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Mere dagslys
Mere liv
75 års forskning og udvikling har gjort os til
førende eksperter og globale markedsledere
inden for dagslys og frisk luft. Når du vælger
et VELUX ovenlysvindue, får du med andre
ord mere end bare et vindue.
Du får en løsning, der gør dit hjem både lysere og sundere.
Du får et interiør, der føles større og mere attraktivt, og så viser
undersøgelser, at dagslys og frisk luft giver mere energi til
hjemmets beboere.

Den nyeste teknologi og unikke features

Glæd dig til avancerede produkter, der gør en forskel i hverdagen
– fra højisolerende ThermoTechnology™ til solcelledrevet betjening.

Skræddersyede klimaløsninger

Kig efter vores energibesparende produkter, og se, hvor lidt,
der skal til, for at opnå et bedre indeklima med mindre varmetab.

Udvidet hjælp og vejledning

Vores erfarne VELUX medarbejdere står klar med ekspertvejledning både før, under og efter, du har installeret din ovenlysløsning.

Udsøgt kvalitet for pengene

Glæd dig over VELUX produkternes enestående kvalitet til en
konkurrencedygtig pris – og nyd den tryghed, der følger med vores
garanterede løsninger.
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Et sundt hjem
for krop og sjæl
Dagslys, frisk luft og behagelige temperaturer
Forskere og eksperter er enige om, at et sundt hjem kræver
adgang til mest muligt dagslys, masser af ventilation og en jævn
temperatur, der helst skal afspejle dagens rytme.
• Dagslys hjælper kroppen med at tilpasse sig døgnets rytme,
så vi nemmere kan falde i søvn om aftenen og føle os
udhvilede om morgenen
• Ventilation fjerner partikler og allergener fra luften og
holder hjemmet tørt og fri for skimmelsvamp
• En temperatur, som stiger og falder med døgnrytmen, 		
føles mere behagelig og har samme gavnlige effekt som 		
dagslys

Dagslyset styrker
helbred, trivsel og
evnen til at
præstere

Doktor
Dagslys

3

4

6 gode råd
til din ovenlysløsning

5

1 To eller flere giver meget mere
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Uanset om det er en ny ovenlysløsning eller en udskiftning,
bør du overveje at gøre det med to eller flere VELUX ovenlysvinduer. Dagslyseffekten mere end fordobles, når du udvider
fra ét til to ovenlysvinduer.

1

2 Kontrollér dagslys og energi med

solafskærmning
2

Mængden af dagslys og energi kan du kontrollere med
indvendige solafskærmningsprodukter – til mørklægning,
lysdæmpning eller ekstra isolering mod varmetab. Eller med
udvendige markiser eller rulleskodder, når du har brug for
varmebeskyttelse, 100 % lyskontrol eller optimal isolering.
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3 Intelligent betjening optimerer energi

og indeklima
Optimal kontrol med dagslys, ventilation og energi får du
med VELUX INTEGRA®, der kontrollerer både ovenlysvinduerne
og solafskærmningen helt automatisk.

4 Udnyt solvarmen og undgå varmetab
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Den gratis varme via ovenlysvinduet er især velkommen i
vintermånederne. Kombinér yderligere med et mørklæggende
energigardin, der holder den opsparede varme indenfor om
natten.

5 Slip af med støv og allergener
VELUX ovenlysvinduer gør det nemt at skabe et friskt og
sundt indeklima uden støv og allergener. Lad den integrerede
ventilationsklap stå åben for kontinuerligt luftskifte uden
træk, og åben dernæst ovenlysvinduet for udluftning flere
gange dagligt.

6 Til dig, der vil have ekstra tryghed
Gribelistens placering på vores topbetjente vippevinduer gør
det meget svært for børn at betjene løsningen. Det giver
tryghed i hjemmet. Men du kan også sikre dig på anden vis,
f.eks. mod rudeknusning ved at vælge en rudevariant med
indvendig laminering.
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Patricier- og palævillaen

Murermestervillaen

I dag vil de fleste gerne udnytte alle husets dyrebare kvadratmeter, og det får
mange til at inddrage patriciavillaens loftsrum til beboelse.

Langt de fleste murermestervillaer er opført før 1940, hvor der ikke fandtes
egnede ovenlysvinduer. En del villaer fra perioden har derfor ikke en god ovenlysløsning.

60-70’er parcelhuset

Fritidshuset

Det klassiske parcelhus var fra begyndelsen præget af mørke fordelingsgange
og små rum. I dag vælger mange at åbne husene op med nye facader og ovenlysvinduer.

