Inspirasjon
til barnerommet

Design et flott
barnerom

Se opp og si
“hei” til den femte
veggen

Skap et rom som oppmuntrer til
vekst, læring og fantasi.
Foreldre lærer fort at det ikke tar lang tid for
barn å vokse fra noe - klær, sko, leker og TVprogrammer, selv barnerommet! Tenk på det:
din femåring sover ikke lenger i en barneseng,
så hvorfor skal ikke resten av rommet tilpasses
barnets alder?
Å ta de første skrittene mot å oppdatere barnas
rom er alltid spennende. Det er mange detaljer
det skal tas stilling til, farger, møbler, osv. Dette
er alle elementer som helt vil forvandle barnas
rom.
Hvis du ønsker å skape et perfekt morsomt og
inspirerende rom for barna dine, vil vi gi deg en
liten hemmelighet: se opp og si “hallo” til den
femte veggen!

Se barnerommet i et helt
nytt naturlig lys!
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Rommet der barna
leker er uten tvil det
rommet som har størst
nytte av et takvindu.

Lek med lyset
Det er lett å inspirere vekst,
læring og latter med rikelig
naturlig lys.
Å slippe dagslyset inn ovenfra gir en magisk effekt.
Takvinduer gir mer enn dobbelt så mye lys, som
fasadevinduer i tilsvarene størrelse. For de av oss som
er vant til at dagslyset bare kommer inn bare gjennom
fasadevinduer, kan takvinduer virke vidunderlig.
Og i hvilket rom er det bedre med masse deilig dagslys enn
rommet der barna leker?
Barnerommet er uten tvil det mest gunstige stedet for et
takvindu. Hvis dine små ikke kan få nok av å leke ute, så kan
det å bringe utsiden inn være det perfekte alternativet.
Selv om bare noen få solstråler slipper inn, kan et glimt av
den vakre blå himmelen og naturen utenfor gjøre en stor
forskjell.
Når takvinduet skal planlegges i barnerommet må man ta
hensyn til hvor eventuelle fasadevinduer er plassert, for å
oppnå best mulig balanserte lys i rommet.

Fortsetter på s. 7
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Lek med lyset
Fortsatt fra s. 5

Plasser takvinduet over sengen og la barnet ditt ligge og se
opp på stjernehimmelen, så kanskje han vil drømme om alle
de spennende stjernenebildene..
Og et takvindu i et lite mørkt loftsrom kan forvandle
rommet til et lyst og trivelig barnerom..
I motsetning til fasadevinduer fyller takvinduer
barnerommet med mye dagslys uten å la deler av rommet
ligge i skyggen. Takvinduene slipper lyset til i alle hjørner av
rommet og gir en følelse av romslighet.
Sett inn takvinduer og få 30 - 50cm mer takhøyde. Ved
å kombinere flere i bredden får du et helt felt med større
takhøyde. Med VELUX takvinduer får du takhøyde til å
møblere der det før ikke var mulig. Er det for eksempel for
lavt under taket til å få plass til en skrivepult, er et eller
flere VELUX takvinduer den ideelle løsningen.

Takvinduer kan bidra
til å få den gode
vanen å stå opp med
solen hver morgen.

I barnerommet kan et takvindu bidra at barna får det som
vane å stå opp med solen hver morgen. Du slipper å mase
på dine søvnige barn mange ganger hver morgen - solen
kan gjøre det for deg
Fra å kutte strømregningen til å slippe inn dagslyset og
skape et kreativt, sunt barnerom, gir et takvindu flere
fordeler enn noe annet.
Så kanskje det er på tide å tenke på å installere ett på
barnerommet også!
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Før
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3
GRUNNER
til å installere takvinduer på barnerommet

1

Oppmuntre til sunn vekst
Dagslys er en utmerket kilde til vitamin D, som
styrker benstrukturen og fremmer kognitiv funksjon,
samtidig som det bidrar til å forebygge depresjon og
vektøkning. Eksponering for dagslys påvirker også
serotoninproduksjonen, som spiller en viktig rolle i
hjernens utvikling. Økende nivåer av serotonin er også
relatert til følelser av velvære og lykke hos barn, så når
banra ikke kan gå ut, slipp dagslyset inn til dem!

2

Sov bedre
Avhengig av alder, trenger barn 9-13 timers søvn
per natt. Sollys er en indikator som bidrar til å sette
kroppens sirkadiske rytme (søvn/våken syklus). Med
andre ord hjelper det hjernen til å lære når det er på tide
å produsere melatonin slik at vi kan sovne, og acetylkolin
for når det er på tide å våkne opp.

