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för ditt hem
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Kan du tänka dig
det här rummet
utan takfönster?
Många kan nog det, dessvärre. Helt enkelt
därför att alltför många övervåningar,
vindar och andra utrymmen i Sverige
byggs utan hänsyn till skugga och mörker.
De används därefter. D v s knappast alls.
När vi väl ser ljusa rum som på den här bilden, känns det
självklart. Mörka kvadratmetrar har förvandlats till en miljö
att leva i. Takfönstren har tillfört det som borde finnas i alla
rum och i alla hem – ljus och luft, en känsla av rymd och frihet.
Vilket eller vilka rum i ditt hem vill du fylla med dagsljus
och frisk luft? Vi hoppas att den här broschyren ska ge dig
inspiration och många idéer.
Med takfönster bygger du med ljus – och kan nästan
åstadkomma underverk.
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Kunnande
som skapar
ett bättre liv
Alla vi människor behöver dagsljus
och frisk luft. Inte bara för att trivas,
utan framför allt för vår hälsa.
Men hur ska vi få tillräckligt med ljus
och luft, när de flesta människor är
inomhus under 90% av dygnet?
Det kunnande vi byggt upp under mer än 75 år kan visa
vägen. Vi vet att artificiellt ljus – alltså lampor och lysrör –
aldrig kan ersätta naturligt dagsljus. Men med takfönster
löser du knuten och får det dagsljus och den luft hälsan
kräver.
Dessutom väljer du ur marknadens bredaste sortiment.
Här finns bokstavligen takfönster för alla tak och för alla
lägen (även för riktigt bistra klimat och tuffa förhållanden).
VELUX takfönster erbjuder också avancerade tekniska
lösningar. T ex nyheten VELUX ACTIVE som tillsammans
med VELUX INTEGRA® gör det möjligt att programmera och
fjärrstyra takfönster och solskydd från mobilen, med bästa
tänkbara inneklimat som resultat.
Med VELUX takfönster får du alltid beprövade, förstklassiga
material och en avancerad design, skapad för att till ljuset och
luften lägga en estetisk upplevelse – en viktig del av det som
ger ditt hem en personlig karaktär.

”Ett realistiskt prov
är värt mer än tusen
expertantaganden”.
VELUX grundare, Villum
Kann Rasmussen, var under
hela sitt liv djupt engagerad
i produktutveckling och nya
idéer. Och som citatet ovan
antyder var han ingen vän av
högtflygande teorier – han
ville alltid pröva idéer och
produkter mot verkligheten.
Veta att det som såg bra ut
på ritbordet också fungerade.
Firman V Kann Rasmussen & Co startades 1941. Det kanske
viktigaste startkapitalet var idén om att förvandla mörka
vindar till ljus bostadsyta. Redan 1942 tillverkades och
patenterades det första takfönstret. Samma år registrerades
varumärket VELUX – där VE står ventilation och LUX för ljus.
Mer än 75 år senare arbetar vi utifrån samma ideal – att
utveckla och tillverka kvalitetsprodukter som verkligen
fungerar och som sprider ljus i människors liv. Det som började
som en enkel firma i Danmark finns nu i mer än 40 länder
jorden runt.

före...
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Ett friskare hem.
Automatiskt
Sensorer vaktar ditt hem, dygnet runt,
året runt. De kontrollerar temperatur,
luftfuktighet och koldioxidnivån.
Om det behövs, ser systemet till att
vädra eller stänga och dra för eller dra
bort solskydden. Och du behöver inte
bekymra dig alls.
VELUX ACTIVE with NETATMO ger dig intelligent styrning
av takfönster och solskydd – och ett hälsosammare hem.
Det är förstås bekvämt, vilket kan vara skäl nog.
Men inte bara det. Du får ett hälsosamt inneklimat som
i sin tur betyder att du får mer energi, trivs och presterar
bättre. Och sover gott.