Fordi fritidshuset i stigende grad bliver brugt året rundt, skal huset være
lysere og mere energieffektivt end tidligere. Det kan en ovenlysløsning
hjælpe med til at opnå.

Typehuset

Den arkitekttegnede villa

Typehuset har overtaget arven fra parcelhuset og gjort store rum og
rigelige mængder dagslys til den moderne boligs omdrejningspunkt.

Når arkitekter i dag fokuser på ovenlys, sundt indeklima og energieffektive løsninger, er resultatet ofte unikke byggerier med et moderne
materialevalg.

Dagslys gennem
alle skrå tage
1½-planshuset
Uanset om huset har loft til kip eller en kompliceret spærkonstruktion,
så findes der et passende VELUX produkt til dit skrå tag. Et bredt
sortiment af ovenlysvinduer og lystunneler gør det muligt at etablere
avancerede dagslys- og ventilationsløsninger til alle tagtyper og til
enhver hustype.

Vælg ovenlysvindue som vippevindue eller tophængt.
Kombiner med VELUX INTEGRA® for intelligent fjernbetjening,
hvis løsningen er placeret udenfor rækkevidde.

1-planshuset
Vælg ovenlysvindue som vippevindue med VELUX INTEGRA®
fjernbetjent kontrol.

Små rum og komplicerede tagtyper
Vælg VELUX INTEGRA® løsning monteret i lysskakt ved stor
afstand mellem tag og loft. Hvis tagkonstruktionen forhindrer
montering af et almindeligt ovenlysvindue, bør du vælge lystunnel.

Taglejligheden
Et stigende befolkningstal i byerne betyder, at tørrelofternes tid er ved at
rinde ud. Ovenlysvinduer gør det nemt at konvertere gamle lofter til
attraktive boliger.

Huset med mansard tag
Vælg vippevinduer eller evt. et ovenlysvindue til historiske
bygninger. Kombinér med VELUX INTEGRA® intelligent
fjernbetjening, hvis løsningen er placeret uden for rækkevidde.

Det klassiske hus

Taglejligheden i den udnyttede loftetage

Klassiske huse er sarte arkitektonisk og konstruktionsmæssigt. Med VELUX
tag- og ovenlysvinduer til netop den type huse får husene en diskret og
velfungerende mulighed for at blive opgraderet til moderne standarder.

Vælg ovenlysvinduer som vippevindue eller tophængt.
Kombiner med VELUX INTEGRA® intelligent fjernbetjening,
hvis løsningen er placeret uden for rækkevidde.
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Når 1-planshuset skal forynges
En del ældre huse har svært ved at imødekomme vores moderne krav til dagslys og
ventilation. Det gjaldt også for disse to villaer, som ejerne derfor valgte at give en
tiltrængt foryngelseskur.

Flere farver i køkkenet
En af de mest åbenlyse fordele ved at skifte kunstig
belysning ud med dagslys er lysets evne til at gengive
farver. Til forskel fra elektrisk belysning indeholder
solens lys alle regnbuens farver, og det har givet denne
familie et helt nyt syn på madretternes ingredienser
og middagens udseende.

Før

Efter

Små facadevinduer og mørke trælofter fik køkkenet til at minde
om en hule.

Når man ser den nye ovenlysløsning udefra er den smukt integreret i husets tagflade. Indefra åbner det store lysindfald køkkenet
og giver et imponerende udsyn til himlen. Når ovenlysvinduerne åbnes op, forsvinder damp og stegeos hurtigt fra rummet.
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Dagslys gjorde stuen større
1-planshuse har ofte mange dybe rum. I denne
villa henlå stuens bagerste del i konstant tusmørke, indtil ejerne besluttede sig for at montere
en ovenlysløsning med hjælpespær. I dag er
rummets bagerste del forvandlet til boligens
lyseste hjørne.

Før

Efter

Dagligstuen var skarpt opdelt i en lys og en mørk
halvdel.

Ovenlysvinduernes moderne udtryk komplementerer husets funktionalistiske arkitektur set udefra. Indvendigt får ovenlysvinduernes placering øverst i
kippen dagslyset til at reflektere mod den hvide væg. Refleksionen forstærker lysets effekt og får det bløde lys til at sprede sig ud i alle rummets hjørner.
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Nye tider i 1½-planshuset
De fleste 1½-planshuse er i dag udstyret med en form for ovenlysløsning – og det er godt. Mindre godt er til
gengæld, at den enkelte løsning ofte ikke lever op til nutidens forestillinger om lys og luft i boligen. Samtidig
har mange af produkterne, der er over 10 år gamle, ikke de samme højisolerende egenskaber som de løsninger, vi tilbyder i dag. Som en konsekvens af dette har disse to boligejere valgt at udskifte deres gamle
ovenlysløsning med en ny, der ikke kun er større, men også adskillige gange mere energieffektiv.

