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Realizácia Brno

Realizácia Raslavice

„Viac svetla“ priala si brnenská rodina
pri projektovaní podkrovnej vstavby.

„Možnosť presvetlenia chodby denným svetlom
nás nadchla. I keď je zamračené, máme tu dostatok
denného svetla a nie je potrebné svietiť.“

V žiari
svetlovodov

Svetlovody VELUX

DOPLŇKOVÉ KOMPONENTY
PREDĹŽOVACÍ DIEL (ZTR)

Zachytenie denného
svetla na streche

Štvorcový
osadzovací rám
v harmónii so strechou

So svetlovodom VELUX privediete prirodzené svetlo
aj do tých najtmavších miest vášho domu.

Prenos denného
svetla do interiéru
(98 % účinnosť)

šikmé aj ploché
strechy

LED
osvetlenie

• Na predĺženie pevného tubusu svetlovodu
až do 6 m dĺžky
• Vybavené flexi-klik systémom na jednoduchšie
a rýchlejšie napojenie
• Dostupné vo variantách dĺžky
predĺženia 62 cm a 124 cm

NOSIČ LED DIÓDOVÉHO
OSVETLENIA (ZTL)

odborná
montáž

Pomocou vysoko odrazivého tubusu svetlovodu je možné
aj počas zamračených dní tieto priestory presvetliť
rovnako intenzívne ako prostredníctvom tradičnej 60 W
žiarovky. Ušetriť tak môžete až 400 hodín svietenia
žiarovkou ročne.

Pevný
vysokoreflexný tubus
s 98 % odrazom svetla

IZOLAČNÍ DIFÚZER (ZTB)

ROZMERY

• Zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti
svetlovodov VELUX bez zhoršenia priepustnosti
denného svetla
• Vkladá sa priamo dovnútra tubusu svetlovodu
a nijako nenarušuje vzhľad samotného výrobku

TWR/TLR
Tubus

25 cm s osadzovacím rámom 37x37 cm

TWR/TLR
Tubus

Rozptyl
denného svetla
do interiéru

HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA (BFX)

Diskrétny
stropný difúzor
v dizajne EdgeGlow

35 cm s osadzovacím rámom 47x47 cm

• Zaisťuje vynikajúcu hydroizoláciu, takže žiadna
voda alebo vlhkosť sa z podstrešnej fólie
nedostane k svetlovodu

TCR
Tubus

• Umožňuje použiť svetlovod ako umelé osvetlenie
• Možnosť primontovať dodatočne
• Súčasťou balenia je 4 W LED žiarovka

35 cm s osadzovacím rámom 60x60 cm

RIEŠENIE PRE VŠETKY TYPY STRIECH
TWR
15°-60°

TLR
15°-60°

Pre šikmú strechu

Pre šikmú strechu

s profilovanou
krytinou

s plochou
krytinou

IDEÁLNE PRESVETLENIE
PRE RÔZNE TYPY MIESTNOSTÍ

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?
POZRITE SA NA:

TCR
0°-15°

Pre plochú
strechu

www.velux.sk/svetlovod
kupeľne

vnútorné
chodby

schodiská

šatníky
bez okien

