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5 GODE GRUNNER
TIL Å BYTTE VINDU

til et sunt
soverom

KJØKKENHAGE
HELE ÅRET

“Når solen forsvinner fra terrassen er
takaltanen med kveldsol god å ha!”

Slipp lyset inn!
SINNASNEKKEREN:
“Det er rart at folk ikke
setter inn mer takvinduer!”

SE HUSET FØR OG ETTER:
Pusset opp loftet og fikk
prisøkning på kr 1 300 000!

OM Å BO I GLASSHUS:
“Vi nyter solen hele dagen,
fra hvor som helst i huset.”

VELKOMMEN

INNHOLD

AGENDA

Et sunt hjem
er et godt hjem

G

od søvn, god ventilasjon, gode matvaner og godt dagslys er de fire tingene vi
synes er viktige i et sunt hjem. Dette i
følge en nylig gjennomført undersøkelse
i 12 europeiske land, deriblant Norge.
Gode matvaner kan og bør man ha alle steder, men de
tre øvrige forholdene påvirker i høy grad våre hjem. Og
de handler om lys og luft.
For å få god søvn krever det at vi ikke blir forstyrret,
at vi har en behagelig temperatur, og at det er tilstrekkelig mørkt på soverommet.
Hva som er god ventilasjon strides de lærde om, de
diskuterer for tette hus, økende plager med astma og allergi, og overopphetede boliger. Vi bor i et klima som
krever mekanisk ventilasjon om vinteren, mens i nesten
8 måneder av året vil de fleste lufte ved å åpne dører og
vinduer.
Boligannonsene understreker ofte de gode dagslysforholdene i alle hus, mens faglige målinger av lysverdiene i norske hjem viser at vi gjennomgående har det
for mørkt, særlig i senter av huset, i trappeganger og på
barnerom.
Alle disse forholdene påvirkes av husets vinduer. Hvis de
er for gamle, er det vanskelig å kontrollere både varmetap
og ventilasjon, samt lysinnslipp. Er de for små eller for
få, likeså. Hvis du bruker tid og resursser på å forbedre
husets vinduer, vil du samtidig forbedre livskvaliteten
betraktelig.
Et takvindu gir minst dobbelt så mye lys som et
tilsvarende stort veggvindu, og et takvindu kan lede lyset inn akkurat der du ønsker eller trenger mer dagslys.
Ergo vil det være god økonomi og helsegevinst i å installere takvinduer i de fleste hjem.
“Dette blir dyrt” er nok det vi hører mest når vi snakker
om takvindu. Men et takvindu koster ikke mer enn et
veggvindu, og flere undersøkelser tyder på at de gir
verdi- stigning av huset ditt som langt overstiger kostnadene ved installering. Det er således utover opplevd
verdi en god investering. Vårt råd er helt klart: Slipp
lyset inn!

Torgeir Øverås
Direktør i VELUX Norge, med 15 ansatte.
VELUX Group har solgt takvinduer i 74 år,
i mer enn 40 land.
www.velux.no
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12

VERDIFULL ENDRING | HJEM
Med 14 nye takvindu og hjelp til oppussing
økte boligverdien med kr 1 300 000.

15

EKSPERTEN: SNEKKER OTTO ROBSHAM
– Å sette inn takvindu er hverken vanskelig eller
dyrt, sier sinnasnekkeren.

16

SOV GODT
God søvn er det vi setter aller høyest i et sunt hjem.
Vi har tipsene!

18

LIVET I GLASSHUS | HJEM
Familien Græsvik har sannsynligvis landets mest
utstrakte bruk av takvinduer. Det er de svært
fornøyde med.

23

VINDUSHAGEN
Vinduet er den perfekte innehage, og egendyrkede
tomater hele året er realistisk..

EIER & UTGIVER
VELUX Norge
Postboks 4224 Nydalen
0401 OSLO
Telefon: 22 51 06 00
PRODUKSJON
Egmont Publishing
Avd. Content Marketing
www.egmontpublishing.no
PROSJEKTLEDER
Christina Ringstad
christina.ringstad@egmont.com
Mobil: 922 20 482

REDAKTØR
Eva Høydalsvik
evahøydalsvik.no
ART DIRECTOR
Anette Wie
designparken.com
OMSLAGSFOTO
Tove Lise Mossestad
TRYKK
EPS Printing Service

Grønne og blomstrende planter hjelper å rense luften
for blant annet formaldehyd og benzen, stoffer som finnes
i inneklima og kan gi allergi og luftveisplager. Det fastslår
en rapport fra Nasa, skriver Klikk.no. Potteplante, kr 35,
Skurar hengepotte, ø 12 cm, kr 39, begge Ikea.

SCHOLTEN & BAIJINGS
er en nederlandsk designduo, kanskje best kjent
for sine mange
produkter for Hay.
De har designet mønstre
for gardinene til Velux,
inspirert av måten lyset
skifter fra daggry til skumring på. Mønstrene er i tre
fargevarianter som leveres
i et mørkleggende og et
gjennomskinnelig stoff.
Fra kr 1 250, velux.no.

