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Lys opp hverdagen!

Takvinduer
Vinduer for flate tak
Lystunneler
Solskjerming

Dagslys gjennom alle tak

Skrått tak med skrå himling

Flatt tak

Vurder om du vil ha VELUX INTEGRA® automatiske
vinduer. Elektriske takvinduer er klargjort for elektrisk
solskjerming. Se side 6.

Med VELUX takvinduer for flate tak kan du få dagslys
akkurat der du ønsker det. Leveres som fast eller elektrisk
åpningsbart vindu. Se side 24.

Skrått tak med flat himling
og kaldt loft

Flatt tak med loft

Når det er stor avstand mellom tak og himling anbefales
VELUX lystunnel for skrå tak, se side 28. Alternativt kan
du bygge en sjakt og montere elektriske takvinduer.

Med VELUX lystunnel kan du lede dagslys fra taket,
gjennom loftet, og ned i mørke rom. Lystunnelen passer
godt til gangareal, bad og garderobe, eller i andre rom med
flat himling. Se side 28.

Denne brosjyren er trykket
på svanemerket papir
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VELUX
dagslys

Innholdsfortegnelse
La deg inspirere av løsningene i denne katalogen og se gjerne våre nettsider for mer informasjon.
VELUX takvinduer – for alle norske hjem.
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UBEHAGELIGE FAKTA OM
INNENDØRSGENERASJONEN
Vi bruker 90 % av tiden vår innendørs.
Det betyr for lite dagslys og for lite frisk luft.
Forskning viser at dette kan gå ut over både
helse og livskvalitet.
Vi er innendørsgenerasjonen, og vi har selv
ansvaret for helsen vår.
Se hvordan du kan få mer dagslys og
frisk luft i hjemmet ditt på de neste
sidene i denne brosjyren.

VELUX bryr seg!

Les mer på velux.no/indoorgeneration
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MANGEL PÅ DAGSLYS GJØR
15 % AV OSS TRISTE
Kunstig lys gir aldri samme effekt som
dagslys. Vi trenger sollys for å føle oss
friske og sunne.

DAGSLYS KAN ØKE
BARNAS LÆRINGSEVNE
MED OPPTIL 15 %
Forskning viser at godt lys i klasserommet
bidrar til mer effektiv læring. Det er all
grunn til å tro at det samme gjelder i
hjemmet og på arbeidsplassen.

FUKT OG MUGG I HJEMMET
ØKER RISIKOEN FOR Å
UTVIKLE ASTMA MED 40 %
Dårlig kvalitet på inneluften kan
forårsake eller forverre luftveisproblemer og allergi.

INNELUFTEN KAN VÆRE FEM
GANGER MER FORURENSET
ENN LUFTEN UTENDØRS
Nesten uansett hvor du bor, vil det være
bedre å åpne et vindu og slippe inn frisk
luft enn å puste i innestengt luft.

BARNEROMMENE
ER OFTE MEST
FORURENSET
Giftige partikler, CO2
fra utåndet luft –
barnerommene har
ofte den høyeste
konsentrasjonen av
skadelig stoffer i
hjemmet.
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VELUX INTEGRA ®
Enkel betjening med
trådløs veggbryter.
VELUX INTEGRA® elektriske eller
solcellebetjente produkter gir deg
muligheten til å fjernstyre dine vinduer
med kun et trykk på veggbryteren.
Vi vet du vil sette pris på den enkle måten
å styre både de vinduene som er innen
rekkevidde og spesielt de du ikke når opp til.
• Hvert VELUX INTEGRA® produkt, vindu
eller solskjerming, leveres med en egen
forhåndsprogrammert veggbryter.
• Ønsker du å samle flere vinduer i en 		
bryter, men fremdeles kunne styre dem
individuelt, trenger du en ekstra bryter
• En regnsensor lukker vinduene automatisk
ved nedbør.
• VELUX INTEGRA® takvinduer og 		
solskjerming er kompatible med VELUX
ACTIVE® inneklimakontroll se side 10.
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VELUX
INTEGRA®

VELUX INTEGRA®
produktutvalg
VELUX INTEGRA® produkter omfatter takvinduer for skrå tak,
vinduer for flate tak, innvendig og utvendig solskjerming.
Alle produktene leveres med hver sin veggbryter for enkel
betjening. Produkter av samme kategori kan samles i en og samme
veggbryter for felles betjening. Alle VELUX INTEGRA® takvinduer
og vinduer for flate tak leveres med en regnsensor, som lukker
vinduene automatisk ved nedbør.

Alle VELUX INTEGRA® produkter
med IO-Homecontroll logo (vinduer
produsert etter 2006) kan tilkobles
VELUX ACTIVE® inneklimakontroll
for optimal temperatur og luftkvalitet.
Les mer om VELUX ACTIVE®
på side 10.
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VELUX INTEGRA®
topphengslet takvindu
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Nå får du VELUX INTEGRA® også som topphengslet takvindu.
Det elektriske takvinduet åpnes enkelt med et tastetrykk på
veggbryteren og skaper en balkonglignende følelse, som fyller
rommet ditt med naturlig dagslys og gir deg uhindret panoramautsikt. Takvinduet leveres naturligvis med en regnsensor, som
lukker vinduet automatisk ved nedbør.

VELUX INTEGRA® topphengslede takvinduer kan påmonteres
manuell eller solcelledrevet innvendig solskjerming, samt elektrisk
eller solcellebetjent utvendig screen.

Vinduet kan også åpnes manuelt i midthengslet posisjon, og vippes
helt rundt for enkel rengjøring.

Nyt fri utsikt og frisk luft under det topphengslede takvinduet.

Enkel betjening.
Åpne takvinduet enkelt ved hjelp av den trådløse veggbryteren.

Smarthus løsning.
Du kan også legge til VELUX ACTIVE® with NETATMO for et
sunnere innendørsklima og styring via smarttelefon-appen.

