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Se tiver alguma dificuldade com este
novo produto, não hesite em contactarnos.

Barreira de vapor para o Túnel de Luz
Certificados para o Túnel de Luz
Ganhe um porta-chaves VELUX
DKL com buracos no tecido
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Encerramento para férias
Precisa de inspiração?
Nova tabela de preços e novos produtos
Produto em destaque: produtos exteriores
de protecção solar

Certificados para o Túnel de
Luz
Não existe uma norma europeia que
abranja produtos como o Túnel de Luz.
Desta forma não existem certificados CE
para este tipo de produto.

Barreira de vapor para o Túnel
de Luz

No entanto, devido a um aumento de
pedidos de certificados que especificam
a quantidade de lúmen proveniente de
um Túnel de Luz, a VELUX emitiu alguns
certificados com estes valores. Todos os
cálculos são baseados no software
certificado HOLIGILM.

Os Túneis de Luz produzidos depois de
Abril de 2012 contam com um acessório
adicional para a sua instalação: uma
barreira de vapor. Este acessório vem
dentro da caixa do Túnel de Luz.

Para simplificar o processo, apenas duas
cidades foram escolhidas para
representar os diferentes modelos de
Túnel de Luz.

Esta barreira de vapor ajuda a prevenir a
entrada de ar quente e húmido e a
entrada de poeira através do Túnel de
Luz. Isto ajuda a minimizar a
condensação dentro do Túnel de Luz e
humidade no tecto. A utilização da
barreira de vapor permite obter uma
instalação mais justa do difusor, do túnel
e do módulo do telhado.

Caso necessite de um destes
certificados, por favor envie um e-mail a
solicitá-lo.

Porta-chaves Túnel de Luz

NOTA: em tectos com uma espessura
superior a 35 cm, a barreira de vapor é
muito curta, por isso deverá procurar
uma solução no local para ligar esta
barreira de vapor à barreira de vapor do
edifício.

Junto enviamos
um porta-chaves
do Túnel de Luz
VELUX.
Envie-nos fotos
de uma obra onde
tenha instalado
um ou mais
Túneis de Luz
VELUX ou então
uma frase
criativa sobre o
Túnel de Luz.

Também está incluído uma fita adesiva.
Esta fita é uma ajuda adicional para a
redução do risco de entrada de
humidade e poeira. Todas as juntas to
túnel devem ser tapadas com esta fita
no exterior.
Caso pretenda, poderá solicitar as
instruções de instalação actualizadas.
Para tal, envie um e-mail para

A última frase
que utilizamos no
nosso anúncio
foi: Há sempre uma luz no fim do túnel
VELUX

instaladores@velux.com
Para ter uma ideia da instalação da
barreira de vapor, por favor consulte as
imagens seguintes (imagens retiradas
das instruções de instalação do Túnel de
Luz TWF).

VELUX Portugal, Lda., Tv. das Pedras Negras, 1 - 2º 1100-404 Lisboa Tel: 21 880 00 60 Fax: 21 887 00 15

O preço do Túnel de Luz não sofreu
qualquer alteração com a introdução
deste acessório de instalação.

Envie as fotos/frases para o e-mail:
instaladores@velux.com
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DKL com buracos no tecido

Marca CE nas nossas janelas

Precisa de inspiração?

Temos nos deparado ainda com algumas
situações onde a cortina de
escurecimento aparece com um pequeno
furo no tecido.

As janelas VELUX têm a marca CE.

Existe uma secção na nossa página de
internet dedicada a inspirar todos
aqueles que procuram as nossas
soluções para melhorar o seu espaço
interior.

Além disso, surgem também marcas
raspadas na parte de trás de tecido,
junto à barra de controlo.

A marca CE numa janela de sótão ou
num vidro é a declaração do produtor
em como o produto foi produzido,
testado e controlado de acordo com as
relevantes normas harmonizadas
Europeias.

Isto deve-se sobretudo a um descuido
durante a instalação, nomeadamente na
remoção dos plásticos que suportam os
fios.

Os certificados da marca CE das nossas
janelas estão disponíveis na nossa
página de internet debaixo da secção
Produtos → Janelas de sótão VELUX.

O que acontece é que, ao tentarem
remover estas peças, as mesmas podem
danificar a parte de trás da cortina, ou
seja, a película de escurecimento fica
riscada e deixa passar a luz.

Aceda à página Inspire-se na secção
Particulares e consulte diversas imagens
inspiradoras de diferentes soluções de
instalação, com diversos produtos e
soluções VELUX.