FØR

AEROGUARD MINI
luftrenser fjerner støv,
pollen, virus, bakterier
og lukt. Den har HEPAfilter og passer for
astmatikere og allergikere,
og har perfekt størrelse
for privathjem. Den er
kompakt, lett, brukervennlig og energisparende.
Kr 2 000, lux.no.

ETTER

5 gode grunner
Hvis du lurer på om vinduene dine er for gamle, og hva det koster
å bytte, kan du sjekke utskiftningsguiden på velux.no. Den viser
hvilket vindu som passer i åpningen du allerede har, hva det koster
og hva du vinner. Men kanskje skal du like gjerne slippe inn mer
lys når du først bytter, slik eierne av kjøkkenet på bildet gjorde?
En Cabrio takaltan koster fra kr 27 000 og skaper et nytt rom!
Nye vinduer har dessuten fordeler du ikke får med gamle, uansett
hvor god stand de er i:
1. Bedre isolasjon og høyere energieffektivitet.
2. Mer dagslys og frisk luft. Nye takvinduer er konstruert
for å sikre mer dagslys inn i huset.
3. Bedre inneklima. Ventilasjon og solskjerming er effektive
allierte for å sikre inneklima.
4. Nye takvinduer har bedre U-verdi, som beskytter mot
overoppheting og solskader på møbler og tekstiler.
5. Tre lags glass er i dag standard, som gir bedre støybeskyttelse
og mindre kondensutvikling.

EN LYSTUNNEL slipper dagslys inn i rom
midt i huset, ved hjelp av et lysreflekterende
rør. Den finnes til skrå og flate tak, og
tilpasses slik at du får dagslys i hver krok.
Fra kr 5 000, velux.no.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER:
Pinterest.com/VELUXNorge
Facebook/VELUXNorge

Instagram: @velux_ norge
Twitter: @VELUX
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KJØKKENET fra HTH utnytter
plassen i loftsleiligheten til det
maksimale. Et ekstra høyt takvindu
utnytter takhøyden, og gir utsikt
og dagslys. Hunden Frøya har også
vent seg til det nye hjemmet, og
venter tålmodig på en tur opp
Stoltzekleiven.

MITT HJEM

TIPS!

Utnytt stor takhøyde
med flere vinduer over
hverandre, samt et
fasadevindu i flukt.
På den måten får du
bedret lysinnfallet til
boligen din.

FRA DE TO Cabrio takaltanene får familien Torsvik
Reknes en ekstra terrasse
med kveldssol, uten tap av
areal i stuen.
– Jeg er så glad i utsikten
til de gamle bergenshusene
i Sandviken, sier Eva Sissel.

Kveldskos
Når solen kryper fra terrassen og over taket
er Cabrio-kroken god å ha. Der sitter vi
til vi legger oss, sier Eva Sissel Torsvik.
TEKST: EVA HØYDALSVIK FOTO: TOVE LISE MOSSESTAD
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D