Kan ikke benyttes som rømningsvei, da det ikke kan åpnes manuelt i
topphengslet posisjon.

VELUX
INTEGRA®

NYHET!
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VELUX ACTIVE® with NETATMO
Inneklimakontroll
• Med VELUX ACTIVE® appen kan du
styre VELUX INTEGRA® takvinduer og
solskjerming fra din smarttelefon, 		
uansett hvor du befinner deg.
• Smarte sensorer overvåker kontinuerlig
temperaturen, luftfuktigheten og 		
CO2-nivået i boligen din og sørger for at
takvinduene åpnes og lukkes i tråd med
målingene.
• Nøyaktigheten i målingene øker etter
hvert som systemet får oversikt over 		
inneklimaet hjemme hos deg.
• VELUX ACTIVE® er også knyttet opp
mot værmeldingen og vil regulere 		
vinduer og solskjerming ihht varslene 		
som er gitt.
• VELUX ACTIVE® inneklimakontroll kan
installeres uten hjelp fra fagpersoner.
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VELUX
ACTIVE®

NYHET!

VELUX ACTIVE®

Pris kr. 2 440,- inkl. mva

VELUX ACTIVE®
smarttelefon app

VELUX ACTIVE®
inneklima-sensor

VELUX ACTIVE®
utgangsbryter

Gjør det selv

Oppgrader dine manuelle midthengslede takvinduer til
VELUX INTEGRA® solcellevinduer, deretter kan du også
oppgradere med VELUX ACTIVE® og styre vinduene med din
smarttelefon.

Smart sensorbasert funksjonalitet
på dine VELUX takvinduer,
gardiner og skodder.
with

HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are
trademarks of Google Inc.
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Ikke la taksperrene stoppe deg
Ved å kombinere flere takvinduer
i bredden, får du et helt felt med
større takhøyde.
I Norge er normal sperre-avstand c/c 60 cm.
For å øke bredden, kan utveksling foretas og
hjelpesperrer benyttes.
Med VELUX takvinduer kan du sette inn så brede
vindusflater du vil. Ved bruk av hjelpesperre får du et
lekkert vindusfelt som også gir større takhøyde.
Ved å bygge sammen flere takvinduer med lavtbyggende hjelpesperre, oppnås mer takhøyde og
større plass. Takhøyden under vinduene øker med
30–50 cm og gir deg muligheten til å bo og møblere
der det tidligere var for lavt under taket.

Caption. Qui con restemp erfercitate net quatem con pereped
istestion pligentotat.

Plassering
Vinduets størrelse og takvinkel påvirker
utsikten og hvor mye lys som slippes inn.
VELUX takvinduer bør monteres med
gripelisten mellom 185-220 cm over gulvet,
for å ivareta en enkel betjening og ønske om
utsikt stående.
Normal øyehøyde sittende er ca. 120 cm
over gulvet, og takvinduet bør derfor
plasseres ca. 90 cm over gulvet for å sikre
den optimale utsikten. En lav takvinkel
krever således lange vinduer for å oppfylle
disse kravene.
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Hjelpesperre
Det optimale taket har flere takvinduer
ved siden av og/eller over hverandre.
For montering sideveis kan hjelpesperrer
benyttes; en løsning med hjelpesperre(r)
slipper mer lys inn i rommet enn om du
beholder den opprinnelige takbjelken
og kler inn denne.
Hjelpesperre EBY (18 mm) bygger 98 mm
inn i rommet og hjelpesperre EKY (100 mm)
bygger kun 69 mm. (Maksimal bredde for
sammenbygging med 18 og 50mm
karmavstand er 2780mm).

Utveksling
Hvis avstanden mellom sperrene ikke
passer til bredden på det valgte takvinduet,
er det nødvendig å lage en utveksling
i takkonstruksjonen. Av hensyn til isolering
bør takvinduer monteres med en avstand
på 25–30 mm fra sperrene til sidekarmene.
Det er selvfølgelig viktig å sikre seg at
takkonstruksjonenes veksler gir plass til
VELUX utforingens loddrette underdel og
vannrette overdel. Dette gjelder så vel ved
nybygg som ved renoveringsoppgaver.

VELUX
takvinduer
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Kombinasjoner
Flere takvinduer koblet sammen
med eller uten hjelpesperre gir
større takhøyde, mer dagslys og
en flott romfølelse.

På bildet ser du 3 elektriske takvinduer
78 x 98cm over 3 midthengslede 78 x 180cm
med 2 stk 100mm hjelpesperrer.
14

VELUX
takvinduer

Tvilling med 18mm hjelpesperre

Tvilling med 100mm hjelpesperre

Bildet viser to vinduer montert med original sperre mellom.
15

Større takhøyde
Sett inn takvinduer og få
30–50 cm mer takhøyde
Ved å kombinere flere i bredden får du et helt felt
med større takhøyde.
Med VELUX takvinduer får du høyden til å møblere
der det før ikke var mulig. Er det for eksempel for
lavt til å ha badekar eller vask, er et eller flere
VELUX takvinduer den ideelle løsningen.
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!

Med takvinduer oppnår
du ideelle lysforhold,
gode luftemuligheter og
redusert energiforbruk
til belysning.

VELUX
takvinduer
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Tak-fasade
Kombinér tak- og fasadevinduer og få full utsikt til
naturen utenfor
Ved å kombinere VELUX takvinduer med fasadevinduer, kan man skape rom, luft og takhøyde der
det tidligere var mørkt og trangt.

Dagslys reduserer energien som brukes til belysning.
Montér solskjerming for regulering av lys og varme.
For å tilstrebe fritt vannavløp i overgangen tak/fasade
på vinterstid, anbefales varmekabler. Ref. byggforskserien 525.777.
18

VELUX
takvinduer

!

