Ett tufft klimat
är inget hinder:
VELUX TripleProtect
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Isolerande
bottenstycke
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3-glasruta

Hemligheten bakom TripleProtect
Extra packningar på sidorna, ett speciellt nedre karmskydd och förseglade skruvar gör VELUX TripleProtect
perfekt för det svenska klimatet. VELUX TripleProtect är resultatet av innovativ produktutveckling och ett
omfattande testprogram.

ÅR

GARANTI

Nu kan du vädra med
ett klick!

— Siri, öppna mina
takfönster!

Testat för extrema
väderförhållanden.

NYHET! Numera finns TripleProtect med VELUX INTEGRA®
fjärrstyrning. Det gör att takfönsterna enkelt kan öppnas eller stängas när du vill och även
om de sitter utom räckhåll.

Det nya sensorbaserade styrsystemet VELUX ACTIVE with
NETATMO styr VELUX
INTEGRA® takfönster och
solskydd automatiskt, med en
väggknapp eller med en app i
mobilen.*

Vindstyrka över orkannivå*,
kraftigt regn*, temperaturfall
samt snö och hagel.
Alla VELUX takfönster har 10
års garanti,

Produkten har en isolerande 3-glasruta med krypton, easy-to-clean- och antidaggbeläggning samt ett en yta
som dämpar ljudet från kraftigt regn och hagel. Rutan har ett laminerat säkerhetsglas invändigt och härdat
glas utvändigt.
* Lanseras 1 september 2018.
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* Ej testat på GPU.
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Skapa ett mer hälsosamt
inomhusklimat...
...med mer ljus och frisk luft!

Efter mer än 75 år av utveckling och kvalitetstester kan vi med säkerhet säga att våra
takfönster klarar Sveriges allra tuffaste väderförhållanden. Hårda vindar, snö och is ska
inte hindra dig från tillgång till dagsljus.
Mitt i Härjedalsfjällen, på toppen av Ramundberget, ligger Restaurang Tusen. Den
prisbelönta byggnaden är inspirerad av ett Same-tält och har en fasad av björkar.
Mellan björkarna har VELUX takfönster monterats – ännu ett bevis på att tufft väder
inte är något hinder.
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VELUX TripleProtect
För profilerat/slätt takmaterial
• Topphängda takfönster manövreras med ett
handtag nertill
• Steglös öppning till 44°
• Ventilationsklaff (spaltventil, sitter i
ovankant)
• Takfönstret kan även roteras (pivåfunktion)
180° för enkel fönsterputsning
• Förberett för VELUX solskydd
• Mellan 56-75° taklutning krävs
specialfjädrar, ange vid beställning
• Kan kompletteras med säkerhetsbeslag
• U-värde takfönster 1,0 W/m2K

VELUX TripleProtect
– för snörika områden
och riktigt tufft väder

• Solo-paket

Topphängt

Kallt och snöigt väder innebär påfrestningar på huset, inte minst
för takfönstren. Om ett takfönster täcks av snö och is under en
längre period, kan isen hindra smältvattnet från att rinna bort.

15°-55°(75°)

2
1

Detta minimerar risken för att smältvatten ska
läcka in och gör därmed takfönstret idealiskt
för områden där vädret är verkligt tufft.

Karmyttermått

VELUX takfönster för snörika områden är utrustat med
specialpackningar på sidorna, ett speciellt nedre karmskydd och
förseglade skruvar. Tillsammans minskar dessa komponenter risken
för smältvattenläckage och gör takfönstret idealiskt för kalla och
snörika områden, liksom för platser med mycket regn och blåst.

2 Glaskassett (86)
I en lågenergiruta med 3-glas (86) hålls yttemperaturen
på den yttre rutan så låg som möjligt. Du behåller värmen
inomhus, hindrar snön från att smälta och minimerar
mängden smältvatten.

55 x 70

CK01

55 x 78

CK02

55 x 98

CK04

55 x 118

CK06

66 x 98

FK04

66 x 118

FK06

66 x 140

FK08

78 x 98

MK04

78 x 118

MK06

78 x 140

MK08

78 x 160

MK10

78 x 180

MK12

94 x 98

PK04

94 x 118

PK06

94 x 140

PK08

94 x 160

PK10

114 x 118

SK06

114 x 140

SK08

114 x 160

SK10

Leveranstid
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Storlekstyp

(BxH cm)

1 Extra packningar

Packningarna sluter tätt vid takfönstrets nedre del och på sidorna av
karmen/ramen. Detta skapar en barriär mot smältvattnet.