et er et kjent scenarie: barna vokser ut av huset,
og heller enn full kalender, fullt hus og full skittentøyskurv, så står man igjen med masse ubrukt
plass og tid.
– Vi hadde et kjempestort hus, som med to barn ute av
redet og en mann som jobber i Nordsjøen, ble overdrevent
mye vedlikehold både inne og ute, sier Eva Sissel Torsvik.
Derfor bestemte hun og mannen Bjørn Reknes seg for
å selge det gamle, ærverdige huset fra 1890 på Kalfaret, et
av Bergens beste strøk. De gikk på leting etter en bolig som
var enklere for Eva Sissel å håndtere mens hun er alene, men
som likevel har plass til hele familien i høytider og ferier.
– Det ble for brutalt å ta fra barna barndomshjemmet uten
å kunne tilby dem egne rom i vårt nye hjem, så det var et must.
Eva Sissel og Bjørn så etter noe nytt, med helt andre
utfordringer enn deres gamle bolig, som hadde stukkatur,
lister og stor hage. Nå har de redusert boarealet fra 400
til 150 kvadratmeter, stukkaturen er byttet med moderne
arkitektur og hagen er byttet med takterrasse.
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– Jeg savner verken stukkaturen eller gulvvasken, men jeg
savner hagen. Jeg må se å få plantet flere kasser og krukker
her, sier Eva Sissel, og ser utover terrassen sin.
Den er sydøstvendt, har både spiseplass og solseng, utsikt til fjord og fjell, og sol til åtte om kvelden. Da smyger
solen seg over hustaket, og treffer takaltanene på vestsiden.
– Vi hadde egentlig tenkt å ha en balkong på den siden også,
for å utnytte kveldssolen, men utbygger foreslo disse
vinduene, som gir oss en slags balkong uten å stjele noe
av arealet inne. Vinduene gir både masse lys og god romfølelse med byens tak inn her. Jeg er så glad i utsikten til de
gamle bergenshusene, sier Eva Sissel.
Hun kaller kroken for Cabrio-hjørnet etter de karakteristiske takvinduene. De fungerer godt til utlufting, men
kan ikke stå oppe når det regner, da blir parketten våt.
Med 29 vinduer totalt, hvorav 26 er takvinduer, så er
vinduspuss den største utfordringen med parets nye bolig.
– Vi bruker en elektrisk nal og en blanding av zalo
og eddik. Jeg vasker og han drar, det går helt greit, sier
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1. STUEN har både åpenhet og fine soner samtidig. I ene enden
er kjøkken og spisebord, i andre enden er tv-stue, adskilt av en
stor peis. Spisebordet er fra DK3 og Invite-stolene er fra Variér,
mens taklampen er Heracleum II fra Moooi. I tv-kroken står
to klassiske Scandia-stoler. Mange vinduer og gjennomlys var
hovedgrunnen til at Eva Sissel og Bjørn valgte denne leiligheten
over andre i samme kompleks, selv om de ga avkall på panoramautsikt til Byfjorden. Fra terrassen ser de likevel fjorden, men også
Sandvikens gamle bebyggelse, deriblant Sandvikskirken.
2. UTSIKT fra takvinduene gjør det ekstra hyggelig å være
på kjøkkenet. Stilren innredning mykes opp av arvegods og
redskaper som er ofte i bruk og får stå fremme.
3. SOLSKJERMING er et must for takvinduer! – Vi valgte hvite
plissegardinger fordi vi ønsket at vinduene skulle gå i ett med
taket når vi trakk for. De er fine, men jeg angrer på at vi ikke
valgte noe med bedre varmebeskyttelse, sier Eva Sissel. Den gule
stolen er hennes favoritt, herfra har hun utsikt til kjøkkenet og ut
over Bergen gjennom de store Cabrio-vinduene på motsatt side
av rommet, mens vinduet over henne gir godt med lys og luft.
SUNNE HJEM
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1. BADET er familiens favorittrom. – Vi ba om å få satt inn
de fire takvinduene fordi det
er null innsyn, men et vakkert
utsyn til stjernene fra badekaret. Lyset og romfølelsen
vinduene tilfører badet er helt
fantastisk, sier Eva Sissel.
2. BOLIGEN ligger i det
nyoppførte boligkomplekset
Lysthuset Sandviken, med
områdets tradisjonelle
Bergenshus i bakkant og
Byfjorden rett utenfor husveggen. Det er sentrumsnært
men stille, og for tiden et av
byens mest attraktive bostrøk.
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Eva Sissel, som likevel innrømmer at det blir ikke særlig ofte.
– Vi har vasket vinduene bare to ganger på det året vi har
bodd her. Men det holder lenge.
Eva Sissel og Bjørn falt for beliggenheten rett ved Byfjorden
i Sandviken, samt at leiligheten har alt på ett plan. De kom over
prosjektet så tidlig, at de fikk stor innflytelse på utformingen,
særlig av badet og kjøkkenet, der de ba om flere vinduer.
– Jeg insisterte også på vanlig eik i gulvet, mens utbygger
ville legge hvitlasert eik. Med denne takhøyden hadde jeg
behov for å “løfte” gulvet litt og tilføre varme. Vi hadde heller
ikke klart oss uten peisen.
Selv om så mange vinduer sørger for godt med lys, luft og
varme til leiligheten, kan varmeregulering være en utfordring.
– Det er vannbåren varme fra sjøen til radiatorer i alle rom,
men i vinter fungerte det ikke, så da var både vinduene og
peisen god å ha.
Til syvende og sist er Lysthuset i Bergen et godt sted å bo,
synes Eva Sissel:
– Vi har kjekke naboer og jeg kan lett gå til jobb og inn til
sentrum, og når jeg skal på tur, er Stoltzekleiven rett her. Jeg
kunne ikke hatt det bedre.

Nyhet!

TELL Reklamebyrå

1

Nå i to bredder:
94 og 114 cm

Fra mørkt loft til lyst uteliv
Med VELUX CABRIO® takaltan kan du forvandle det som før var mørkt
og trangt, til et deilig oppholdsrom med god takhøyde, lys, luft og
panoramautsikt. Når altanen er lukket, ser det ut som helt vanlige takvinduer.
Les mer på www.velux.no
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SMÅFOLK

1

SMÅ BARN får ofte
de minste rommene,
da er det viktig både
med plassbesparende
løsninger og å sørge
for nok lys og luft.
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TIPS!

Rom for lek
Som de minste i huset får barna våre
gjerne de minste og mørkeste rommene.
Men med noen enkle grep blir barnerommet perfekt for både lek og søvn.
TEKST: EVA HØYDALSVIK FOTO: VELUX OG PRODUSENTENE

N

år du innreder et barnerom er det viktig å ha i bakhodet at lek og søvn stiller helt forskjellige krav. Barn
som leker trenger godt med lys, mens når de sover
bør det være helt mørkt i rommet. Når de leker trengs gulv- og
boltreplass, for søvn er intimitet og trygghet bedre. Tross motsetningene, kan man fint oppfylle alles drømmer. Det trengs
bare litt planlegging.
Tegn opp møbleringsforslag og skriv ned alle funksjoner
som er viktig å dekke: seng, oppbevaring av klær, lekseplass,
ekstra overnatting, klatrevegg – hva enn ditt barn har av behov. Velg så møbler som fyller mer enn en funksjon, men sørg
for at de dekker reelle behov. Det er ikke poeng med oppbevaring under sengen dersom du ikke har noe å ha i skuffene. Da
10 SUNNE HJEM