Ved hjelp av hjelpesperre
for tak- og fasadeløsning,
får du et lekkert vindusfelt
som gir større takhøyde.
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VELUX
takterrasse

Takterrasse
La vinduet bli døren ut.
Utnytt ubrukt plass samtidig
som du tilfører huset en ny
dimensjon med VELUX
takterrasse
VELUX takterrasse er en dør- og vindusløsning som
forvandler taket til en fullkommen uteplass.
VELUX takterrasse kan åpnes helt, slik at du kan
nyte godt av den ekstra plassen og lyset som en
takterrasse gir. Takterrassen hjelper deg med å få
maksimalt ut av ubenyttet takplass uten å ofre
boareal. En glimrende løsning som gir adkomst til
utsiden på en helt egen måte.
VELUX takterrasse kan monteres i tak med 35–53
graders takvinkel.
For å tilstrebe fritt vannavløp i overgangen tak/
fasade på vinterstid, anbefales varmekabler.
Ref. byggforskserien 525.777
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Fra mørkt loft
til lyst uterom
Ikke glem at boligen din stiger i verdi med
muligheten for uterom. VELUX CABRIO®
takaltan åpnes på noen få sekunder og gir
loftsrommet en plass i solen
– med uteplass på kjøpet!
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VELUX
CABRIO®

Med VELUX CABRIO® takaltan
kan du forvandle mørkt og trangt
til lyst og åpent
Med VELUX CABRIO® takaltan kan du forvandle det
som før var mørkt og trangt til et oppholdsrom med
god takhøyde, lys, luft og panoramautsikt. Skyv det
topphengslede vinduet opp og det nederste vinduet
frem, så folder altanen seg ut – og vips så har du et deilig
sted å nyte utsikten, holde øye med barna i hagen
eller slappe av med dagens avis. Takaltanen er like
enkel å montere som VELUX takvinduer. Når altanen
er lukket, ser det ut som helt vanlige takvinduer.
VELUX CABRIO® takaltan leveres i to størrelser:
94 x 252 cm og 114 x 252 cm.
VELUX CABRIO® takaltan kan monteres i tak med
35–53 graders takvinkel.
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Slipp dagslyset inn
– også gjennom flate tak
VELUX vinduer for flate tak gir
deg dagslys der du ønsker det,
også når taket er flatt. VELUX
takvinduer for flate tak har
interiørfinish - akkurat som
et takvindu for skrå tak
Vinduer for flate tak kan endre et rom drastisk.
Det er den raskeste måten å tilføre naturlig lys,
ventilasjon og en følelse av åpenhet. Virkningen
er enorm.
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VELUX
flate tak

Diskutér mulighetene
med din håndverker
eller arkitekt.
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En optimal løsning for flate tak
VELUX vinduer for flate tak består av en vedlikeholdsfri hvit vindusdel og en valgfri toppdel; buet
glass, plant glass eller kuppel.
Vinduer for flate tak har et notspor for montering
av innvendig foring, slik at overgangen fra vindu til
taket blir glatt og fin.
Til VELUX vinduer for flate tak fås flere ulike
solskjermingsprodukter, se side 45.
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VELUX
flate tak

Ett vindu - 3 varianter
Buet glass

Kuppel

Plant glass*

00-150

00-150

*20-150

VELUX vindu for flate tak med buet glass
har et 6 mm ripebestandig glass som ikke
bare er en stor fordel ved rengjøring og
vedlikehold – du får uavbrutt utsyn til
himmelen og maksimal tilgang på dagslys.
Det buede glasset går fra kant til kant og
sikrer at alt vann renner av. Det elegante
designet gjør vinduet like fint å se på – som
ut av.

VELUX vindu for flate tak med 4 mm plant
glass for deg som ønsker et minimalistisk og
stilig design.

Vinduet fås både som VELUX INTEGRA®
elektrisk åpningsbart og som fast.

at vann og smuss blir liggende på glasset over tid, noe

VELUX takvinduer for flate tak med plant
glass kommer i to utgaver, fast og VELUX
INTEGRA® elektrisk åpningsbart med
regnsensor.

VELUX vinduskupler kommer i flere utgaver;
fast, sidehengslet håndverkerutgang,
VELUX INTEGRA® elektrisk åpningsbar og
som røykventilasjon. VELUX vinduskuppel
består av et takvindu med lavenergiglass og
en kuppel i klar akryl.

*VELUX Norge anbefaler montering fra 50, for å unngå
som kan forårsake misfarging og korrosjon av glasset

Pris fra kr. 6 706,- inkl. mva

!

Alle VELUX INTEGRA®
takvinduer og vinduer for
flate tak har en påmontert
regnsensor som lukker
vinduet ved nedbør.
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Naturlig lys til
mørke områder
Fra trist til trivelig
Det er ikke bare loft og oppholdsrom som brukes
mye som fortjener lys utenfra. Med VELUX lystunnel
kan du bringe naturlig lys inn til mørke kroker.
Kanskje blir gangen en ny favoritt i hjemmet?

!
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VELUX lystunnel slipper
inn dagslyset ved hjelp av
et lysreflekterende rør
som kan tilpasses og lede
dagslys inn i hver krok av
huset.

VELUX
lystunnel

Før

Etter

!

Selv på dager med grått
vær genererer en lystunnel
like mye lys som en 60 W
lyspære.

Naturlig dagslys alle steder hvor det er et tak. Du kan montere VELUX lystunnel alle steder hvor det er 6 meter eller mindre mellom yttertak og innertak.
Trappeganger, kjøkken, bad, soverom, hjemmekontor – fantasien er din eneste begrensning. Gled deg over variasjonene i dagslyset!

VELUX lystunnel er laget med tanke på å gi
dagslys i områder av huset som mangler
vinduer. Dette gjelder f.eks. ganger,
trappehus, bad, skap og andre steder hvor
det ikke er mulig å montere et VELUX
takvindu. VELUX lystunnel kan monteres

i tak med takvinkel mellom 0-60°.
VELUX lystunnel kommer i to utgaver,
en for flate tak 0-15° og en for skrå tak
15-60°.
Du kan også montere et lyssett, som gir lys
til lystunnelen også når det er mørkt ute.