PRODUTO EM DESTAQUE
- Produtos exteriores de protecção solar
As casas portuguesas têm, na sua maioria, estores exteriores
nas janelas verticais… porque não instalá-las também nas
janelas de sótão VELUX?
O exterior da VELUX, com um design único e vanguardista,
enquadra-se discretamente no telhado.

• Melhor clima interior
Quando fechado, o estore exterior reduz o
risco de condensação e previne a formação de
gelo e geada no exterior durante a noite.
• Melhor protecção contra intrusões
Quando fechado, o estore exterior oferece
uma barreira efectiva contra intrusos que
procuram um ponto de entrada.
Tenha em atenção que, para a instalação de estores exteriores
VELUX em instalações sobrepostas (uma janela sobre a outra) é
necessário deixar uma distância de 25 cm.
Importante: Se o cliente já tiver janelas de sótão VELUX
instaladas, mas com apenas 10 cm entre janelas sobrepostas, e
pretender colocar uma protecção exterior pode recomendar a
instalação de um toldo exterior eléctrico (MML) ou a energia
solar (MSL)

Existem ainda dicas sobre a ventilação
dentro de uma casa e um especial
destaque para o aproveitamento da
cobertura plana.

Para melhor exemplificar, abaixo
encontrará o passo (6) onde é necessário
remover estas peças.
Quais os argumentos que poderá utilizar para promover os
estores exteriores junto dos seus clientes?

Nova tabela de preços e novos
produtos

Encerramento para férias

Iremos lançar uma nova tabela de preços
que entrará em vigor em Março de 2013.

Datas a recordar:
• Encerrado de 24 de Dezembro de
2012 a 1 de Janeiro 2013 – reabre no
dia 2 de Janeiro 2011

Deverá ter em conta o seguinte:
• Nunca utilize ferramentas;
• Não puxe as peças de forma brusca;
• Siga com muito cuidado e atenção as
instruções.

Abaixo listamos os principais benefícios dos estores exteriores
VELUX:

Para encontrar as Folhas de
Identificação das Características de
Desempenho (CPIP), tem de saber qual o
tipo de janela ou vidro, para isso, é
sempre necessário a referência completa
e o código de produção.

E-mail
Não se esqueça do e-mail para entrar em
contacto com a VELUX referente a
qualquer assunto relacionado com a
vossa área:

Durante o mês de Janeiro/Fevereiro,
receberão informações mais detalhadas,
mas podemos informar de antemão que
haverá algumas alterações nos preços e
serão introduzidos vários produtos
novos.
De entre algumas novidades destacamos
alguns produtos de protecção solar para
a Janela Cúpula, uma Janela Cúpula
saída para o exterior, um novo modelo
de estore exterior e outros produtos que
facilitarão e melhorarão a instalação de
janelas de sótão VELUX.

instaladores@velux.com

VELUX Portugal, Lda., Tv. das Pedras Negras, 1 - 2º 1100-404 Lisboa Tel: 21 880 00 60 Fax: 21 887 00 15

• Protecção contra o calor
O estore exterior VELUX trava os raios solares
antes de estes atingirem o vidro, bloqueando
até 95% do calor vindo do exterior.
• Protecção contra o frio
Quando totalmente fechado, um estore
exterior VELUX consegue melhorar o
isolamento até 27%, deixando um ambiente
agradável debaixo da sua janela de sótão
VELUX.

Toldo exterior eléctrico

Toldo exterior a energia solar

O toldo exterior eléctrico ou a energia solar é instalado na parte
exterior da janela VELUX e tem as seguintes funções:
• Protecção contra o calor
• Controlo da entrada de luz na divisão
• Protecção eficaz contra o sol, não obstruindo a vista para o
exterior
• Protecção da privacidade
Estes dois produtos já estão disponíveis para encomenda e
serão oficialmente introduzidos na nossa tabela de preços em
2013.

• Escurecimento
Se pretende escurecer a divisão, simplesmente
feche o estore completamente.
• Redução do barulho causado por chuva ou
granizo
Criando uma camada de isolamento sonoro
sobre o vidro da janela e prevenindo o
contacto da chuva e granizo no mesmo, o
estore exterior reduz este barulho.

A solução mais
barata e mais eficaz
para controlar o
calor na divisão:
toldo exterior
manual MHL
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VELUX Portugal, Lda., Tv. das Pedras Negras, 1 - 2º 1100-404 Lisboa Tel: 21 880 00 60 Fax: 21 887 00 15

O preço do Túnel de Luz não sofreu
qualquer alteração com a introdução
deste acessório de instalação.

Envie as fotos/frases para o e-mail:
instaladores@velux.com
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