Se inpsirasjon til
flere lyse barnerom
på Pinterest.com/
VELUXNorge.

er det bedre å bruke plassen til en ekstra madrass, eller kjøpe
en høy seng og ha skrivebord under.
Om din utfordring er et lite rom vil sammenleggbare møbler
være nyttig, og sørg for å utnytte alle kriker og kroker i rommet
med spesialtilpassede løsninger. Hvis du ikke finner møbler
som passer perfekt og dekker reelle behov, kan det fort lønne seg
å leie en møbelsnekker. Ingenting koster mer i lengden enn
dårlige løsninger.
Møbler i høyden hvis det er høyt under taket og utnytt veggen!
Hvis du ikke har gulvplass til en garderobe, kan vegghyller og
knagger fint romme klær. Bildelister er fine til bøker, og knagger
med kurver til oppbevaring, er tips som sparer plass i bredden.
Dersom din utfordring er et stort rom bør du innrede i tydelige soner både for å unngå rot, og for å sørge for trygge
rammer til sovetiden.
Når rommet er innredet er det nyttig å lære barna å rydde selv.
Rydding gir oversikt, overskudd og forenkler renhold. Kast
eller fjern leker som ikke er i bruk, ha kurver som lekene raskt
kan legges i etter bruk, og sørg for nok skuffer og bokser, slik at
alt har sin faste plass. Vis barna hvor skittentøyskurven er, og
kjøp en søppelbøtte til barnerommet. Lag rutiner for rydding før
sengetid, og snart gjør de det på egen hånd.
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ET LITE rom som har takhøyde må utnyttes i høyden. Et svingtau
fra takbjelken, alternativt en huske, er morsomt og oppfordrer til
bevegelse. En høy seng frigir gulvplass til lek eller oppbevaring,
eller begge deler. Montér også hyller i høyden til oppbevaring.
SETT INN et vindu
i den mørke kroken,
og på et blunk har du
den perfekte plassen
for et skrivebord.
Den beste løsningen
er å spesialtilpasse
bordplaten, slik at
du slipper å ha bein
under. Husk blendingsgardiner for sovetiden,
og solskjerming, slik at
det ikke blir vondt
å gjøre lekser eller se
på skjerm.

7

1. For å mørklegge et rom er rullegardin best, men fine
gardiner løfter atmosfæren, som Heltokig fra Ikea, 175 x
120 cm, kr 149. 2. En liten led-lampe er fint for mørkeredde
barn. Philips MyBuddy gir også leselys, kr 599, Elkjøp.
3. Kasser gjør ryddingen enkel. Sett med 2 stk i tre, 30 x
30 cm/40 x 40 cm, kr 999, minikids.no. 4. Ikke la sengen
ta mer plass enn nødvendig. Leander juniorseng måler 150
x 70 x 54 cm, kr 5300, jollyroom.no. Vokseseng er et aternativ. 5. Sebra Flip Top bord og stol tar lite plass. Bord, 50
x 50 cm, kr 1599, krakk 25 x 25 cm, kr 799, minikids.no
6. Ballongkrok, 11 cm lang, kr 119 for 2 stk., ellos.no 7. Knaggrekke fra Ikea kan romme knagger, oppslagstavle, kopper
eller speil om du ønsker. 118 cm lang, kr 225 for skinnen.
SUNNE HJEM 11
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TRAPPEN er nå
lys og slett ikke
skummel lenger,
synes Kristin
(med katten Ronja),
Amalie og Erik.

ETTER

Verdifull endring

ETTER

Et mørkt og trangt loft sto ubrukt, mens to voksne og fire barn hadde behov for
boltreplass. 14 nye takvinduer, et utvidet inngangsparti og en oppussing ga både
mer plass, mer lys og en betydelig prisøkning.