VELUX lystunnel har et diffuser- glass med
EdgeGlow. En ring av glass i taket gir flotte
lyseffekter! EdgeGlow sprer lyset bedre ut
i rommet, slik at du kan oppleve døgnets
skiftende lys.

Skrått tak med flat himling og kaldt loft.

Pris fra kr. 5 206,- inkl. mva
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"Du kan ikke kontrollere
været, men du kan
holde det ute!"

VELUX TripleProtect
Isolert mot nedbør, vind og lyd
VELUX TripleProtect er designet og testet for å tåle
selv de mest ekstreme værforhold. Sikkerhetsglasset
er testet mot hagl og snølast med våt snø. Alt dette
slik at du kan føle deg trygg og komfortabel under
ditt VELUX takvindu. Utvendig bekledning er utstyrt
med et lyddempende belegg som reduserer støy fra
regn og hagl.

VELUX
anbefaler

Fra VELUX testlaboratorium
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VELUX
TripleProtect

Laget for Norge
VELUX takvinduer som selges
i Norge er laget for norske
klimaforhold. Pass på at du får
riktig vindu fra din leverandør.
Klimaet varierer i hele verden. Selv i Norge er det
store geografiske forskjeller på hvilke belastninger
vinduer utsettes for av været. Vind, regn og snø er
noen av forholdene vi legger til grunn når vi utvikler
vindusløsninger til norske hjem. Derfor er det
forskjell på et VELUX takvindu som selges i Norge
og et som selges i andre deler av Europa.
Vi behandler nemlig ikke alle likt, men leverer vinduer
som skal levere optimalt der det skal brukes. Så vet
du at ditt vindu er laget for ditt behov - der du bor.
Les mer om TripleProtect på velux.no

!

Vinduer handler om mer
enn tilgang til godt dagslys.
Det handler om tilgang til
frisk luft, oppvarming,
nedkjøling og kvalitet – nå
og i mange år fremover.
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Hva er egentlig
G- og U-verdi?
Takvinduenes energibalanse
Begrepet benyttes når man skal beskrive energiegenskapene til et vindu. Den sier noe om differansen
mellom varmegevinst og -tap. Jo høyere G-verdi,
desto mer solvarme kommer gjennom glasset. Jo
lavere U-verdi, desto mindre varmetap. Felles for alle
takvinduer er at de evner å utnytte solvarme svært
effektivt samtidig som varmetapet er lavt – spesielt
i kombinasjon med energigardiner.
Vi er opptatt av at du skal ha alle muligheter til å
slippe dagslyset inn, ha effektiv varmebeskyttelse
og god ventilasjon hele døgnet. Selv når vinduene
dine er lukket kan du sørge for frisk luft. Bare åpne
ventilasjonsklaffen som finnes på alle vinduer.
Varmen fra solens stråler omdannes til varme
i boligen og reduserer dermed fyringsutgiftene
om vinteren. Om sommeren vil utvendig screen
stoppe inntil 76% av solvarmen og opprettholde
en behagelig innetemperatur.
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VELUX
Smart Ventilation

VELUX Smart Ventilation

VELUX Smart Ventilation er et toveis kanalsystem med vekslende
luftstrøm gjennom en varme-generator. Dette sikrer konstant luftgjennomgang i rommet med et høyt nivå av varmegjenvinning.

Slik fungerer det
VELUX Smart Ventilation er utstyrt med
to kanaler. Hver kanal inneholder to
ventilatorer som sikrer konstant utskiftning
av luften, samt en regenerator som lagrer
varmen. Den ene kanalen fjerner fuktig luft,
men tar vare på varmen. Den andre kanalen
trekker inn kald luft, som varmes opp av
den lagrede varmen før den slipper inn
i rommet. Ventilatorene sikrer at luften
skiftes ut også når vinduet er lukket.
Pris fra kr. 9 563,- inkl. mva

Innovativ lufting med overlegen
energieffektivitet
• Sikrer konstant utskifting av luften
og et sunt inneklima.
• Mer enn 75 % varmegjenvinning.
• Bidrar til optimal innendørs luftfuktighet.
• Gir frisk luft uten trekk og uten å åpne vinduet.
• Svært stillegående – også på høyeste nivå.
• Passer til nye, manuelle midthengslede vinduer
produsert etter april 2012, i bredde 78, 94
og 114 cm.
• Kan monteres i tak fra 20–600 grader, med
bølgeformet takmateriale.
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Kom igang
Et takvindu er mye mer enn et vindu som sitter i et skrått eller flatt
tak, det er ikke minst en viktig kilde til dagslys og frisk luft.
For å få god veiledning i forbindelse med behov og muligheter i ditt
hus, vil vi anbefale deg å ta kontakt med en håndverker som kan
veilede deg i valg av løsninger til ditt vindusprosjekt. Du finner
oversikt over håndverkere som kan hjelpe deg på velux.no.

Det samme gjelder tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert
utførelse. Normalt kan man skifte vinduer som ligner de
eksisterende. Du kan også sette inn takvindu så lenge det ikke
endrer fasadens karakter. Vesentlige fasadeendringer må det søkes
om, som å skifte fra smårutete til panoramavinduer.
Sjekk alltid med kommunen du bor i hvilke regler som gjelder.
De fleste håndverkere er behjelpelige med prosessen.

Å bytte vinduer kan vanligvis gjøres uten søknad til kommunen
hvis byttet ikke fører til at fasaden og byggets karakter endres.

My Daylight
Du kan studere mulighetene på egen hånd før du kontakter en
håndverker eller ber om hjemmebesøk.
Last ned My Daylight appen i appstore. MyDaylight-appen
visualiserer hvordan dagslys kan gjøre drømmerommet ditt større
og mer innbydende, og gi mer verdi til hver eneste kvadratmeter.
Appen kan lastes ned gratis i App Store eller Google Play.
Last ned Appen her
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VELUX
dagslys

Før

Før

Før

Etter

Etter

Etter

Lystunneler
Det var ikke noe naturlig lys inn i den mørke
entreen og man var totalt avhengig av
kunstige lyskilder.
Når familien kommer hjem i dag, er det ikke
lenger nødvendig å benytte bryteren for
å få lys. Det sørger to lystunneller for.
De bidrar med dagslys fra tidlig morgen til
sen kveld.