VELUX ACTIVE
– aldrig längre
bort än din mobil
Med den mobil-app som ingår i
VELUX ACTIVE-systemet, styr du
dina VELUX INTEGRA® takfönster
och solskydd från var som helst.
Sensorbaserad ventilation
Smarta sensorer läser av temperatur, luftfuktighet
och koldioxidnivåer och styr dina takfönster och
solskydd för att ge ett hälsosammare inneklimat.
Automatisk vädring
Beroende på lokala väderförhållanden kommer
systemet att vädra flera gånger per dag.
Smart värmeskydd
VELUX ACTIVE följer lokala väderprognoser och
kan stänga alla VELUX INTEGRA® jalusier och
markiser, t ex inför en förestående värmebölja.
Enkelt att lämna
Tryck på VELUX ACTIVE home control på vägen ut
för att stänga alla dina VELUX INTEGRA® takfönster.
Säg det!
Eftersom systemet är kompatibelt med Apple
HomeKit® kan du använda rösten för att styra
dina VELUX takfönster och solskydd.

Styr dina VELUX takfönster,
solskydd och jalusier med smart
sensorteknik.

Gör det själv-installation
Du kan enkelt montera och installera
VELUX ACTIVE utan professionell hjälp.
VELUX ACTIVE
Paketet inkluderar en inomhussensor,
en home control och en gateway som ansluter
till internet. Appen är kostnadsfri och finns för
Apple- och Android-enheter.
Om du vill styra inneklimatet rum för rum,
finns inomhussensorn och home controlenheten som tillbehör.
Läs mer på velux.se/ACTIVE
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VELUX
ACTIVE
lanseras 1/9
2018
Läs mer på
velux.se/ACTIVE

Nu är det klokt
att slösa
Vill du skapa ett ljust och trivsamt hem
ska du komma ihåg att det – för en gångs
skull – lönar sig att slösa.
Ljus är nämligen ett enastående byggnadsmaterial. Och där ett
enda takfönster gör rummet ljusare, kan två eller fyra skapa en
helt ny miljö.
Det gäller oavsett om du bygger nytt, renoverar eller bara ska
byta ett gammalt takfönster. Tar du tillfället i akt och tänker
större, kan du skapa fantastiska rum där du själv styr över ljus,
värme och frisk luft.
Dessutom ökar du förstås värdet på din fastighet.
För vem värderar inte ljus, luft och utsikt högt?

”

VELUX takfönster ger dagsljus
och ventilation som minskar
risken för astma, allergier och
trötthet – men gör hela familjen
piggare och gladare. I flödande
dagsljus och frisk luft ökar
dessutom inlärningsförmågan.
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Elegant och
diskret på utsidan.
Därinne,
en helt ny värld
Utifrån sett är VELUX takfönster diskreta
och sparsmakat formgivna. De finns där
och gör sitt jobb, men tar aldrig över
uppmärksamheten.
Det är när du kommer in som skillnaden blir så slående.
När ljuset får flöda i ett rum skapas en fantastisk miljö.
Mörka vrår försvinner och blir del av ett nytt, större rum
som klarar nya uppgifter.
Dessutom kommer du att se omvärlden med nya ögon
– du får en utblick mot omgivningen och himlen, som ett
slutet, ljusfattigt rum aldrig kan ge.
VELUX takfönster kan monteras i alla typer av byggnader
och i alla tak (ja, även tekniskt – oavsett hur ditt tak är
konstruerat finns det ett VELUX takfönster som passar).
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före...

Ge rummet
rymd!
Rymd skapas förstås av rummets mått.
Bredd, höjd och djup.
Men rymd är också en känsla. Fler takfönster släpper in ljus i varje vrå och ger
en ny kontakt med världen därutanför.
Då känns rymden, att rummet öppnat sig.
Att VELUX takfönster dessutom ger ett bättre inneklimat,
gör förstås inte saken sämre. Du får en miljö som klarar dagens
ljus-, ventilations- och energikrav. Bra för både ekonomin och
hälsan.

