
Beställningsguide
Ett takfönster ger mer än 3 gånger så mycket ljus som ett 
fasadfönster – och väsentligt bättre ventilation. Därför är 
takfönster en investering i ljus, trivsel, bättre inomhusklimat  

och ett hälsosamt boende – som alltid betalar sig.
Fyll i denna folder så har du ett komplett beställnings- 
underlag och får ett takfönster som passar ditt hus perfekt. 

1 Topp- eller pivåhängt

Topphängt

Topphängt

VELUX topphängda takfönster manövereras med ett handtag 
nertill och öppnas utåt och uppåt. De ger en fantastisk obruten 
panoramautsikt över omgivningen och maximerar mängden 
dagsljus som kan släppas in. VELUX topphängda takfönster har 
även en pivåfunktion för underhåll, som gör fönsterputsningen 
enkel. Ventilationsklaff är standard.

Pivåhängt

Pivåhängt

Ett pivåhängt takfönster är enkelt att manövrera med ventilationsklaffen 
(som är standard). Tack vare att ventilationsklaffen sitter i överkant 
kan fönstret monteras lägre än ett topphängt takfönster. Det ger en 
strålande utsikt både när du står och när du sitter. 
Ett högt placerat pivåhängt takfönster (inkl solskydd) kan fjärrstyras  
(se nedan) eller manövreras med betjäningsstång (tillbehör).
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Fjärrstyrt – VELUX INTEGRA® (pivåhängt)

Med VELUX INTEGRA® kan du öppna och stänga med bara ett 
tryck på fjärrkontrollen. Automatiken gör ditt liv enklare och 
bekvämare – och du får bästa tänkbara inneklimat. Använd 
något av de åtta färdiga programmen – eller skapa dina egna 
helt utifrån dina egna behov.  

Alla VELUX INTEGRA® takfönster har en regnsensor  
som automatiskt stänger fönstret om det börjar regna.  
VELUX takfönster är klassiskt stilrena. Därför är motorn 
dolt monterad i karmen. 
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Fjärrkontroll

VELUX INTEGRA® – Takfönstret är direkt integrerat i bostadens elsystem.

VELUX INTEGRA® Solar – Har samma egenskaper som det  
elektriska. En inbyggd solcell laddar takfönstret automatiskt.  
Eftersom inga elkablar behöver dras blir monteringen ännu  
snabbare och enklare. Solcellen laddar i alla väder, under dagtid.

2 Storlek

Var inte rädd för att välja ett större takfönster än du först tänkt. Taklutningen spelar stor roll för 
takfönsrets storlek. Ju lägre taklutning, desto längre takfönster ska du välja. 
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4 Solskydd

Med VELUX solskydd kan du enkelt reglera ljuset och värmen – på ett sätt som alltid ger dig ett behagligt inneklimat samtidigt som du sparar 
energi. VELUX solskydd finns i mer än 120 olika färger och varianter.  
Dessutom är VELUX solskydd enkla att montera. Tack vare VELUX Pick & Click® kan alla klara monteringen och få ett exakt och snyggt resultat.  
 
Om du valt ett VELUX INTEGRA® eldrivet takfönster kan du välja ett eldrivet solskydd och styra detta med takfönstrets fjärrkontroll. 
Till ett manuellt eller ett VELUX INTEGRA® Solar takfönster kan du välja ett solcellsdrivet solskydd.

       Manuell           El           Solar        El           Solar

3 Ett eller flera?

Genom att kombinera flera VELUX takfönster kan du skapa magnifikt vida 
panorama-utsikter som ger den härliga känslan av att vara utomhus.  
Ditt hem får en egen unik karaktär.

Markis 
Den utvändiga markisen 
minskar solens värmeinstrålning 
med upp till 73% och ger utsikt 
genom markisens nätduk.

Invändiga solskydd – reglerar ljuset

       Manuell           El           Solar

       Manuell           El           Solar

       Manuell           El           Solar

       Manuell

Mörkläggningsgardin 
Sluter nära nog 100% tätt 
och håller dagsljuset ute. 
Finns i 40 olika färger och 
mönster, med smuts-
avvisande yta. 

Isolerande dubbelplissé 
Gardinen har aluminium-
beläggning mellan 
textillagren som minskar 
värmeförlusten. Därmed 
fungerar denna gardin också 
för mörkläggning. Välj mellan 
12 färger och mönster. 

