Inspirasjon
til ditt nye kjøkken

Design ditt
drømmekjøkken
Det er på tide med en
oppgradering av kjøkkenet!
Ja, du hørte riktig!

Se opp
og si “hei” til
den femte
veggen!

Kjøkkenet er ett av de viktigste rommene i
hjemmet vårt, og har vel frem til nå sett de fleste
familiemiddagene, -møtene og -kranglene. Så
hvorfor ikke gi rommet den overhalingen det
fortjener?
De første stegene mot et nytt kjøkken starter ved
å finne de mange mulighetene innen design, og
alle valgene man har. Det er mange alternativer
som virkelig kan forandre kjøkkenet ditt, og gi
det den innbydende oppgraderingen du alltid har
drømt om.
Er du klar for å gi kjøkkenet ditt en ny stil og
følelse? Flott, men først vil vi si deg en liten
hemmelighet:
Se opp og si “hei” til den femte veggen!

Se kjøkkenet ditt i et helt
nytt og naturlig lys!!
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Med dagslys som
ingrediens
La oss snakke om alles
favorittrom!
Noen av våre beste minner kommer fra tiden vi har tilbragt
på kjøkkenet: blant annet da vi lærte å lage bestemors
kjøttkaker, eller da det var glitter og lim over alt etter en
kreativ regnværsdag, og ikke minst alle høytidene med
venner og familie. Kort oppsummert - kjøkkenet er ett av
de viktigste rommene i hjemmet, så det fortjener det aller
beste fra utstyr til lyssetting. (Ja, lyssetting!)
Når vi begynner å se etter måter å fornye kjøkkenet på, ser
vi stort sett bare på alt det unødvendige eller utdaterte
utstyret, benkeplatene som ikke passer til innredningen
og ikke minst hvor lite benkeplass vi har. Vi ser imidlertid
veldig sjeldent opp.

Åpne opp rommet
på en måte som
lyspærer og maling
aldri vil klare.

Hvis vi ser oss rundt uten mål og meningen, altså ikke
planlegger fornying av kjøkkenet, har øynene våre
en tendens til å dras mot taket. Av denne grunn kan
takvinduer være med på å skape en mer åpen følelse på
kjøkkenet. Det er faktisk sånn at med litt god planlegging,
kan du åpne opp rommet på en måte som lyspærer og
maling aldri vil klare.
Tenk deg en helt vanlig dag; du står opp, går på kjøkkenet
for å lage en kanne kaffe, og hva gjør du så? Skrur på
lysbryteren, og vipps - akutt belysning! Det er noe vi typisk
tar for gitt, men lyset er en viktig del av livene våre.
La oss forestille oss at vi våkner til naturlig lys som
strømmer inn gjennom vinduet. Solen bader kjøkkenet i
mykt dagslys mens vi brygger kaffe og smører oss frokost
Fortsetter på s. 7
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Med dagslys som ingrediens
Fortsetter fra s. 5

på bedagelig vis. Vi leser avisen og starter egentlig dagen
med mye energi, uten at vi i det hele tatt har skrudd på
lysbryteren. Det er fordi naturlig lys, når det er tilpasset din
livsstil, kan være ideelt for både helsen og strømregningen.
Ved å montere innovative takvinduer i rom du bruker ofte,
som for eksempel kjøkkenet, kan du utnytte dagslysets
fulle potensial, redusere kunstige lyskilder og med det også
strømregningen. Gjennom dagen vil naturlig lys avlaste
øynene, slik at hodet har mer energi til å lage mat og vaske
opp.
Riktig valg av belysning i hjemmet er en viktig oppgave,
men ikke alltid den letteste. Når det gjelder kjøkkenet
er naturlige lyskilder som gir et bedre lys, og som ikke
anstrenger øynene, det beste valget. Så, hva er den beste
muligheten man har for naturlig lys? Jo, det er takvinduer!

Naturlig lys kan være
ideelt for både helsen
og strømregningen.
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3
GRUNNER
til å installere takvinduer
på kjøkkenet

1

Større romfølelse
Man trenger alltid større plass på kjøkkenet, men noen
ganger er det ikke nødvendigvis benkeplassen som vil
tilfredsstille behovet. Med takvinduer åpnes rommet opp
på en helt annen måte og øker romfølelsen betraktelig.

2

Ventilasjon
Matlaging fører som regel til mye lukt, fuktighet og små
partikler i luften. Den beste måten å rense opp i dette
er men effektiv ventilasjon, noe et takvindu absolutt
vil løse. VELUX har et stort utvalg av manuelle og
fjernbetjente takvinduer som er perfekte for utlufting
av kjøkkenet, samtidig som det kommer frisk luft inn i
rommet.

