
VELUX Svetlobnik
Naravna svetloba tam, kjer mislite, da ni mogoče

Svetlobnik VELUX priporočamo za vgradnjo na hodnikih, kopalnicah in drugih 
prostorih brez naravne svetlobe, kjer ni možnosti za vgradnjo strešnih oken  
in imajo raven strop. Z naravno svetlobo osvetlijo še tako temen in odmaknjen 
kotiček, kar omogoča element, speljan od strehe do stropa.

Po zaslugi ravnega kvadratnega okvirja v temni barvi, vgrajenega v ravnino 
strehe in obrobe iz poliuretana in aluminija ter prozornega in kaljenega stekla, 
se svetlobnik VELUX poda k vsaki strehi. Po drugi strani pa je elegantna  
in diskretna stropna enota z akrilnim difuznim steklom kot zlita s stropom.



Svetlobnik za valovito kritino (TWR, TWF)

Svetlobnik za ravno kritino (TLR, TLF)

Svetlobnik za ravno streho (TCR, TCF)

Vgradnja v valovito kritino 
z višino vala do 120 mm. 
Okvir z integrirano obrobo 
iz črnega poliuretana in 
nesvinčenega spodnjega 
plašča in 4 mm kaljenega 
stekla s samočistilnim 
premazom na zunanji strani. 
Svetloba v prostor vstopa 
skozi razpršilno steklo 
v stropu z dekorativnim 
obročem bele barve.• Fiksna povezava

• Za premostitev razdalje 
od 1,45 do 1,7 m, možnost 
podaljšanja z elementom ZTR

• Premer 35 cm ali 25 cm.
• 98-odstotni notranji odboj svetlobe.

• Fleksibilna povezava
• Za premostitev razdalje 

od 0,4 do 2 m
• Premer 35 cm

TWR TWF

Cenik

TWR 0K10 2010, premer 250 mm - Svetlobnik s fiksno povezavo za valovito kritino 304,00€ 370,88€
TWR 0K14 2010 , premer 350 mm - Svetlobnik s fiksno povezavo za valovito kritino 349,00€ 425,78€
TWF 0K14 2010, premer 350 mm - Svetlobnik s fleksibilno povezavo za valovito kritino 299,00€ 364,78€

z DDVbrez DDV

Vgradnja v ravno kritino 
s skupno debelino 16 mm. 
Okvir z integrirano obrobo 
iz črnega poliuretana in 
nesvinčenega spodnjega 
plašča in 4 mm kaljenega 
stekla s samočistilnim 
premazom na zunanji strani. 
Svetloba v prostor vstopa 
skozi razpršilno steklo 
v stropu z dekorativnim 
obročem bele barve.• Fleksibilna povezava

• Za premostitev razdalje 
od 0,4 do 2 m

• Premer 35 cm

• Fiksna povezava
• Za premostitev razdalje 

od 1,45 do 1,7 m, možnost 
podaljšanja z elementom ZTR

• Premer 35 cm ali 25 cm.
• 98-odstotni notranji odboj svetlobe.

TLFTLR

Cenik

TLR 0K10 2010, premer 250 mm - Svetlobnik s fiksno povezavo za ravno kritino 304,00€ 370,88€
TLR 0K14 2010, premer 350 mm - Svetlobnik s fiksno povezavo za ravno kritino 349,00€ 425,78€
TLF 0K14 2010, premer 350 mm - Svetlobnik s fleksibilno povezavo za ravno kritino 299,00€ 364,78€

z DDVbrez DDV

Vgradnja v v ravno streho 
z naklonom vgradnje od 
0 do 15 stopinj. Svetlobna 
cev je vgrajena v ohišje iz 
trde plastike ter prekrita 
s prozorno akrilno kupolo. 
Svetloba v prostor vstopa 
skozi razpršilno steklo 
v stropu z dekorativnim 
obročem bele barve.

• Fiksna povezava
• Za premostitev razdalje 

od 0,85 do 1,7 m, možnost 
podaljšanja z elementom ZTR

• Premer 35 cm
• 98-odstotni notranji odboj svetlobe.

• Fleksibilna povezava
• Za premostitev razdalje 

od 0,2 do 0,9 m
• Premer 35 cm

TCR TCF

Cenik

TCR 0K14 0010, premer 350 mm - Svetlobnik s fiksno povezavo za ravno streho 504,00€ 614,88€
TCF 0K14 0010, premer 350 mm - Svetlobnik s fleksibilno povezavo za ravno streho 297,00€ 362,34€

z DDVbrez DDV

Fiksna povezava Fleksibilna povezava
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VELUX Slovenija d.o.o.
Ljubljanska 51a, Trzin
Tel.: 01 724 68 68
Fax.: 01 724 68 69
velux@velux.si
www.velux.si

Dobavni rok za zgornje izdelke je 3 tedne. Cene veljajo od 1.3.2020. Cene so priporočene v EUR in se lahko spremenijo brez vnaprejšnje najave.

Dodatno lahko k 
svetlobniku premera 
35 cm za valovito 
streho (TWR, TWF) 
vgradite zračnik s 
premerom 10 cm. 
Cev in ventilator 
nista vključena v ceno.

Element za prezračevanje ZTV

z DDVbrez DDV

ZTV 014, premer 350 mm 152,00€ 185,44€

DODATKI

ZTL 014L 69,00€ 84,18€ 

z DDVbrez DDV

V notranjost 
svetlobnika lahko 
dodatno vgradite 
element z lučko, ki 
nadomesti naravno 
svetlobo v nočnem 
času. Vgradi se lahko v 
svetlobnik s premerom 
250 ali 350 mm. LED 
žarnica je priložena.

Set za dodatno osvetlitev ZTL

Dodatna cev za 
svetlobnik s fiksno 
povezavo, kjer je pri 
vgradnji potrebno 
podaljšanje cevi 
do max. 6 m.

Dodatna cev ZTR

z DDVbrez DDV

ZTR 0K10 0062 60,00€ 73,20€
premer 250 mm, dolžina 62 cm
ZTR 0K14 0062 60,00€ 73,20€
premer 350 mm, dolžina 62 cm
ZTR 0K14 0124 118,00€ 143,96€
premer 350 mm, dolžina 124 cm