Udvid horisonten
Et enkelt ovenlysvindue var langt fra nok til at skabe
de lysforhold, de unge ejere ønskede sig i opholdsstuen.
Derfor gik de efter en dobbeltløsning med tophængt
vindue, så der også blev plads til at nyde udsigten
under ovenlysvinduet.

Før

Efter

Et enkelt ovenlysvindue er måske bedre end ingenting, men for
ejerne føltes det som en halv løsning.

Udvendigt bryder ovenlysvinduerne den ensformige tagflade og skaber en arkitektonisk balance mellem tag og gavl. Indvendigt kan
boligejerne glæde sig over, at når et enkelt ovenlysvindue erstattes med to ovenlysvinduer, stiger lyseffekten til mere end det dobbelte.
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x2
Ovenlysvinduer giver dobbelt så
meget dagslys som facadevinduer
Mangel på dagslys kan være årsag til
søvnforstyrrelser, stress, overvægt,
træthed, depression.

Fra arbejdsrum til
panoramaudsigt
Mørke trærammer, møbler og høj trempel var i
dette tilfælde elementer, der stod i vejen for den
gode ovenlysløsning.
Da villaens arbejdsværelse skulle inddrages til
opholdsrum, skrottede ejeren de gamle ovenlysvinduer og erstattede dem med seks nye.

Før

Efter

De gamle ovenlysvinduer var udtjente og gav ikke
ejerne den udsigt, de ønskede sig i deres nye opholdsrum.

Den store tagflade kan netop bære den markante og omfattende ovenlysløsning. Indefra er lysindfaldet og udsigten ikke til at overse.
Samtidig gemmer løsningen på en U-værdi, der reducerer varmetab og kuldenedfald til et minimum.
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VELUX INTEGRA®
– kontrol til fingerspidserne
Når du vælger nye ovenlysvinduer med VELUX INTEGRA® funktionalitet
eller får systemet eftermonteret på din eksisterende løsning, medfølger
VELUX INTEGRA® kontrolenheden. Den har touchskærm og indeholder
en visuel brugerflade, der giver fuldt overblik over hele din ovenlysløsning.
Herfra kan du enten direkte eller ved hjælp af programindstillinger
styre alle løsningens mange funktioner.
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Her kan du se mulighederne
med VELUX INTEGRA®
forudindstillede programmer
Godmorgen
Gradvis åbning af ovenlysvindue og
solafskærmning sikrer en behagelig
opvågen i soveværelset.

VELUX INTEGRA®
– til både nye og eksisterende
Du kan både få VELUX INTEGRA® til en eller flere af dine eksisterende ovenlysvinduer og til dine nye. Til dine eksisterende ovenlysvinduer er der naturligvis tale
om en eftermontering, mens dine nye ovenlysvinduer leveres med VELUX INTEGRA®.
I begge tilfælde kan du vælge mellem elektrisk eller solcelledrevet produkter.

Luft ud
Åbner ovenlysvinduet halvt i 15 min.
Praktisk ved madlavning og efter et
brusebad.

Bedre indeklima
Åbner ovenlysvinduet fire gange dagligt i 15 min. Normal anbefaling er min.
tre gange dagligt.

Tag hjemmefra
Lukker alle ovenlysvinduer i huset.
Døre og porte bliver også låst, hvis de
er forbundet til systemet.

Regnsensor
Regnsensoren får systemet til at lukke
ovenlysvinduet, hvis det begynder at
regne.

Godnat

Elektrisk

Solcelledrevet

Når du bygger nyt, er det nemmere at
skjule ledningsføringen, der skal levere
strøm til din VELUX INTEGRA® ovenlysløsning. Med ledningsføringen kan du
vælge elektriske VELUX INTEGRA® produkter, som udelukkende kører på
strøm direkte fra elnettet.

Vil du undgå at trække ledninger til
din eksisterende løsning, kan du i stedet
anvende solens energi. VELUX INTEGRA®
betjeningssæt og produkter med
solcelledrevet funktionalitet er ledningsfrie og eftermonteres på dine allerede
indbyggede ovenlysvinduer.

Lufter automatisk ud før sengetid.
Efter 15 min. lukker ovenlysvinduet,
og solafskærmningen rulles for.

Solafskærmning
Kører solafskærmning for midt
på dagen for at beskytte mod solens
varme og forhindre møblerne i at falme.

