler er det 
som passer i taket over trappen din, så må trappen være 
opplyst for å holde familien din trygg for knall og fall.

Varm luft stiger og slippes ut 
gjennom takvinduet, mens kald luft 
presses inn og frisker opp hjemmet.

Fortsetter fra s. 5

Ta trappen opp i dagslyset
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Før
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Etter

11



Små rom - som ganger og innvendige boder, er ofte mørke 
og kan virke uvelkomne med sine begrensede tilganger 
til naturlig lys. Ved å slippe inn litt naturlig lys kan disse 
dagligdagse rommene forvandles til noe ekstraordinært! 
Hvordan kan du slippe dagslyset inn i de mørkeste krokene i 
hjemmet ditt?

Et takvindu vil lett forvandle en mørk gang til en solfylt 
promenade. Dessverre er det ikke så mange hjem som har 
brede nok ganger for et vanlig takvindu. Heldigvis har vi 
lystunneler - som passer perfekt der et vanlig takvindu blir 
for stort!

VELUX lystunnel samler og leverer lyset gjennom en trakt, 
som har et svært reflekterende indre lag. Tro det eller ei, 
med denne formen og reflekterende funksjonen, vil en 
lystunnel levere bedre funskjonelt lys enn et vanlig takvindu. 

Ettersom lystunneler er så enkle å installere, vil det spare 
mye tid å installere flere lystunneler på rad - slik at du kan 
lyse opp hele gangen. Lystunneler er ikke bare kosteffektive, 
de generer ikke like mye varme som vanlig takvinduer kan 
gjøre. 

En lystunnel eller flere kan slippe inn dagslyset i selv de 
mørkeste ganger. Den kan monteres i det fleste typer tak, 
så det er virkelig ingen unnskyldning for ikke å montere litt 
solskinn i gangen.

Takvinduer i alle 
rom
Slipp dagslyset til i alle 
hjørnene i hjemmet ditt!

Et takvindu vil lett 
forvandle en mørk 
gang til en solfylt 
promenade.
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Etter
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Vi tilbringer vanligvis ikke så mye tid i de små, 
mørke rommene i hjemmet vårt. Ganger og 
innvendige boder, eller vaskerom har en klar 
funksjon og som en konsekvens av det blir de 
som oftest oversett når vi fornyer de større 
rommene. Det som verre er, er at de små 
rommene ofte er eier av våre roteskuffer, sko og 
sesongklær, skittentøy og alt annet som ikke har 
en fast plass i hjemmet.

Med alle disse gangene, trappene, bodene, kriker 
og kroker - er det sannsynlig at du har mer 
plass i hjemmet ditt enn du aner! Trikset er å 
organisere dem riktig, og her er noen tips for å 
utnytte plassen i hjemmet best mulig. 

Rydd og vask ofte
Det første steget til mer plass er å vaske og 
rydde ofte. Ikke vær redd for å være nådeløs! 
Finn ut hva du har - ta en vareopptelling - kast 
eller resirkuler alt som er ødelagt, slitt eller ikke 
kan brukes av andre. Finner du noe du ikke har 
brukt på mange år? Bli kvitt det. Har du klær du 
ikke har brukt på flere måneder? Gi dem bort. 
Poenget er: den beste måten å holde små rom 
organisert på, er å rydde og kun beholde det 
som er viktig. 

Maksimere plassen i skapet
Det er stor sannsynlighet for at du ikke utnytter 
det fulle potensialet i klesskapet ditt. Da er 

det godt å vite at det ikke skal mer til en litt 
reorganisering for å maksimere plassen.  For 
eksempel, på et lite soverom - et barnerom - kan 
bortkastet plass i skapet bli fylt av en kommode. 
Hvis du har et spiskammers, kan noen hyller og 
oppbevaringsbokser være løsningen for et mer 
organisert og ryddig rom. 

Utnytt den vertikale plassen
Når man er begrenset av få kvadrat og ikke 
kan bruke gulvet - bruk veggen! Moderne 
hyllesystemer fra gulv til tak er lagd for 
effektiv oppbevaring og bedre romfølelse. 
Hjemmekontoret eller kosekroken kan utstyres 
med bokhyller for å få bedre oversikt og mer 
plass. 

Sett inn et takvindu
Takvinduer frigjør plass langs veggene - ikke 
bare fordi man vanligvis ville satt inn et 
fasadevindu der, men også fordi man kanskje 
ville montert en lampe og annen kunstig 
belysning der. Det trenger man ikke med et 
takvindu som slipper inn mengder av naturlig 
dagslys! Selv i små rom som gangen, klesskapet 
eller vaskerommet vil en lystunnel passe perfekt 
for å få inn naturlig dagslys - for en lysere og 
mer behagelig opplevelse.

Tips til hvordan du kan 
organisere funksjonelle rom
Les hvordan du kan holde hver krik og krok i 
hjemmet rent og lyst!
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Det skal bare litt 
reorganisering til for 
å maksimere plassen i 
skapet. 

17



Slipp dagslyset inn i enhver krok18



velux.no 19



Før

Slipp dagslyset inn i enhver krok20



velux.no

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.

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.

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

Slipp dagslyset inn i enhver krok22
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Høyere produktivitet Synet

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 kustig
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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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

Slipp dagslyset inn i enhver krok24
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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.

*Kommer våren 2020
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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 vinduer for flate
tak
Velg mellom 3 topper: To varianter for
helt flate tak 0 - 15° - buet glass for den
designbevisste, eller klassisk transparent
akrylkuppel. Plant glass for nesten flate
tak 2 - 15° . Velg mellom flere størrelser,
faste eller VELUX INTEGRA® elektrisk
åpningsbart. 
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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 alle rom.

Original
solskjerming
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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

29