Vinduer for flate tak
Fire vinduer for flate tak setter dette
oppholdsrommet i nytt lys. I motsetning til
elektrisk lys, inneholder dagslyset alle
regnbuens farger. Det som før var en
anonym vegg har fått nytt liv. Vinduene
bryter også opp lange linjer, slik at det blir
mindre følelse av korridor og mer følelse av
personlighet.

Takvinduer
Barnerommet hadde kun et lite vindu i
gavelveggen, slik det er i mange toppetasjer
i Norge.
En modernisering av rommet med to nye
takvinduer ga rommet et helt nytt liv.
Mengden av dagslys er overveldende og
gjør at barnerommet innbyr til lek og
lekselesing. Når kvelden kommer er det
godt å ha VELUX blendingsgardiner, som
holder lyset helt ute.
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Rømningsvei
Topphengslede takvinduer
fra 66 x 140 cm tilfredsstiller
størrelseskravene til rømningsvei
Spesialstige for rømning fra tak:
se eurostigen.com
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VELUX
rømningsvei

Krav til rømningsvei
I oppholdsrom krever byggforskriftene uhindret adgang til
to rømningsveier.
Dersom vindu skal brukes som rømningsvei, må høyden fra
gulv til nedre karm ikke overstige 1 meter. Den frie vindusåpningen har et minimumskrav på 50 cm bredde og 60 cm
høyde, og summen av høydemål og breddemål må være
minst 150 cm.
Se størrelesoversikten for hvilke størrelser som tilfredsstiller kravene. Husk at det i hvert tilfelle må søkes om
godkjennelse fra kommunal myndighet.
VELUX Norge anbefaler varmekabler når takvinduer skal
benyttes som rømningsvei, så vinduene ikke kan fryse fast.
Vinduer benyttet som rømningsvei må ikke være utstyrt
med lås og nøkkel. Når takterrasse GEL benyttes som
rømningsvei, må vrider uten lås og nøkkel bestilles.
VELUX INTEGRA topphengslet takvindu kan ikke benyttes
som rømningsvei, da det ikke kan åpnes manuelt i topphengslet posisjon.

Vinduer som tilfredsstiller
størrelseskravene til rømningsvei:
Takvinduer - topphengslede
GPL/GPU

Fasadeelement - sidehengslet
VFA/VFB

BxH

BxH

Størrelseskode

Størrelseskode

66 x 140 cm

FK08

78 x 115 cm

MK36

78 x 140 cm

MK08

78 x 137 cm

MK38

78 x 160 cm

MK10

94 x 95 cm

PK35

94 x 118 cm

PK06

94 x 115 cm

PK36

94 x 140 cm

PK08

94 x 137 cm

PK38

94 x 160 cm

PK10

114 x 95 cm

SK35

114 x 118 cm

SK06

114 x 115 cm

SK36

114 x 140 cm

SK08

114 x 137 cm

SK38

114 x 160 cm

SK10

134 x 98 cm

UK04

134 x 140 cm

UK08

Takvindu - midthengslet
GGL/GGU

Takterrasse
GEL

78 x 180 cm

MK12

78 x 245 cm

134 x 160 cm

UK10

M08/M35
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Velg type takvindu
VELUX INTEGRA®
Midthengslet

Elektrisk
midthengslet

Solcelle
midthengslet

Elektrisk
topphengslet

• Leveres med en trådløs veggbryter.

• Leveres med en trådløs veggbryter.

• En regnsensor lukker vinduene automatisk ved nedbør.

• En regnsensor lukker vinduene automatisk ved nedbør.

• VELUX INTEGRA elektriske takvinduer er klargjort for

• Kan påmonteres manuell eller solcelledrevet innvendig
	 solskjerming og elektrisk eller solcelledrevet screen.

®

elektrisk solskjerming.
• Til solcellevinduer benyttes solcelle solskjerming.

• Trinnløs åpning til 45º

• Kan monteres i takvinkel fra 15–90°.

• Kan vippes 180° rundt for enkel vindusvask.

• Kan vippes 180° rundt for enkel vindusvask.

• Kan monteres i takvinkel fra 15–55°.

• Kan også åpnes manuelt.

• Kan også åpnes manuelt, midthengslet.

• Kan leveres med Triple Protect.

• Kompatibel med VELUX ACTIVE® inneklimakontroll.

• Kompatibel med VELUX ACTIVE® inneklimakontroll.
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Topphengslet

VELUX
velg takvindu

Midthengslet

Manuell
midthengslet

Topphengslet

Manuell
topphengslet

• Gir mulighet til å plassere møbler rett under vinduet, uten at
de står i veien når vinduet betjenes.

• Gir en fri og luftig utsiktsplass selv om du står inne.

• Du slipper å bøye deg for å åpne og lukke vinduet da
gripelisten sitter øverst på vinduet.

• Er også midthengslet for enkel vindusvask.

• Integrert lufteklaff som gir jevn tilførsel av frisk luft.
• Kan vippes 180° rundt for enkel vindusvask.

• Vinduet kan åpnes opp i 44° og gi ”tak” over hodet.
• Velegnet som rømningsvei (fra str. 66 x 140).
• Kan utstyres med låsbar vrider.

• Kan monteres i takvinkel fra 15–90°.

• Kan monteres i takvinkel fra 15–55°, (inntil 77° ved skifte
av fjærer).

• Original VELUX solskjerming passer perfekt.

• Original VELUX solskjerming passer perfekt.

• Kan leveres med TripleProtect.