Energibalance
Udnytter solafskærmningen til hhv. at
beskytte mod solens varme (sommer)
og optimere solens rumopvarmning
(vinter).

På ferie
Aktiverer solafskærmningen på
forskellige tidspunkter af dagen,
så boligen ser beboet ud.

VELUX INTEGRA®
Active klimakontrol

365

dage
klimakontrol

– kontrollér dit indeklima med sensorer
VELUX INTEGRA® Active klimakontrol er et
sensorbaseret klimasystem, der automatisk
styrer hjemmets elektriske markiser.
De trådløse sensorer overvåger løbende
lysets intensitet og udetemperaturen.
Derved udnyttes solens energi til opvarmning, og boligen afskærmes om sommeren
mod overophedning. På den måde opnår du
en mere behagelig rumtemperatur på en
energivenlig måde – helt automatisk.

io-homecontrol ® er avanceret og sikker radioteknologi,
som er nem at installere. Produkter, der er mærket
io-homecontrol ® , kommunikerer med hinanden, hvilket
giver øget komfort, sikkerhed og energibesparelser.
www.io-homecontrol.com
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Soveværelse

Vågn op til en
smukkere morgen
Det er lidt paradoksalt. Selvom vi bruger en tredjedel af
vores tid i sengen, er soveværelset ofte det mest oversete
rum i boligen. Vi sover der bare, tænker vi. Og alligevel er
det første, vi spørger hinanden, når vi vågner: Har du sovet
godt? Derfor er det en god ide at forestille sig soveværelset
som et sted, hvor der bør være lyst og rart – ligesom i
boligens øvrige opholdsrum. Det perfekte soveværelse
bør fungere som hjemmets oase, en mental stillezone, hvor
du kan slappe af og lade op både fysisk og psykisk. Med
VELUX ovenlysløsninger mærker du altid en sund og indbydende stemning – et indeklima, hvor lys, varme og ventilation løbende kan tilpasses dit behov for søvn og hvile.
Natten igennem hjælper solafskærmningen med at holde
rummet mørkt og temperaturen jævnt kølig. Og når natten
rinder ud, vågner du op til dagens smukke morgenlys.
VELUX INTEGRA® sørger automatisk for, at solafskærmningen gradvist glider op, og ovenlysvinduet
efterfølgende åbner for den friske luft.

Anvendte vinduesprodukter
2 sæt hvert bestående af
1 stk. GPL tophængt vindue str. MK08 og
1 stk. GIL fast underelement str. MK34.
Inkl. kombiinddækninger, isoleringssæt og lysningskit.
Tophængte vinduer kan vippes rundt, når de skal pudses.
Kr. 12.407,- pr. sæt inkl. moms.
Anvendte solafskærmningsprodukter
Et åbent ovenlysvindue lufter
hurtigt ud i rummet og sikrer
et sundt sovemiljø.
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2 sæt hvert bestående af
1 stk. DKL mørklægningsgardin str. MK08 og
1 stk. DKL mørklægningsgardin str. MK04, farve 4561.
Kr. 2.154,- pr. sæt inkl. moms.
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Soveværelse

En kombination af høje og
lave ovenlysvinduer sikrer
stort lysindfald og udsigt
i soveværelset.

Vejen til dine drømme
Plejer du at sove med vinduerne åbne – eller foretrækker
du totalt mørke og stilhed? Netop fordi vi alle sammen
har hvert vores søvnmønster, har vi udviklet en bred
vifte af løsninger, der dækker individuelle ønsker til soveværelset.
Er du træt af måneskin og nattens påtrængende gadebelysning, så vælg et af vores mørklægningsgardiner,
der lukker af for lyset. Du kan også gå efter en flot dag
og nat løsning med duogardin 2-i-1, der forener mørklægning med dekorativt plisségardin til dagslyset i
samme ovenlysvindue. Gardinerne tillader blød belysning
sammen med mørklægning. Kombinerer du ydermere
med en udvendig markise reduceres varmeeffekten
gennem ruden med op til 73 %. Vil du have komplet fred
og ro, så vælg et ovenlysvindue med støjdæmpende rude.
Ønsker du optimal kontrol døgnet rundt, bør du vælge
VELUX INTEGRA® ovenlysvinduer med automatisk
morgenstyring af solafskærmning og udluftning.
Aktivér programmet ”Godmorgen” på din kontrolenheds touchskærm, og du vågner til både solopgang
og en frisk morgenbrise. Programmet kan ovenikøbet
sørge for ventilation inden sengetid.

