Svetlovod VELUX hodnotím ako jedno
z najlepších riešení osvetlení pre miestnosti, ako sú toalety, chodby či šatník.
Vrelo ho odporúčam každému.
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Prezrite si svetlovod naživo
Mapa vystavených svetlovodov na Slovensku:
www.velux.sk/svetlovod/mapa

Martin Krajňák,
majiteľ rodinného domu
v Prešove
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* Platí pre svetlovody VELUX namontované autorizovanou ﬁrmou.
Podmienky záruky na: www.velux.sk/svetlovod

Doplnkové komponenty svetlovodu
Predlžovacie diely (ZTR)
TLR 0K10

283,33 €

www.velux.sk/svetlovod

340 € s DPH

Svetlovod TLR

TLR 0K14

• Na predĺženie pevného tubusu svetlovodu
až do 6,0 m dĺžky
• Vybavené ﬂexi-klik systémom na jednoduchšie
a rýchlejšie napojenie
• Dostupné varianty:
ZTR 0K10 0062 – dĺžka 62 cm, priemer tubusu 25 cm
ZTR 0K14 0062 – dĺžka 62 cm, priemer tubusu 35 cm
ZTR 0K14 0124 – dĺžka 124 cm, priemer tubusu 35 cm
Cena*:

329,17 €

55 € (ZTR 0K10 0062)
65 € (ZTR 0K14 0062)
110 € (ZTR 0K14 0124)

395 € s DPH
TWR 0K10

Štvorcový osadzovací rám
v harmónii so strechou

283,33 €
340 € s DPH

Pevný vysokoreﬂexný tubus
s 98 % odrazom svetla
Diskrétny stropný difúzor
v dizajne EdgeGlow

Svetlovod
TWR

TWR 0K14

329,17 €

Nosič LED diódového osvetlenia (ZTL)

Svetlovod určený pre šikmé strechy
s plochou strešnou krytinou
Dostupný v dvoch veľkostiach:
TLR 0K10 – rozmery rámu 37 × 37 cm, priemer tubusu 25 cm
TLR 0K14 – rozmery rámu 47 × 47 cm, priemer tubusu 35 cm

• Umožňuje použiť svetlovod ako umelé osvetlenie
• Možnosť primontovať dodatočne
• Súčasťou balenia je 4 W LED žiarovka
(zodpovedá klasickej 40 W žiarovke) s dlhou
životnosťou (v priemere 18 rokov)
• Dizajn minimalizuje tiene
na skle difúzora svetlovodu
Cena*:

395 € s DPH

85 € (ZTL 014L)

Hydroizolačná fólia (BFX)
• Zaisťuje vynikajúcu hydroizoláciu, takže žiadna
voda alebo vlhkosť sa z podstrešnej fólie
nedostane k svetlovodu
• Pružný okraj jednoducho obopína priemer tubusu
Cena*:

Svetlovod určený pre šikmé strechy s proﬁlovanou
strešnou krytinou

79 € (BFX 0K10 1000T)
79 € (BFX 0K14 1000T)

Strešná krytina do max. výšky proﬁlu 120 mm
Horný štvorcový rám s tvrdeným 4 mm sklom
a samočistiacou úpravou
Pevný tubus s odrazom svetla až 98 %
Dĺžka tubusu min. 1,0 – 1,7 m, s predĺžením ZTR
max. až do 6,0 m
Stropný difúzor s akrylátovým dvojsklom
Dostupný v dvoch veľkostiach:
TWR 0K10 – rozmery rámu 37 × 37 cm, priemer tubusu 25 cm
TWR 0K14 – rozmery rámu 47 × 47 cm, priemer tubusu 35 cm

Svetlovod TCR

TCR 0K14

Ventilačný prvok (ZTV)

374,17 €

• Umožňuje prirodzené odvetrávanie miestnosti
• Kompatibilný so svetlovodom TWR 0K14

449 € s DPH

Cena*:

170 € (ZTV 014)

Svetlovod určený
pre ploché strechy
Dostupný vo veľkosti:
TCR 0K14 – rozmer rámu 60 × 60 cm, priemer tubusu 35 cm

* Ceny uvedené v tomto letáku sú odporúčané spotrebiteľské ceny
v € vrátane DPH platné od 1. 3. 2018.