• Kan leveres med TripleProtect.
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Velg vindu og funksjon
Her finner du den løsningen som passer til ditt
tak og dine behov

VELUX INTEGRA® med veggbryter
• Takvindu med veggbryter og
regnsensor
• Midthengslet leveres som elektrisk eller
solcelle.
• Topphengslet leveres som elektrisk

Midthengslet takvindu

Håndverkerutgang
• Gir adgang til taket for håndverkere som skal
utføre service og vedlikehold

15°-90°

• Vippevindu, som kan åpnes i alle posisjoner
• Betjenes med gripelisten øverst i vinduet

Topphengslet takvindu

15°-55°

• Kan åpnes til 44°, så du kan stå oppreist
i vindusåpningen
• Topphengslede vinduer i de fleste størrelser
tilfredsstiller kravene til rømningsvei, se s. 36

Fasadeelement

15°-55°

• Benyttes i kombinasjon med ovenstående
takvinduer
• Bunnhengslet innadslående
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VELUX underelement

VELUX CABRIO® takaltan

• Bygges sammen med et valgfritt takvindu
• Forlenger vinduet med et fast underelement

• Åpner opp til 45°. Du kan stå oppreist og
bevege deg helt ut i fronten
• Når takaltanen er lukket har du full utsikt, da
vinduet når ned til gulvet

35°-53°

VELUX
vindusguide

Lystunnel

Klassiske takvinduer til isolerte loft

• For skrå- eller flate utvendige tak
• Innvendig flat himling

• Til boligrom i fredede og bevaringsverdige
bygninger
• Type GVR, topphengslet med buet topp.
• Type GGL/GPL, topp/midthengslet med
vertikal sprosse.

Klassiske takvinduer til kalde loft
• Til kalde rom i fredede og bevaringsverdige
bygninger
• Finnes som topp- og sidehengslet
• Integrert inndekning

AUTO

Takterrasse

35°-53°

• Fungerer som en dør ut til en utvendig
terrasse

VELUX vinduer for flate tak

0°-15°

• Fast eller VELUX INTEGRA åpningsbart vindu
®

med valgfri topp; buet glass, plant glass eller akryl
kuppel
• Kuppelen kan også leveres som sidehengslet
håndverkerutgang eller som røykventilasjon
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Velg det vinduet som
passer dine behov
De fleste vindusvariantene kan leveres i vedlikeholdsfritt hvitt (NCS
S 0500-N/RAL 9003. Glans ca. 25), hvitmalt furu (NCS S 0500-N
/RAL 9003 i glans ca. 20) og klarlakkert furu, (vannbasert, fargeløs

Størrelser

lakk, glans ca. 25). Standard utvendige beslag har grå farge (RAL
7043, NCS S 7500-N). Vinduene kan, mot pristillegg, leveres med
kobber og sink beslag, samt spesialfager inn- og utvendig.

Priseksempler VELUX takvinduer.
VELUX takvinduer finnes i mange varianter, både når det gjelder innvendig finish,
betjening og størrelse. Nedenfor er det gjort et lite utvalg for å gi en indikasjon på
pris. Du finner komplett prisliste på velux.no. Prisene er veil inkl. mva.

Produkt type

VELUX
I NTEGRA®
midthengslet med
regnsensor,
vedlikeholdsfritt

55 x
78cm
CK02

66 x
118cm
FK06

78 x
98cm
MK04

78 x
140cm
MK08

94 x
118cm
PK06

8 575,-

9 775,-

9 644,-

10 644,-

11 313,-

15 856,-

16 525,-

VELUX
I NTEGRA®
topphengslet
med regnsensor,
vedlikeholdsfritt
Manuelt
midthengslet,
vedlikeholdsfritt

14 988,-

5 075,-

Manuelt
topphengslet,
vedlikeholdsfritt

VELUX
anbefaler
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6 275,-

6 144,-

7 144,-

7 813,-

8 488,-

8 356,-

9 356,-

10 025,-

"Utvendig
inndekning
Umbragrå, inkl.
isolasjonskrave og
undertakskrave”

1 506,-

1 625,-

1 625,-

1 731,-

1 800,-

”Innvendig
utforing 40cm
Hvit, inkl.
dampsperre”

2 463,-

2 619,-

2 619,-

2 781,-

2 781,-

938,-

938,-

938,-

938,-

938,-

Tillegg for
TripleProtect.
Les mer på side 32

VELUX
solskjerming

Original solskjerming
– løsninger for alle behov

Prisene i denne katalogen er veil. inkl. mva.
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Type

Slik finner du type og størrelse

Størrelse
Fra 2012

Type

Størrelse
1998 - 2011

Type

Størrelse
1992 - 1998

På typeskiltet finnes betegnelsen på tre bokstaver. I det viste eksemplet er typen GGL.
På typeskiltet finnes også opplysninger om vinduets størrelse. I det viste eksemplet er
størrelsen MK08. XK99, X99 og 999 er koder for spesialstørrelse, kontakt VELUX Norge
for solskjerming til disse vinduene. Tilbehør og solskjerming kan være forskjellig til de ulike
utgavene av VELUX takvinduer. Det er derfor svært viktig at du oppgir korrekt kode når du bestiller.

Før 1992

Type Størrelse

Betjening
Elektrisk solskjerming monteres
direkte på VELUX INTEGRA®
elektriske takvinduer, eller et
styresystem (KUX).

Våre manuelle gardiner kan enkelt
betjenes med hånden eller en
betjeningsstang.

VELUX INTEGRA®

Manuell betjening

Styresystem til gardiner montert på
manuelle vinduer

Betjeningsstang
100-180 cm

Type
Pris

KUX 110
1 356,-

Forlenger
til ZCT 200
100cm

Adapter for
innvendig
solskjerming

ZCT 200

ZCT 100

ZOZ 085

244,-

194,-

125,-

Barnesikret
All VELUX innvendig solskjerming er
trådløst betjent og har ingen løse snorer.
De oppfyller kravene til sikkerhet i bruk
i henhold til
EN 13120:2009+A1:2014 og
EN 60335-2-97:2006+
EN 60335-2-97:2006/A12:2015.