3

Bedre belysning
Naturlig lys har en positiv effekt på helsen og
produktiviteten vår. Kunstig belysning har ofte et blålig
eller gult lys, mens naturlig lys gir et rent og hvitt lys
som kaster færre skygger. Av denne grunn er ikke
naturlig lys like anstrengende for øynene og det passer
bra når du står på kjøkkenet!
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God ventilasjon er viktig på
kjøkkenet
Nyt kjøkkenet med ny og frisk luft
Gjennom menneskets historie har noe av
matlagningen foregått utendørs. Fra bålets
opprinnelse i Jernalderen, til det kollektive
utendørskjøkkenet i Romerriket, har historien
mange eksempler på nødvendigheten av å lage
mat utendørs. Selv om teknologien har utviklet
seg såpass at vi kan lage mat innendørs i dag,
så er matlagning i frisk luft - som et bål i skogen
eller grilling i hagen, en aktivitet vi liker og ser på
som en liten luksus.
Hvis det er en ting vi har lært gjennom årene
med kjøkken utendørs, innendørs og alle andre
løsninger, er at frisk luft er viktig for hele
opplevelsen rundt matlagning. Uten frisk luft
bygger det seg opp fukt og lukt som bidrar til
mugg og tett luft.
På den andre siden bidrar frisk luft til en rekke
fordeler. Med frisk luft i hverdagen føler vi
oss mer lykkelige, det styrker immunforsvaret
og bidrar til og med positivt på fordøyelsen.
Miljøer med mindre forurensning kan også bidra
positivt på blodtrykk og hjerterytmen. Det
ekstra oksygenet som kommer med den friske
luften bidrar også til bedre hjernekapasitet,
økt konsentrasjon og mer energi - noe som kan
komme godt med på et kjøkken. Hvordan får man
så denne friske luften inn på kjøkkenet?

18

Inspirasjon til ditt nye kjøkken

Det er mulig å forbedre luften på kjøkkenet ved å
åpne noen vinduer, slik at man får gjennomtrekk,
men den beste løsningen er å montere
takvinduer. Energieffektive takvinduer slik som
VELUX INTEGRA® elektriske eller solcelledrevne,
og VELUX manuelle takvinduer åpner opp og
slipper inn frisk luft, slik at du har full kontroll på
varme, kulde og energikostnader.
Når du har takvinduer kan du dra nytte av et
godt samarbeid med de tradisjonelle vinduene
og skape en utmerket kilde til passiv ventilasjon.
Ved å åpne både takvinduene og fasadevinduene
samtidig, vil takvinduene slippe ut den varme og
fuktige luften, mens fasadevinduene trekker inn
kjølig og frisk luft.
Den beste måten å sikre god luftkvalitet på
kjøkkenet er å skifte ut den innestengte luften
med ny, frisk luft utenfra. Med takvinduer kan
du enkelt bruke frisk luft og dagslys til å lage et
bedre og sunnere inneklima hvor du kan utfolde
deg.
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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

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.

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

Hvit

Sand

1016

1259

Brun
metallic

Kaffe latte
1261

1264

Hvit
bølget

Krem
1258

Passer perfekt til VELUX
takvinduer

Gråblå
metallic

1260

1265

Limegrønn
1266

Brent
orange

Blå

Rød

Snøhvit

1268

1269

1255

1267

Grå
fiskeben

Gull
metallic

Hvit gul
stripet

1262

1263

1270

1257

Original
solskjerming

Beige
blomst

Hvit
mønstret
1256

Gul

Turkis

Orange

1271

1272

1273

Rullegardin
Ideell for å hindre innsyn og samtidig få inn mykt dagslys. Manuelt operert med trinnløs plassering.

Hvit
1028

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 kjøkkenet.

Lys beige Beige melert
1086

4000

Lilla mønstret Olivengrønn
4158

4079

Sand

Hvit mønstret

Lilla

Mørk brun

Sort

Mørk blå

4155

4156

4157

4060

4069

9050

Blå

Rød

1952

4159

Blå hvit
mønstret

Gul
4073

4160

Persienner
VELUX persienner er produsert med 35mm brede aluminiumslameller. Leveres med manuell betjening.
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Hvit

Vanilje

7001

7055

Gull
spraglet

Sølv
børstet

7056

7057

Mørk grå

Blå

Brent nugat

Rød

Wenge

7012

7058

7059

7060

7061
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