FØR

TEKST: KNUT RANDEM FOTO: KJETIL ALSVIK

F

amilien Solensteen Strand består av mamma Ann
Sirén, pappa Tor Egil og de fire barna Maria, Kristin, Amalie og Erik. De bor i Hafrsfjord, Stavanger,
i en prisbelønnet bolig fra 1983, tegnet av arkitektene Knut
og Ingeborg Hoem. Et boareal på 156 kvadratmeter i en
praktisk og godt utnyttet bolig var i utgangspunktet nok
for familien på seks, men loftet var et problem. Det var
mørkt og virket trangt. Det ene takvinduet som var der,
var punktert slik at familien heller ikke våget åpne det.
– Vi hadde vurdert flere løsninger, deriblant å bygge inn
verandaen eller å bygge en ark på ene langveggen. Begge
mulighetene ble forkastet på grunn av pris, sier Ann Sirén.
Redningen ble en konkurranse i Bonytt, der de kunne
vinne et drømmeloft fra Velux Norge. Gleden var stor da
de ble plukket ut som vinnere. Arkitektkontoret IHT ble
hentet inn for å se gode løsninger for loftet, som ikke ville
ødelegge husets eksisterende verdier. De la vekt på å få inn
masse lys og samtidig gi utsikt til fjorden like ved.
Da håndverkeren kom på banen så han fort at det var
behov for å utvide et trangt inngangsparti. Også her ble det
satt inn nye takvinduer.
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– Det ene dro det andre med seg, snart hadde vi ny trapp,
helt nye møbler og nytt soverom i andre etasje, sier Tor Egil.
Med takvinduer i det gamle kottet/gjesterommet har
Ann Sirén fått soverom med utsikt til stjernene, slik hun
ønsket seg. Familien er strålende fornøyd med endringen.
– Resultatet er over all forventning. Vi visste vi hadde
et hus med potensial, men at det skulle bli så bra hadde vi
ikke forestilt oss, sier Ann Sirén.

VERDIØKNING
Markedsverdi før endring: 		
Kostnad for 14 nye takvinduer
med innbyggingspakker: 		

kr 4 700 000
kr

170 000

* Monteringsarbeid, utbygging av inngangsparti
og generell oppgradering innvendig kommer i tillegg.

Markedsverdi etter endring: 		
Verdiøkning: 			

kr 6 000 000
kr 1 300 000

OPPGRADER DU OGSÅ!
Har du et loft eller rom med skråtak vil små endringer
fort føre til store forskjeller i bokvalitet og verdi.
✱ Se velux.no for informasjon om hvilke vinduer som
finnes og hva som kreves for å installere dem. Her får du
også inspirasjon, samt oversikt over forhandlere.
✱ Kontakt håndverker for innstallering. Du finner snekkere
på velux.no, mittanbud.no eller finn.no/oppdrag.
✱ En arkitekt eller interiørarkitekt kan hjelpe deg til å se
muligheter og løsninger du ikke selv har tenkt på.
✱ De fleste fasadeendringer krever byggemelding, men
ikke alltid. Hør med teknisk avdeling i din kommune hva
som kreves av byggetillatelser.

2

1. LYSET OG UTSIKTEN
har hovedrollen i loftstuen.
Tidligere kunne man skimte
fjorden, nå har man panoramautsikt og himmelen
som tak. Taket og listene
er malt eggehvitt for å gå
i ett med vinduene, slik at
romfølelsen øker. Veggene
er i en lys sandfarge, gulvet
har hvitkalket eikeparkett,
og møblene er holdt i lyse
nøytraler. Sofagruppe fra
Hjellegjerde og belysning
fra Flos.
2. ANN SIRÉN Solensteen
Strand elsker sin nye stue,
hvor hun har lys og utsikt
og ro. Hun bruker den like
gjerne til kos med katten
(og interiørblader), som
til tv-titting slik meningen
var.
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SNEKKER Otto Robsham er
kanskje best kjent gjennom
tv-programmet Sinnasnekker´n
på TV Norge. Han mener at mye
av den dårlige arkitekturen i
Norge kan reddes bare ved
å sette inn noen ekstra vinduer
og komme tettere på dagslyset
og naturen.

FØR

EKSPERTEN

ETTER

Jeg ønsket meg
utsikt til stjernene
fra soverommet.

1. PÅ LOFTET ble det også
plass til et soverom, der det
tidligere var kott/gjesterom.
Takhøyden er ikke et problem,
vinduet styres fra en kontrollpad, som også kan programmeres slik at mørkeleggingsgardinen åpnes når det er på
tide å stå opp.
2 + 3. TRAPPEN ble byttet
ut med en ny fra Stryntrappa,
men den største endringen
kommer fra takvinduene
i trappegangen, som øker
romfølelsen betraktelig.

14 SUNNE HJEM

er sjansen for å gjøre feil større, og du bruker lenger tid enn
en fagmann, sier Otto.
Da gjelder det å vudrer vinningen opp mot spinningen.
En fagmann bruker omtrent en dags arbeid på å lage hull
til og montere et vindu, og tette taket. Vanligvis tar det en
dag per vindu, med mindre vinduene står etter hverandre.
Dersom du bor i et gammelt hus kan konstruksjoner være
skjeve, det kan være fukt eller mugg i taket, eller det er
andre forhold som gjør det lønnsomt å bruke fagmann.
Standard snekkerpris for en dag er rundt 5 000 kroner inkludert mva.
– Med slike priser synes jeg det er rart at folk ikke setter
inn flere takvinduer! For en relativt liten investering får du
en livskvalitet man ikke kan sette noen prislapp på.
TEKST: EVA HØYDALSVIK

Takvindu kan øke boligverdien

INTERIØRARKITEKTENS TIPS
Tenk nøye gjennom ønsker og behov, sier interiørarkitekt
Torun Lie AS, som hjalp familien Solensteen Strand. Lag en
prioritert liste med konkrete forslag til hvordan behovene
og ønskene skal dekkes. For eksempel: Tv krok: Sofa med
plass til seks, flere småbord til glass, tv-møbel til konsoller
og fjernkontroller, et sted til bøker og magasiner.
✱ Ikke overmøbler. Kjøp møbler som utnytter plassen,
uten å stjele fra gåsoner og skape visuelt støy.
✱ God og riktig belysning er alfa omega for hvordan
rommet vil brukes.