Leveringstid på all standard solskjerming i denne katalogen er 1 - 2 uker					

Se instruksjonen!
Se selv hvor enkelt det er å tilpasse
en VELUX gardin med vår 6 sekunders
instruksjonsvideo på

youtube/velux norge

Original VELUX solskjerming vil alltid passe perfekt til dine VELUX takvinduer.
VELUX takvinduer er utstyrt med formonterte festebeslag for å lette monteringen og sikre
at det passer perfekt hver gang.
Monteringsbraketter for montering av elektrisk og solcelle solskjerming på vinduer produsert før
1992 medfølger ikke. Braketter ZOZ 230 (kr. 63,-) må tilleggsbestilles.
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VELUX
solskjerming

Solskjerming til
vinduer for flate tak

Lysdempende
energigardiner

Plissegardiner

Screen

Hjelper til å holde lys
og kulde ute

Myk demping av
innkommende lys

Optimal varmebeskyttelse

1045

1047

1016

Lysdempende energigardin har en dobbel
duk, som holder lyset ute. Leveres som
elektrisk (FMK) eller solcellebetjent (FSK)

1259

6090

1265

Plissegardin til vinduer for flate tak
demper lyset og gir rommet et dempet
og behagelig lys. Leveres med elektrisk
betjening (FMG).

VELUX screen gir en svært god varmebeskyttelse, fordi solstrålene stoppes før
de når glasset, og innetemperaturen
forblir kjølig og behagelig. Leveres med
solcellebetjening (MSG).

Priseksempler
60 x 60cm

80 x 80cm

90 x 120cm

100 x 150cm

120x120cm

Plissègardin
VELUX INTEGRA®
Elektrisk (FMG)* 1)

2 869,-

2 994,-

3 181,-

3 306,-

3 244,-

Lysdempende energigardin
VELUX INTEGRA®
Elektriske (FMK)* 1)

2 981,-

3 113,-

3 306,-

3 438,-

3 375,-

Lysdempende energigardin
VELUX INTEGRA®
Solcelle (FSK) 1)

3 213,-

3 356,-

3 563,-

3 700,-

3 631,-

Screen
VELUX INTEGRA®
Solcelle (MSG) 2)

3 156,-

3 294,-

3 500,-

3 638,-

3 569,-

1) Leveres ikke til håndverkerutgang og røykventilasjonskuppel
2) Leveres ikke til plant glass og håndverkerutgang
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Utvendig
Varmebeskyttelse

Screen

Rulleskodder

Hold rommet kjølig med effektiv varmebeskyttelse
• Reduserer varmeinnslipp med inntil 76 %*
• Transparent duk lar deg se ut, selv når screenen er nede

Total beskyttelse

* Tekniske verdier er i samsvar med EN ISO 12567-2, EN 13363-2 og ISO 15099.
Effekt avhenger av type vindu og glass.

•
•
•
•
•

Reduserer varmeinnslipp med inntil 92 %*
Total mørklegging
Isolerer
Beskytter mot støy fra regn
Vanskeliggjør innbrudd

Farger for rulleskodder

Farge for screen

5060

Standard 0000

Priseksempler
55 x 78cm
CK02

66 x 118cm
FK06

78 x 98cm
MK04

78 x 140cm
MK08

94 x 118cm
PK06

Screen
Manuelle

588,-

688,-

738,-

738,-

856,-

Screen
VELUX INTEGRA®
Elektriske

4 125,-

4 394,-

4 350,-

4 569,-

4 706,-

Screen
VELUX INTEGRA®
Solcelle

5 375,-

5 644,-

5 600,-

5 819,-

5 956,-

Rulleskodder
VELUX INTEGRA®
Elektriske

4 281,-

4 888,-

4 838,-

5 350,-

5 500,-

Rulleskodder
VELUX INTEGRA®
Solcelle

5 531,-

6 138,-

6 088,-

6 600,-

6 750,-

Kjøp pakke
med manuell screen
og energigardin eller
blendingsgardin
(prisgr. 1) til

20%

lavere pris.

Rulleskodder skal ikke monteres på takvinduer som fungerer som rømningsvei eller har påmontert røykventilasjonsåpner.
Manuell screen kan ikke monteres på VELUX INTEGRA® automatiske vinduer.
Når elektrisk eller solcelle screen skal monteres på topphengslet VELUX INTEGRA® takvindu skal også beslag ZOZ 229 bestilles.
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VELUX
solskjerming

Insektnett
Kan kombineres med innvendig
solskjerming

Er takvinduet montert med VELUX utforingspanel, finn
størrelseskoden i prisrubrikken. Ved annen utforingsløsning ta mål som vist ovenfor
Hvis det også er et vertikalt eller åpningen er høyerer enn
2,4 meter, må du ha 2 insektnett og et koblingssett ZOZ 157
Insektnettet monteres i taket, og ikke på vindusrammen.

Priseksempler
Faktiske mål:
Vinduskode
Insektnett ZIL

53x160
CK02
1 156,-

64x240
FK06
1 519,-

76x200
MK04
1 519,-

76x240
MK08
1 825,-

92,2x200
PK06
1 669,-
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Innvendig mørklegging
Blendingsgardin
Perfekt søvn med total mørklegging
•
•
•

Total mørklegging
Oeko-Tex sertifisert
Trinnløs plassering

Gjør leggetiden eventyrlig

Farger for blendingsgardiner.
Prisgruppe 1

1025

0705

1085

Den nye Disney & VELUX Goodnight Collection er vår siste serie
blendingsgardiner designet for barn. Inspirert av deres favorittfigurer fra Frost, Biler og Ole Brumm, tenner de fantasien for
timevis med moro og lek.