Utvändig aluminium (RAL 7043)

Everfinish vit

Vitmålad furu

Everfinish vit

Vitmålad furu

GPU 0086
(3-glas)

GPL 2086
(3-glas)

GPU 0086
(3-glas)

GPL 2086
(3-glas)

9.280:11.600:9.452:11.815:9.880:12.350:10.296:12.870:10.240:12.800:10.800:13.500:11.192:13.990:11.720:14.650:11.688:14.610:12.360:15.450:12.816:16.020:12.512:15.640:13.180:16.475:13.660:17.075:-

8.868:11.085:9.028:11.285:9.432:11.790:9.820:12.275:9.772:12.215:10.288:12.860:10.648:13.310:11.136:13.920:11.116:13.895:11.732:14.665:12.152:15.190:11.884:14.855:12.496:15.620:12.940:16.175:-

7.812:9.765:7.960:9.950:8.204:10.255:8.600:10.750:8.472:10.590:9.012:11.265:9.380:11.725:9.884:12.355:9.736:12.170:10.388:12.985:10.820:13.525:10.444:13.055:11.092:13.865:11.548:14.435:-

7.400:9.250:7.536:9.420:7.756:9.695:8.124:10.155:8.004:10.005:8.500:10.625:8.836:11.045:9.300:11.625:9.164:11.455:9.760:12.200:10.156:12.695:9.816:12.270:10.408:13.010:10.828:13.535:-

2 veckor

2 veckor

2 veckor

2 veckor

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat). Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Takfönster för
speciella ändamål

VELUX takfönster för snörika områden – VELUX
TripleProtect – är en ny robust konstruktion med
3-glas, extra packningar i nederdel och på sidorna,
förseglade skruvar samt en väderbeständig
tätningsmassa.
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VELUX TripleProtect

För profilerat/slätt takmaterial

För profilerat/slätt takmaterial

• Takfönstret kan manövreras manuellt med
ventilationsklaffen (spaltventil, sitter i
ovankant) och roteras 180° för enkel
fönsterputsning
• Dold motor
• Regnsensor
• Fjärrkontroll ingår
• Förberett för VELUX solskydd
• U-värde takfönster 1,0 W/m2K

• Takfönstret manövreras med
ventilationsklaffen (spaltventil, sitter i
ovankant)
• Takfönstret kan roteras 180° för enkel
fönsterputsning
• Förberett för VELUX solskydd
• Kan kompletteras med säkerhetsbeslag
• U-värde takfönster 1,0 W/m2K

• Solo-paket

• Solo-paket

Fjärrstyrt INTEGRA® (el 230V)

Pivåhängt

15°-90°

15°-90°

Utvändig aluminium (RAL 7043)
Karmyttermått

Storlekstyp

(BxH cm)

55 x 70

CK01

55 x 78

CK02

55 x 98

CK04

55 x 118

CK06

66 x 98

FK04

66 x 118

FK06

66 x 140

FK08

78 x 98

MK04

78 x 118

MK06

78 x 140

MK08

78 x 160

MK10

78 x 180

MK12

94 x 98

PK04

94 x 118

PK06

94 x 140

PK08

94 x 160

PK10

114 x 118

SK06

114 x 140

SK08

114 x 160

SK10

Leveranstid

Tillval
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Everfinish vit

Vitmålad furu

Everfinish vit

Vitmålad furu

GGU 008621
(3-glas)

GGL 208621
(3-glas)

GGU 008621
(3-glas)

GGL 208621
(3-glas)

10.724:13.405:10.852:13.565:10.992:13.740:11.280:14.100:11.360:14.200:11.688:14.610:11.660:14.575:12.084:15.105:12.384:15.480:12.792:15.990:12.792:15.990:13.300:16.625:13.648:17.060:13.452:16.815:13.952:17.440:-

10.428:13.035:10.548:13.185:10.680:13.350:10.956:13.695:11.032:13.790:11.340:14.175:11.320:14.150:11.708:14.635:11.988:14.985:12.364:15.455:12.256:15.320:12.372:15.465:12.836:16.045:13.160:16.450:12.988:16.235:13.448:16.810:13.796:17.245:-

9.280:11.600:9.384:11.730:9.500:11.875:9.628:12.035:9.684:12.105:9.992:12.490:9.892:12.365:10.296:12.870:10.572:13.215:10.956:13.695:10.840:13.550:11.328:14.160:11.652:14.565:11.384:14.230:11.864:14.830:-