I

forhold til hva du får, er ikke kostnaden stor ved å sette
inn et takvindu, sier Otto Robsham.
Han er kanskje best kjent som Sinnasnekker´n, men
Otto er ikke særlig sinna. Han er derimot glad, og særlig
når han snakker om takvinduer, eller vinduer generelt.
– Jeg er stor tilhenger av takvinduer, de gjør så mye for
boligen, både med tanke på utseende og bokvalitet. Dessuten, med takvindu slipper du innsyn.
På tv hjelper han folk til å greie å gjøre ting selv, men
han vet godt at det finnes grenser for hva man kan og hva
man bør gjøre selv. Også med vinduer.
– Det er igrunnen ingen stor sak å fjerne takstein og lage
et hull til et takvindu. Du bør ha basiskunnskap, men alle
Velux takvinduer leveres med god beskrivelse for hvordan
det monteres. Som alltid; hvis du gjør ting du ikke kan, så

FOTO: TV NORGE

Det er rart at
folk ikke setter inn
flere takvinduer!

✱ Tenk helhetlig i farge og materialvalg. Eikeparkett vil for
eksempel tilføre gulfarge, som du bør ta hensyn til når du
kjøper møbler og velger veggfarge.
✱ Unngå sjenerende sollys - velg god og riktig blending,
som også tar varme, dersom dette kan bli et problem.
✱ Sørg for godt leselys dersom du skal lese eller drive
med iPad i sofaen.
✱ Sørg for funksjonell hovedbelysning og tilleggslys for
atmosfære.
✱ Velg lamper som også passer til interiørstilen.

I Danmark er en bolig med takvindu i snitt 32 prosent høyere
priset enn boliger uten takvindu, sier Birgit Daetz, kommunikasjonsdirektør i Boligsiden.dk i en pressemelding.
– Takvinduer gir flotte rom, og er et tegn på at boligen
enten er av nyere dato, arkitekttegnet, renovert eller på
annen måte gjennomarbeidet, sier Birgit Daetz, kommunikasjonsdirektør i Boligsiden.dk.
Norsk Eiendomsmeglerforbund (NEF) tror ikke de danske forholdene er direkte overførbare til Norge:
– Det er klart at mer lys selger bra, men vi har ikke noe grunnlag for å anslå hvor stor prisforskjell det utgjør. Takvinduer er
trolig mer utbredt i Danmark, så de kan bedre undersøke prisforskjeller, sier Svein Strømnes, kommunikasjonssjef i NEF.
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Tips til god søvn

Sov godt

Et soverom skal brukes til søvn, derfor er
det ikke mye som trengs. Men litt pynt
og hygge er det plass til.
UTVALG: REDAKSJONEN FOTO: PRODUSENTENE

I utgangspunktet er alt du trenger for god søvn en støyfri sone,
at det er mørkt og godt ventilert, samt en god seng.
✱ Har du uønsket støy på soverommet finnes det noen tips
og triks utover ørepropper: 1) Sjekk at vinduene er tette. I dag
er tre lag glass standard, men eldre vindu har bare to lag. På
gamle vindu vil det ha god effekt å fornye vinduskitt, og fore
mellom vindu og karm. 2) Tekstiler kan minske støy, så heng
gjerne opp gardiner over en hel vegg, sørg for gulvteppe,
sengeteppe og masse puter. 3) En cd med beroligende lyder
kan minske plagene av uønsket støy.
✱ Gardiner bør være lystette om du ikke har lystett rullegardin i tillegg. Produksjon av melatonin, kroppens søvnhormon,
hemmes av lys.
✱ Temperaturen bør ligge mellom 15-22 grader, slik at kroppen
ikke bruker energi på å varmes opp eller produsere svette.
Elektriske takvinduer kan programeres, slik at du kan lufte
og lukke til bestemte tider, eller overkjøre etter eget ønske.
✱ En person over 95 kilo skal ikke sove på fjærmadrass, og
generelt: jo høyere vekt, jo fastere madrass. Liggestilling
påvirker også trykkpunkter. Sover du på ryggen er vekten
jevnt fordelt og du kan ha en mykere madrass enn om du sover
på en side, som da tar all vekt.
✱ Hvis du ofte våkner av at du er for varm eller for kald bør du
vurdere å bytte dyne. Pute velger du ut fra liggestilling. Sover
du på ryggen bør puten være tynnere enn om du sover på siden.
✱ Blå og grønne nyanser er de beste å sove i, mens hvitt
og grått er verst, og røde, oransje og gule nyanser gjør det
vanskelig å falle i søvn.

SOVEROMMET

1
2

3

4

5

6

7

BLENDINGSGARDIN
til takvinduet finnes i
mange farger og mønster. Finnes også med
varmereduserende
kvaliteter. Fra kr 850,
velux.no.