1100
4662

Prisgruppe 2 (Tillegg kr. 125,-)

4555

4556

1705

4559

4663

4664

4665

4650

4651

4666

4667

4560

4654

2055

4561

4563

4564

4565

4567

4569

4570

4571

4572

3009

4558

4562

4568

4656

4655

4657

4658

4659

4652

4660

4653

4661

4573

Finn kolleksjonen på velux.no/produkter/gardiner-og-rulleskodder
© Disney. © Disney/Pixar.
© Disney. Basert på “Winnie
the Pooh” av A. A. Milne and E.
H. Shepard.

Priseksempler
Blendingsgardin Manuell

869,-

1 100,-

1 063,-

1 225,-

1 256,-

Blendingsgardin
VELUX INTEGRA® Elektrisk *

2 744,-

2 975,-

2 938,-

3 100,-

3 131,-

Kjøp pakke
med manuell screen
og energigardin eller
blendingsgardin
(prisgr. 1) til

Blendingsgardin
VELUX INTEGRA® Solcelle

2 994,-

3 225,-

3 188,-

3 350,-

3 381,-

lavere pris.

55 x 78cm
CK02

66 x 118cm
FK06

78 x 98cm
MK04

78 x 140cm
MK08

94 x 118cm
PK06

20%

* Elektrisk solskjerming må monteres på et elektrisk styresystem KUX 110 (kr 1331,-), eller VELUX INTEGRA® takvinduer.
Elektrisk solskjerming kan ikke monteres på topphengslede VELUX INTEGRA® takvinduer.
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VELUX
solskjerming

Duo blendingsgardin

Mørkleggende energigardin

2 i 1 mørklegging og justering av lyset

Mørklegger og isolerer

•
•
•
•

•
•
•
•

Total mørklegging
Plisségardin som slipper inn dagslys
Oeko-Tex sertifisert
Trinnløs plassering

Total mørklegging
Isolerende effekt
Fleksibel trinnløs plassering
Ingen synlige snorer

Leveres med hvit plissègardin farge 1016
og blendingsgardiner i Prisgruppe 1 eller
2 (ikke Disney). Se motstående side for
farger på blendingsgardinene.
1045

1155

1156

1047

1157

1049

1158

1159

1160

1161

1162

1051

Priseksempler
55 x 78cm
CK02

66 x 118cm
FK06

78 x 98cm
MK04

78 x 140cm
MK08

94 x 118cm
PK06

DUO blendingsgardin/
Mørkleggende energigardin
Manuell

1 131,-

1 425,-

1 381,-

1 594,-

1 638,-

Mørkleggende energigardin
VELUX INTEGRA® Elektrisk *

3 006,-

3 300,-

3 256,-

3 469,-

3 513,-

Mørkleggende energigardin
VELUX INTEGRA® Solcelle

3 256,-

3 550,-

3 506,-

3 719,-

3 763,-

* Elektrisk solskjerming må monteres på et elektrisk styresystem KUX 110 (kr 1331,-), eller VELUX INTEGRA® takvinduer.
Elektrisk solskjerming kan ikke monteres på topphengslede VELUX INTEGRA® takvinduer.
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Innvendig lysjustering

Plisségardin

Rullegardin

Elegant gardin som mykgjør lyset

Demper sollys

•
•
•

•
•
•

Demper direkte sollys
Fleksibel trinnløs plassering
Hindrer innsyn og slipper inn mykt dagslys

Farger for Plisségardin. Prisgruppe 1

1016

1258

Farger for Rullegardin. Prisgruppe 1

1259

1269

Prisgruppe 2 (Tillegg kr. 125,-)

1255

1261

Ideell for demping av sollys
Trinnløs plassering
Hindrer innsyn og slipper inn mykt dagslys

1028

1086

4000

9050

Prisgruppe 2 (Tillegg kr. 125,-)

1256

1257

1262

1263

1260
4060

4157

4155

4156

4069

4158

4073

4079

1952

4159

4160

1264

1265

1266

1267

1268

1270

1271

1272

1273

Priseksempler
55 x 78cm
CK02

66 x 118cm
FK06

78 x 98cm
MK04

78 x 140cm
MK08

94 x 118cm
PK06

Plissegardin/Rullegardin
Manuell

869,-

1 100,-

1 063,-

1 225,-

1 256,-

Plissegardin/Rullegardin
VELUX INTEGRA® Elektrisk

2 744,-

2 975,-

2 938,-

3 100,-

3 131,-

Plissegardin/Rullegardin
VELUX INTEGRA® Solcelle

2 994,-

3 225,-

3 188,-

3 350,-

3 381,-

* Elektrisk solskjerming må monteres på et elektrisk styresystem KUX 110 (kr 1331,-), eller VELUX INTEGRA® takvinduer.
Elektrisk solskjerming kan ikke monteres på topphengslede VELUX INTEGRA® takvinduer.
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VELUX
solskjerming

Liftgardin

Persienne

Skaper en myk og varm atmosfære

Justering av lyset

•
•
•

•
•
•
•

Elegant og dekorativ
Fleksibel trinnløs plassering
Utskiftbar duk

Farger Liftgardin. Prisgruppe 1

6500

Justerer mengde og retning på sollyset
35 mm brede lameller
Perfekt i fuktige rom
Hindrer innsyn

Farger Persienne. Prisgruppe 1

6503

6510

6513
7001

Prisgruppe 2 (Tillegg kr. 125,-)

Prisgruppe 2 (Tillegg kr. 125,-)

6501

6502

6504

6505

6506

6507

6508

6509

6511

6512

6514

6515

6516

6517

6518

6519

7055

7056

7057

7012

7058

7059

7060

7061

Priseksempler
55 x 78cm
CK02

66 x 118cm
FK06

78 x 98cm
MK04

78 x 140cm
MK08

94 x 118cm
PK06

Liftgardin
Manuell (FHB)

1 131,-

1 425,-

1 381,-

1 594,-

1 638,-

Utskiftnings stoff til liftgardin
(ZHB)

563,-

713,-

694,-

794,-

819,-

Persienne
Manuell (PAL)

1 131,-

1 425,-

1 381,-

1 594,-

1 638,-
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