VELUX takfönsterkupa
ger rymd och mer ljus
VELUX takfönsterkupa ger bokstavligen rummet mer rymd –
men även mycket mer ljus än en traditionell takkupa. Takfönsterkupan kan dessutom ha fönster även i taket. Sortimentet är
brett. Du kan välja mellan 1 till 6 fönster.
VELUX takfönsterkupa levereras i en noga genomtänkt paketlösning. När håltagningen är avklarad tar det mindre än en dag
innan kupan är helt monterad och klar.
Därför talar även ekonomin för den nya takfönsterkupan. Kostnaden ligger på en tredjedel, eller mindre, av vad det kostar att
bygga en traditionell takkupa.

VELUX takfönsterkupa är inte bara
enklare och billigare att montera än en
traditionell takkupa. Den ger dessutom
mer ljus, mer luft, mer rymd, mer utsikt...
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Släpp in ljuset
– i hela huset
I ett hus med platt tak sitter fasadfönstren ofta
långt från husets mitt. Där är det mörkt, grått och
ogästvänligt. Men det problemet går att lösa.

”Tidigare låg trappan i en
ständig skymning. Tack vare
VELUX takfönsterkupol är
trapphuset nu den ljusa
hjärtpunkten i vårt hus.”

Det går nämligen utmärkt att få in dagsljus, överallt i hela huset.
Lösningen är VELUX takfönster för platta tak, och VELUX ljustunnel.
VELUX takfönsterkupoler finns nu i tre modeller, sparsmakat eleganta på
utsidan och på insidan livgivande ljusspridare.
De finns givetvis både i fast och öppningsbart utförande och kan förses med
solskydd. Och lika självklart kan de styras och programmeras med VELUX
ACTIVE och VELUX INTEGRA®.
Om andra takljuslösningar inte fungerar så klarar VELUX ljustunnel uppgiften.
Ljustunneln kan installeras i ett städskåp om det skulle krävas.

Åsa, Helsingborg

VELUX takfönsterkupol välvt glas

Ljus och luft
för 1-planshuset
1-planshus får ofta flera djupt placerade rum, där det råder evig skymning.
Men när du med en takljuslösning släpper in dagsljuset förvandlas huset.
Rum i halvmörker blir nu ljusa, tillgängliga – och trivsamma.
Med takljuslösningen följer också bättre ventilation – och därmed ett bättre
inneklimat. Rummen växer, eftersom ljus och luft skapar en känsla av rymd.

före...

Upplevelsen av förnyelse beror också på färgerna. Till skillnad från elektriskt
ljus innehåller dagsljuset alla regnbågens färger. Du kommer att se ditt hem
med helt nya ögon.

VELUX ljustunnel
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VELUX takfönsterkupol planglas

VELUX takfönsterkupol
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Klicka för en perfekt
styrning av ljus och värme

VELUX invändiga solskydd ger dig alla möjligheter att dämpa
ljuset, precis så som du vill ha det.

VELUX solskydd är nyckeln till perfekt
styrning av ljus och värme. De finns i mer
än 120 olika varianter och färger. Du kan
styra dem manuellt, men givetvis också
med automatiken i VELUX ACTIVE och
VELUX INTEGRA®.
De invändiga solskydden reglerar ljuset och förbättrar
isoleringen.
De utvändiga solskydden, som jalusier eller markiser,
minskar solvärmen med upp till 95%.

Klicka för att montera
Tack vare VELUX Pick & Click!® kan alla klara
monteringen – det går enkelt och snabbt!

Klicka för att styra ljus och värme
Väljer du nya VELUX ACTIVE och VELUX INTEGRA®fönster (se sid 4-5) kontrollerar du dina solskydd och
ditt inneklimat med några klick på mobilen.

VELUX mörkläggningsgardiner stänger effektivt ljuset ute, både
natt och dag. Idealiska för sovrum och barnrum.

VELUX utvändiga solskydd minskar solvärmen med upp till 95%.
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Bara ett
fönster?
Långt därifrån…
1 Fler ger mer

Ett sunt hem
för kropp och själ
All forskning visar att en bra bostad ska ha mycket
dagsljus, bra ventilation och en jämn temperatur för att
vara hälsosam:
• Dagsljuset hjälper dig att anpassa dig till dygnsrytmen.
Du får lättare att somna och vaknar utvilad. Dagsljuset
stärker hälsan och prestationsförmågan.