8

SENGESETT i vasket bomull, kr 199 pr sett med
dynetrekk (140 x 210) og putevar (50 x 70 cm),
pynteputer i fløyel, 50 x 50 cm, kr 79,50 pr. stk.,
og jacquardvevd pledd i akryl, 130 x 170 cm,
kr 299, alt fra H&M Home.
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1. Sanela gardiner i tykk fløyel blender fullstendig, 140 x 250 cm,
kr 595, Ikea.no 2. Sengeteppe i bomull, 195 x 245 cm, kr 1195,
hayshop.no 3. Delicate bomullspute, 45 x 45 cm, kr 449, Bolia.
4. Plakatkunst av Anna Bülow, 30 x 40 cm, kr 595, artbylove.no
5. Nattlys med lite bord i børstet gull-finish, 36 x 17 cm, kr 1149,
Bloomingville. 6. Lucas sengetøy i steinvasket bomull, fra kr 549,
Høie. 7. Nattbord, gråmalt med ben og knott i eik, 40 x 40 x 45 cm,
kr 2199, Bloomingville. 8. Shining box i steintøy og metall, ø 13 cm,
kr 179, Bolia.
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MITT HJEM

STUENS HOVEDDEL
ligger rett under det
største vindusfeltet, med
en luksuriøs romfølelse og
godt med lys. Møbler fra
Slettvoll, puter fra Green
Apple og vaser fra Verket
Interiør.

LOFTSSTUEN var opprinnelig tenkt som en åpen del av
messaninen, men familien Græsvik hadde behov for en
avstengt tv-stue for tenåringene. De har selv valgt en stor
loungesofa og lavt sofabord, begge fra Skeidar.

D

Livet i glasshus
Med kanskje Norges mest utstrakte bruk av takvinduer
nyter familien Græsvik solen morgen, middag og kveld
fra nærmest hvor som helst i leiligheten.
TEKST: HARRIET BJØRNSON LAMPE FOTO: INGER METTE MELLING KORSTVEIT
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et er ikke bare på solskinnsdager at familien
Græsvik har glede av sin lyse bolig.
– Skiftningene i været og hvordan de ulike
værforholdene påvirker stemningen i leiligheten gir oss
mye glede, sier Nina Græsvik.
Hun, mannen Knut og deres to tennåringsdøtre Thea
og Karoline bor i en stor leilighet på Nordstrand i Oslo.
Deres leilighet utgjør de to øverste etasjene i en lav boligblokk, og er på 200 kvadratmeter. Man kommer inn
i leiligheten i fjerde etajse, til en entré med en stor walk
in garderobe. Derfra går man inn i en stor stue med to
sittegrupper, en ved peisen, hvor det også er utgang til
terrasse. Spisestue og kjøkken i delvis åpen løsning, to soverom og to bad ligger også i hovedetasjen. Andre etasje,
med tv-stue, kontorkrok, ett soverom og bad, er som en
utvidet messanin. Det medfører at hovedstuen får ekstra
stor takhøyde, og et tak som nesten utelukkende består
av vinduer.
– Jeg tror vi kan skilte med landets mest utstrakte bruk
av takvinduer, sier Nina fornøyd.
I stuens midtertste takfelt har de to rekker med fem
takvinduer og en rekke veggvinduer rett under i samme
størrelse. Effekten er som å være i et drivhus.
– Mange lurer på om det er som å bo i et drivhus også,
med overoppheting og solskader på alt vi har av møbler.
Slik er det heldigvis ikke, sier Nina.
Familien har innstallert varmepumpe med aircondition, som er i bruk på årets varmeste dager. Men som regel
holdes temperaturen jevn nettopp ved hjelp av vinduene,
som slipper inn masse naturlig varme fra solen, og masse
frisk luft. Skulle det bli for mye varme, er samtlige vinduer
er utstyrt med automatisk solavskjerming. Siden vinduene sitter så høyt, er åpne og lukkefunksjonene fjernstyrte,
og familien har valgt solglass, som har u-filter og tar den
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Vi valgte blått som
gjennomgangsfarge slik at
interiøret henger sammen
med himmelen som
dominerer leiligheten.