Rullgardin 
Rullgardinen dämpar ljuset 
effektivt och skyddar både 
människor och inredning mot 
starkt solljus. Duken är av  
100% polyester och finns  
i 15 färger och mönster.    

Duogardin 
Mörklägg ditt rum helt,
eller dämpa ljuset. Välj vilken 
mörkläggningsgardin du vill i 
vårt standardsortiment – med 
denna får du en integrerad vit 
plisségardin i nederkant.

Jalusi 
Jalusin minskar solvärmen 
med upp till 90% och håller 
värmen inne på vintern. 
Rummet blir mörklagt, 
ljuddämpat och extra skyddat 
mot temperatursvängningar 
med en nedrullad jalusi. 

Singel Duo Trio

Alt duo KvartettKombi tak
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Utvändigt solskydd – reglerar värmen



7 Utvändigt material

VELUX takfönster levereras som standard med en utvändig, underhållsfri beklädnad  
i grå aluminium. Du kan även få dina takfönster med en beklädnad i zink eller i exklusiv koppar, 
beroende på vad som passar ditt hus bäst.

Aluminium (standard)
En vacker matt yta som gör 
sig bra på de flesta tak.
Kulör: RAL 7043.  
NCS S7500-N 

  Zink (valsblank) 

  Koppar 

Solo 7 – komplett in- och utvändigt 
En helt komplett smyg med en vit, 
underhållsfri yta. Smygen är 
anpassningsbar efter taklutning och 
taktjocklek. Det ger en snabb 
installation med ett perfekt resultat.

Solo 2 – komplett utvändigt + 
invändig diffusionsspärr 
Montören sätter gips, trä, panel eller 
annat önskat material för att bygga 
smygen.

5 Kompletta montage/smyginklädnadspaket

Ska du renovera hela rummet – eller bara installera ett takfönster? 
För att möta dina behov har VELUX två paketlösningar som möjliggör en snabb  
och säker installation av ditt takfönster och smyginklädnad. Båda paketen innehåller allt  
som krävs för en utvändig anslutning samt en invändig diffusionsspärr. 

6 Invändigt material

Everfinish GGU/GPU 
Ytan är slagtålig, fuktavvisande och helt underhållsfri. 
Passar alla lägen och rum. Värmebehandlad träkärna med 
polyuretanhölje som är vitmålat.  
Kulör: RAL 9003 (NCS S0500-N).

Vitmålat GGL/GPL 
Ett traditionellt vitmålat furufönster som skyddas mot 
smuts av den vattenbaserade färgen.  
Kulör: RAL 9003 (NCS S0500-N).
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Frågor? 

Mina uppgifter
Namn, adress, telefon, e-post

PriserMontörer

VELUX Svenska AB, Karbingatan 22, 254 67 HELSINGBORG

Telefon: 042-20 83 80

E-post: info@velux.se, www.velux.se

9 Takmaterial

max 120 mm

  Profilerat
 (takpannor, prof.plåt)

max 16 mm

  Slätt takmaterial
 (papp,shingel)

  Falsat/  
 Bandtäckt plåttak

Har du slätt eller profilerat tak? Olika takmaterial kräver olika 
intäckningsplåtar. Här nedan får du hjälp att se vilket tak du har.

VELUX takfönster kan kombineras i det oändliga. Tala med din återförsäljare 
som gärna hjälper dig att hitta den allra bästa lösningen för just ditt hus! 
 
På velux.se hittar du inte bara mer information – här får du också hjälp 
att hitta en välutbildad och duktig montör nära dig. 

 

8 Glasalternativ

Du kan välja mellan olika glas till ditt takfönster. Alla VELUX glaskassetter är av hög kvalitet, men med olika 
egenskaper. Standard för alla är bl a en härdad utvändig ruta och ett laminerat säkerhetsglas invändigt samt 
ett inbyggt UV-skydd.

10 Taklutning

För att du ska få rätt takfönster behöver du  
också ta reda på vilken taklutning ditt tak har. 
Använd gärna appen VELUX Roof Pitch, så går det 
enklare. Ladda ned den med QR-koden här intill! Apple Android

°

3-glas --62
U-värde 0,81 (hela takfönstret) 
Anti dagg-beläggning,
extra bra ljudreduktion

3-glas --66
U-värde 1,0 (hela takfönstret)
    Anti dagg- och smutsavvisande
      beläggning

2-glas --70
U-värde 1,3 (hela takfönstret)
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