1

Oavsett om det handlar om ett nytt takfönster eller ett utbyte,
bör du överväga att satsa på två eller flera VELUX takfönster.
Dagsljuseffekten mer än fördubblas när du går från ett till två
takfönster.

2 Styr dagsljuset och energin
med solskydd
Mängden dagsljus och energi kan du kontrollera med invändiga
solskydd – för mörkläggning, ljusdämpning eller extra isolering
mot värmeförluster. Utvändiga markiser eller jalusier används när
du behöver värmeskydd.
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3 Intelligent styrning ger lägre
energiförbrukning och bättre
inneklimat

• Ventilationen avlägsnar partiklar och allergener ur luften.
Ditt hem hålls torrt och fritt från mögel.

VELUX ACTIVE with NETATMO och VELUX INTEGRA® ger dig
full kontroll över dagsljus, ventilation och energiförbrukning.
Detta sker automatiskt, men du kan även styra både takfönster
och solskydd från din mobil eller fjärrkontroll.

• Om temperaturen i huset följer dygnsrytmen känns den
behagligare och har samma goda effekt som dagsljus.
Släpper du in ljus och luft med VELUX takfönster, får du inte
bara ett skönare och mer trivsamt boende. Du får också ett
sunt hem, som gynnar din hälsa.

4 Dra nytta av solvärmen och
undvik värmeförluster
Värmen som takfönstret släpper in är gratis och givetvis särskilt
välkommen under vintern. Kombinera gärna med en isolerande
dubbelplisségardin som håller kvar värmen över natten.

3

5 Bli av med damm
och allergener

5

Låt ventilationsklaffen (standard på alla VELUX takfönster) stå
öppen under vår, sommar och höst för kontinuerlig luftväxling.
Öppna sedan takfönstret för ventilation flera gånger per dag.

6 För dig som vill ha extra säkerhet
Ventilationsklaffen på våra pivåhängda takfönster gör det mycket
svårt för barn att öppna fönstret. Det ger trygghet. Men du kan
också öka säkerheten på andra sätt, t ex med lås, öppningsbegränsare eller spärr.
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Vad kostar ett bättre inneklimat?

31.500:-

9.165:-

inkl moms

inkl moms

VELUX takfönsterkupa Mini DUO
GGU PK08 0068 Solo 2
Se sida 54

GGU PK08 0068 Solo 2
Se sida 31

35.555:inkl moms

GDL SK19 2066 Solo 2
Se sida 56
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12.050:inkl moms

GGU PK06 006821 Solo 2
VELUX INTEGRA®
Se sida 29

12.465:-

5.165:-

CVP 80x80 2093
Se sida 104

TLR 0K14
Se sida 108

inkl moms

inkl moms
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Med VELUX takfönster
är det lätt
att göra rätt

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

1 Topp- eller pivåhängt

Hur ska du gå vidare?
Dina takfönster ska tjäna dig under många år,
och därför är det alltid god idé att ta hjälp av proffs.

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

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.

Mer ljus
och luft med
VELUX takfönster

Topphängt

15 -55 (75 )

Pivåhängt

Produktguide & prislista

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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Pivåhängt

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.

VELUX

rekommenderar

Fjärrkontroll

El – Takfönstret är direkt integrerat i bostadens elsystem.
Solcell – 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.
Karmyttermått (BxH cm)

55x78

55x98

55x118

66x98

66x118 66x140

78x98

78x118 78x140 78x160 78x180 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160

Glasmått (BxH cm)

37x58

37x78

37x98

48x78

48x98

velux.se

60x78

60x98

48x120

60x120 60x140 60x160

76x98

76x120 76x140

96x98

96x120 96x140

Glasarea (m )

0,21

0,29

0,36

0,37

0,47

0,58

0,47

0,59

0,72

0,84

0,96

0,75

0,91

1,06

0,94

1,15

1,34

Storlekstyp

CK02

CK04

CK06

FK04

FK06

FK08

MK04

MK06

MK08

MK10

MK12

PK06

PK08

PK10

SK06

SK08

SK10
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Rekommenderade cirkapriser

Återförsäljare

Montörer

Kundsupport

VELUX takfönster finns hos återförsäljare
runtom i hela Sverige – byggmarknader,
byggföretag, takläggare m fl.
Här hjälper man dig gärna med att välja
rätt produkt för just ditt hus.
På velux.se kan du enkelt få besked om
vilka återförsäljare som finns närmast dig.