1

2
3

1. KJØKKENET er plassbygget av Norsk Snekkeri Piekarek etter
tegninger fra interiørarkitekt Ann Kristin Jacobs. Plassen er utnyttet maksimalt, slik at kjøkkenet er praktisk så vel som hyggelig.
2. PÅ MESSANINEN er det blitt plass til en liten kontorkrok.
Gelender i glass gjør messaninen mer integrert i underetajsen,
og understreker den åpne følelsen. Alle takvinduene er av typen
Velux Integra med selvrensende glass, slik at rengjøring er enkel
og all styring foregår via en fjernkontroll.
3. SPISESTUEN er i åpen løsning med stuen, og er derfor
møblert i stil med den. At den ligger vinkelrett på stuen gjør den
likevel skjermet.
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verste varmen og et belegg som forenkler rengjøring
ved at uv-stråler og regn løser opp smuss. De største
vinduene har også regnsensor med automatisk lukkefunksjon, slik at familen unngår vannskader dersom de
glemmer å lukke vinduene. For sikkerhets skyld har de
valgt å legge fliser i polert kalkstein på gulvet under
det store vindusfeltet, dersom noe skulle svikte og regn
likevel kommer inn. Resten av leiligheten har gulv i
mattlakkert heltre av eik.
Familien Græsvik har fått hjelp av interiørarkitekt
Ann Kristin Jacobs til å velge fargeskala og møbler som
kan fylle den store leiligheten på en pen og praktisk måte.
Familien flyttet inn i leiligheten da den var helt ny,
og forlot en gammelt villa med nostalgisk historie i
veggene.
– Jeg var spent på om vi ville trives i en så moderne
leilighet, men all tvil forsvant som dugg for solen i
dette lyset, sier Nina.
De ønsket naturlig nok å bruke det de hadde av møbler fra før, men var nødt til å kjøpe noen nye ting til nye
plasser og planløsninger. Dessuten hadde interiørarkitekten noen nye tanker om fargevalg.
– Ann Kristin ba meg velge en farge som kunne være
gjennomgående i tillegg til alt det lyse, beige og nøytrale vi eide fra før. Hun synes det var viktig at det ikke ble
for monotont. Vi valgte blått både fordi vi liker fargen,
men også fordi på den måten henger interiøret sammen
med den blå himmelen som dominerer leiligheten.

KOMFORTABLE lenestoler fra
Palma interiør står nederst i stuen,
ved gasspeisen fra Romerike Peis
og Varme. Takvinduene har solfilter fra Velux, mens terrassevinduene har solfilter fra Consol.
Disse hjelper mot uønsket varme
og utilsiktet falming av møbler.
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VINDUSHAGEN
1

2

UTNYTT DAGSLYSET
til det fulle også i
vinterhavlåret, ved
å plante urter, tomater
og spirer i vinduskarmen. Ikea har
et utvalg potter og
kar spesielt utviklet
for vinduer.

TIPS!

Urter har et rikt
innhold av næringsstoffer,
og er alkaliske, slik at de
bidrar til en positiv syrebalanse i kroppen.
(nyttnorge.com)

Grønn glede

1
2

1. FRA TERRASSEN har Nina Græsvik utsikt over Oslofjorden,
så hun sitter her gjerne, sommer som høst. Terrassen er møblert i
stil med stuen, som ligger rett innenfor, med polstrede kurvmølber.
Den smale benken fungerer flott som bord samtidig som den gir
godt med gåsone.
2. BADENE er alle stilrene og enkle. Dette ligger i tilknytning til
hovedsoverommet, og har selvsagt takvindu med fjernstyrt
persienne. Den er imidlertid aldri i bruk, ettersom innsynet til
badet er lik null.

4

Vinduet er perfekt for små kjøkkenhager. Derfra kan
du nyte egendyrkede tomater, spirer og urter hele året.
UTVALG: REDAKSJONEN FOTO: PRODUSENTENE OG VELUX

5

6

HELT FJERNT
Familien Græsviks leilighet
kunne ikke fungert uten
fjernstyring av vinduene,
ettersom de både er så
mange og sitter så høyt. Til
det brukes et system utviklet
av Velux, som heter Integra. Det er en kontrollpad,
som fjernstyrer og automatiserer, til fohåndsprogramerte tider eller på impuls, åpning og lukking av
vinduene hvert for seg eller sammen, solskjerming
og regnsensor. Dessuten passer Integra-systemet
til de fleste apper med io homecontrol®, slik at du
kan styre vinduene med din smarttelefon eller iPad.
Velux anbefaler Somfy app.
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3

SELVSAGT kan
et takvindu være
vindushage.
Montér en hylle
under vinduet og
plasser potter og
spirekasser her.

1. Boskke sky planter mini, vannes i toppen. Ø 9 cm, kr 207 (+ 199
for wire oppheng), designdelikatessen.no. 2. Hengepotte i keramikk og trekuler, ø 15 cm, 135 cm tau oppheng, kr 499, Boomingville. 3. Plantasjen selger nå vindustomater - tomatplanter beregnet for nettopp vindushagen - hele året. Kr 50. 4. Fix urtepotte i
porselen med vanningskar i tre, fra Sagaform. 10 cm høy/ø 13 cm,
kr 225, royaldesign.no. 5. Ikea PS 2014 drivhus pulverlakkert stål,
Kan henge på veggen. 46 x 18 x 45 cm, kr 239, 6. Plantelampe
i eik og hvitlakkert metall fra Hasselfors Garden, gir vokselys til
vinter-halvåret. 63 x 60 x 23 cm, kr 1020, bygghjemme.no.
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Sunne hjem

TELL Reklamebyrå

med dagslys og frisk luft

VELUX INTEGRA® styrer lys, luft og varme for deg.
Det selvfølgelige valget når du skal ha nye takvinduer.
Velg mellom elektrisk eller solcelledrevet, begge med
forhåndsprogrammert kontrollpad.
Les mer på www.velux.no
2
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www.velux.no