8.984:11.230:9.080:11.350:9.188:11.485:9.304:11.630:9.356:11.695:9.644:12.055:9.552:11.940:9.920:12.400:10.176:12.720:10.528:13.160:10.328:12.910:10.420:13.025:10.864:13.580:11.164:13.955:10.920:13.650:11.360:14.200:11.684:14.605:-

2 veckor

2 veckor

2 veckor

2 veckor

VELUX ACTIVE
Leveranstid ca 1 vecka
Lanseras hösten 2018

1.996:2.495:-

Utvändig aluminium (RAL 7043)
Karmyttermått

Storlekstyp

(BxH cm)

55 x 70

CK01

55 x 78

CK02

55 x 98

CK04

55 x 118

CK06

66 x 98

FK04

66 x 118

FK06

66 x 140

FK08

78 x 98

MK04

78 x 118

MK06

78 x 140

MK08

78 x 160

MK10

78 x 180

MK12

94 x 98

PK04

94 x 118

PK06

94 x 140

PK08

94 x 160

PK10

114 x 118

SK06

114 x 140

SK08

114 x 160

SK10

Leveranstid

Tillval

Everfinish vit

Vitmålad furu

Everfinish vit

Vitmålad furu

GGU 0086
(3-glas)

GGL 2086
(3-glas)

GGU 0086
(3-glas)

GGL 2086
(3-glas)

7.928:9.910:8.056:10.070:8.196:10.245:8.484:10.605:8.564:10.705:8.892:11.115:8.864:11.080:9.288:11.610:9.588:11.985:9.996:12.495:9.996:12.495:10.504:13.130:10.852:13.565:10.656:13.320:11.156:13.945:-

7.632:9.540:7.752:9.690:7.884:9.855:8.160:10.200:8.236:10.295:8.544:10.680:8.524:10.655:8.912:11.140:9.192:11.490:9.568:11.960:9.460:11.825:9.576:11.970:10.040:12.550:10.364:12.955:10.192:12.740:10.652:13.315:11.000:13.750:-

6.484:8.105:6.588:8.235:6.704:8.380:6.832:8.540:6.888:8.610:7.196:8.995:7.096:8.870:7.500:9.375:7.776:9.720:8.160:10.200:8.044:10.055:8.532:10.665:8.856:11.070:8.588:10.735:9.068:11.335:-

6.188:7.735:6.284:7.855:6.392:7.990:6.508:8.135:6.560:8.200:6.848:8.560:6.756:8.445:7.124:8.905:7.380:9.225:7.732:9.665:7.532:9.415:7.624:9.530:8.068:10.085:8.368:10.460:8.124:10.155:8.564:10.705:8.888:11.110:-

2 veckor

2 veckor

2 veckor

2 veckor

Takfönster för
speciella ändamål

VELUX TripleProtect

INTEGRA®
2.796:Leveranstid 1 vecka
3.495:Fjärrstyrning, endast pivåhängt takfönster
Pris per takfönster.

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat). Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.
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Så här kommer du
snabbt vidare
Vill du läsa mer, titta gärna i vår
inspirationsbroschyr eller
i vår solskyddsbroschyr.
Du kan enkelt ladda
hem dem på velux.se.
• På velux.se hittar du alla våra produkter
och tips för dina projekt.
• Har du frågor, funderingar eller behöver
ett råd, vänd dig till någon av våra
återförsäljare runtom i landet.
• Kontakta en fackman. På velux.se kan du
söka efter utbildade, certifierade montörer eller
servicepartners, nära dig.
• Du är alltid välkommen att kontakta VELUX Kundservice
på 042-20 83 80 eller på info@velux.se.

VELUX
– ett takfönster
mot världen
VELUX är verksamt i mer än 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 Sydafrika saknar många, många hus elektriskt ljus. Här har vi
genom insamlingsstiftelsen Star for Life engagerat oss i
ungdomars utbildning och utveckling, t ex genom att tillverka
och dela ut en klipsk solcellslampa vi själva utvecklat. Den gör det
möjligt att även på kvällen läsa och studera, arbeta och laga mat.
VELUX EHF Champions League är en av världens mest omtalade
handbollsturneringar. Men VELUX engagemang i handbollen
gäller inte bara eliten. Genom många aktiviteter stöder vi alla de
barn och ungdomar som spelar 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.

Följ oss på Facebook för att ta del av våra nyheter, på Instagram för
att få inspiration eller på vår YouTube-kanal, VELUX Sverige, för att
få monteringsvägledning, service-tips och mycket annat.
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VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-20 83 80
Mail: info@velux.se
www.velux.se