3

Fremmer øyehelse
Synet er ikke en av de tingene som blir bedre med
alderen. Men du kan hjelpe barna til å få gode
øyehelsevaner med dagslys. Naturlig lys bidrar til å se
klart uten å anstrenge øynene. Dagslys fremmer også
øyeutviklineng hos barn og unge voksne, så prøv å la
barna ha tilgang til så mye dagslys som mulig!
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En forfriskende fornying
av barnerommet ditt
Du vet at barna dine fortjener det
beste; det er på tide å gi dem det.
Du elsker barna dine og vil bare det beste for
dem. Så hvorfor ikke gi dem en plass til å lære
og leke i et rom som er fullt av naturlig lys og
som kontinuerlig slipper inn frisk luft? VELUX
takvinduer lar deg gjøre begge deler!
Frisk luft er en viktig faktor for vår helse og
velvære. Dette gjelder spesielt når vi vokser
opp. Det meste av året tilbringer barn mye tid
innendørs - det er viktig for deres utvikling å
sørge for at de får frisk luft hver dag, hele året.
Det er mange helsemessige fordeler relatert
til eksponering av frisk luft. Barn som får mye
frisk luft opplever et økt inntak av vitamin D og
redusert hyperaktivitet og depresjon.

Barnas rom er en
bikube av aktivitet,
full av liv, latter og
undring.

Selv om du ikke alltid kan få barna til å leke ute,
kan du øke dine barns eksponering for frisk luft
med strategisk plasserte takvinduer. Det er ingen
ting som forfrisker barnas rom mer enn mye
dagslys og ventilasjon.
Barnas rom er en bikube av aktivitet, full av
liv, latter og undring. Det er et rom ikke bare
til å sove i, men for læring, lek og avslapning.
Tilfør mer liv til rommet og la dem utforske den
fantastiske naturen utenfor rett fra vinduet med
VELUX takvinduer!

Frisk luft kan også inspirere til kreativitet og
skjerpe hjernen. Oksygen bidrar til å forbedre
hjernefunksjon, konsentrasjonsevnen og til
og med humøret. Med alle disse fordelene, er
det tydelig hvor viktig frisk luft er for barnas
utvikling! Og la oss være ærlige: barn ser ut til å
ha en egen evne til å skape nye og noen ganger
interessante lukter. Uten skikkelig ventilasjon kan
barnerommet ditt lett endres fra et morsomt
lekested til et skikkelig illeluktende innestegt
rom. Med takvinduer kan den dårlige luften
enkelt byttes ut med frisk sunn luft.
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Livet blir bedre med
naturlig lys
Naturlig dagslys og frisk
luft er sunt for din helse
og velvære.

I 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
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D-vitaminer

Høyere produktivitet

Bedre søvn

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.

velux.no
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Velg ditt VELUX
takvindu
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.

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.
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Midthengslet - Manuelt
Bonsul ut or ure, vesto et patquam dicon
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.
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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).
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.

velux.no
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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

Original
solskjerming

Hvit

Beige

Grønn

Mørk grå

Grå

Fersken

Brun

Blå

1045

1155

1157

1047

1158

1049

1159

1156

Lys
aubergine

Kirsebær

Gul

Orange

1162

1160

1161

Hvit
mønstret

1051

Passer perfekt til VELUX
takvinduer

Plissègardiner
Manuelle plissègardiner kan plasseres fritt i vinduet, Elektriske eller solar gardiner er festet i toppen.
Plissègardiner slipper inn lyset, men begrenser direkte innsyn

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 på barnerommet.

Hvit

Sand

1016

1259

Brun
metallic

Kaffe latte
1261

Beige
blomst

Gråblå
metallic

1260

1265

1264

Hvit
bølget

Krem
1258

Limegrønn
1266

Blå

Rød

Snøhvit

1268

1269

1255

1267

Grå
fiskeben

Gull
metallic

Hvit gul
stripet

1262

1263

1270

1257

Brent
orange

1256

Gul

Turkis

Orange

1271

1272

1273

Blendingsgardiner
VELUX blendingsgardin består av en 100% lystett duk og mørklegger rommet uansett farge.
Leveres som manuell, eller elektrisk og solcelle med veggbryter..

Hvit

Blågrå

Lys beige

Beige

Lys grå

1025

4555

1085

4556

1705

Hvit beige
mønstret

Mørk brun

Mørk blå

Mørk rød

Blå

Mørk lilla

4559

1100

4560

2055

4561

4558

Orange
4564

Gammel
rosa

Grå
0705

Olivengrønn Orange/gul
4567
mønstret

4565

4568

Sort/grå
mønstret

Karri
4563

4562

Lys
grønn

Gul

Blågrå

Rød

Sort

4570

4571

4572

3009

4569

Hvit m/sort
mønster
4573

Disney & VELUX Goodnight Collection

Disney & VELUX Goodnight Collection blendingsgardin består av en 100% lystett duk og mørklegger rommet uansett motiv.
OBS! Bildet er kun et utdrag av gardinen.

Biler

Biler måne

4650

4651

Uro
4665

Luftballonger
4666
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Biler
filmrull

Frost Anna
& Elsa

Frost
Nordlys

Frost Olaf

4652

4656

4657

Drager

Racerbiler

Veier

Universet

4667

4654

4655

4653

4658

Ole Brumm Ole Brumm Ole Brumm
sover
venner
løvetann
4662

4663

4664

Rosa
stjerner

Blå himmel

Grønne
stjerner

4659

4660

4661
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