När det gäller installationen av dina takfönster
råder vi dig att alltid kontakta en fackman.
Då får du klara besked om vilka möjligheter
som finns – och besöket förpliktigar dig inte
till något.
På velux.se kan du hitta montörer utbildade
av VELUX, nära dig.

Du är alltid välkommen att kontakta
VELUX kundsupport. Här ger våra experter
professionella råd kring alla våra produkter.
Vi finns här för dig – före, under och
efter ditt köp.
Du når Kundsupport på 042-20 83 80.

Vill du
veta mer?

Räkna själv med vår Guiden som gör det
priskalkylator
lätt att beställa:

Tvekar du i valet mellan olika
VELUX takfönster?
Vill du veta mer om detaljer, t ex när det gäller
glastyper, inre beklädnad, automatik m m?
Till din hjälp finns vår Produktguide & prislista.
Hämta guiden hos din återförsäljare eller ladda
hem/beställ den på velux.se.

På velux.se finns nu också vår nya, lättanvända
priskalkylator.
Kalkylatorn hjälper dig, steg för steg, att ta fram
priset på den produkt du är intresserad av.
Enkelt och snabbt!

Ladda ner VELUX Beställningsguide från velux.se.
Här hittar du alla valmöjligheter, samtidigt som du
fyller i uppgifter om mått, vinklar och material.
Om du är osäker på något, ska du absolut tala med
din montör eller återförsäljare. De hjälper dig gärna!

www.velux.se/pris

Du kan printa och fylla i hand för hand, men även
fylla i guiden på skärmen och sedan spara, skriva ut
eller e-posta till din montör eller återförsäljare.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Det gäller även VELUX

velux.se
– all information, alltid
På velux.se hittar du alla våra produkter, liksom tips,
råd och inspiration. Här finns också vår gardinshop där
du kan välja och beställa dina solskydd.
Här kan du också söka efter din närmaste VELUX återförsäljare och certifierade takfönstermontör.
När datorn eller mobilen ändå är igång kan du också
passa på att besöka vår sida på Facebook (sök på
VELUX). Går du in på YouTube.com hittar du oss
om du söker på VELUX Sverige. Vi finns även på
Instagram, Pinterest och Houzz. På nätet hittar du
alltid senaste nytt och mycket inspiration!
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VELUX är verksamt i 40 länder, världen runt och
vi engagerar oss i de samhällen där vi verkar.
Vårt motto – ’Bringing light to life’ – ska inte bara
märkas hos våra produkter.
I nattens mörker sprider inte ens takfönster ljus.
Men, det gör den solcellsdrivna lampa vi utvecklat.
I Sydafrika saknar många, många hus elektriskt
ljus. Här har vi genom insamlingsstiftelsen Star
for Life engagerat oss i ungdomars utbildning och
utveckling, inte minst genom att tillverka och dela
ut den klipska solcellslampan. Den gör det möjligt
att även på kvällen läsa och studera, arbeta och
laga mat. Tillsammans med Star for Life försöker vi
skapa en ljusare framtid i Sydafrika.

VELUX EHF Champions League är en av världens
mest omtalade turneringar för handbollslag i
absolut toppklass. Men VELUX engagemang i
handbollen gäller inte bara eliten.
Genom många aktiviteter – t ex utdelning av
tusentals handbollar – stöder vi alla de barn och
ungdomar som spelar handboll i lokala föreningar
och klubbar.
Engagemanget för världen märks förstås också
i våra produkter. När det gäller trä köper VELUX
endast PEFC-certifierad råvara. Det garanterar att
vi endast använder trä som kommer från hållbart
brukade skogar.
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