Indstil VELUX
INTEGRA® ovenlysvinduer til automatisk
udluftning, f.eks. faste
tidspunkter for daglig
ventilation.
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Den åbne ventilationsklap sikrer frisk luft til
soveværelset, selv når
ovenlysvinduet er
lukket.

Luk effektivt af for lyset
med mørklægningsgardiner, og hold solens
varme væk med
markiser.

Mennesker ånder ind og ud
22.000 gange om dagen
Mangel på frisk luft hæmmer
indlærings- og arbejdsevnen
og kan medføre allergi

VELUX INTEGRA® intelligent
styresystem gør det nemt at lufte
ud med fjernbetjening, når vinduet
er udenfor rækkevidde.

Tilpas din ovenlysløsning
med solafskærmning, så den
understøtter soveværelsets
funktioner mest muligt.
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Stue

Velkommen i stuen
Hvad enten du underholder gæster, leger med ungerne eller
lader op på sofaen, så vil stuen altid være hjemmets hjerte.
Et sted, hvor der er brug for en behagelig lys atmosfære, gode
udluftningsmuligheder og måske endda en smuk udsigt at
falde i staver over.
VELUX ovenlysløsninger vil altid få et rum til at virke større
og lysere end facadevinduer og kviste. Ovenlysvinduernes
orientering mod himlen betyder
nemlig, at de er langt mere
effektive til at lede dagslys
ind i boligen.

Anvendte vinduesprodukter
3 stk. GGL ovenlysvinduer str. PK08
inkl. kombi inddækning og isoleringssæt.
Kr. 5.806,- pr. sæt inkl. moms.
Anvendte solafskærmningsprodukter
3 stk. FHB foldegardin str. PK08 farve 6504
Kr. 1.580,- pr. stk. inkl. moms.

Ovenlysvinduer giver ekstra dagslys
i stuen og reducerer behovet for
kunstig belysning.
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Stue

God stemning i
hjemmets hjerte
I stuen skal der være plads til alle. Der skal være lyst
og rart og allerhelst også lidt varmt og hyggeligt, så
man får lyst til at blive siddende med en god bog eller
film.
Brug en ovenlysløsning til at lukke stuen op og placér
den, så du opnår den rette kombination af blødt
dagslys, varmt sollys og måske endda en smuk udsigt.
Placerer du ovenlysvinduerne i tagetagen med udsigt
til omgivelserne, bør du vælge et tophængt ovenlysvindue, så du kan træde helt frem i lysningen og nyde
udsigten til det fri. Husk at vælge en fjernbetjent løsning,
hvis ovenlysvinduerne sidder helt uden for rækkevidde,
hvad enten de er placeret højt, eller møbler står i vejen.
Det gør det nemmere og hurtigere at lufte ud, f.eks.
når der er gæster.
Mange centrale opholdsrum vender mod syd, så boligen
føles lysere det meste af dagen. Sydvendte ovenlysvinduer er meget udsatte for solens varme. Derfor bør
du altid kombinere med varmebeskyttende solafskærmning i form af markiser, der kan minimere solens effekt.
Supplér med indvendige plisségardiner eller rullegardiner, der dæmper lyset fra eftermiddagens lave
sol – så bevarer du den gode stemning i hjemmets
hjerte.

Tilpas mængden af dagslys
med rullegardin, så opholdet i
stuen bliver behageligt.

Et ovenlysvindue
højt placeret giver
ofte en god mulighed
for at lufte ud med
skorstenseffekt.
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Indstil VELUX
INTEGRA® ovenlysvinduer til automatisk
udluftning.

Fleksibel solafskærmning skærmer præcist
for lyset og beskytter
møblerne mod at falme
i solen.

Ovenlysvinduet op mod gavlen
får dagslyset til at reflektere
ind i rummet via den hvide
væg. Resultatet er et blødere
lysindfald, der spreder sig
længere ud i rummet.

En ovenlysløsning, der
rækker helt ned til gulvet,
giver rummet en tættere kontakt til omgivelserne. Bemærk
VELUX CABRIO® tagaltan, der
bringer udelivet helt ind i stuen.
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Badeværelse

Det bliver en god dag
Når de første stråler kigger ind ad ovenlysvinduerne, og den
friske morgenluft vifter duggen væk fra spejlet, så er det dagen,
der tripper for at komme i gang.
Dagslys og frisk luft er vigtige egenskaber ved ethvert badeværelse, for de fortæller dig både fysisk og mentalt, at det er tid
til at vågne. De tænder for dine sanser og gør dig hurtigere klar
til dagens opgaver. Med ovenlysvinduer får du masser af
dagslys ind i dit badeværelse, og du får mulighed for at lufte
grundigt ud, så fugten forsvinder hurtigt fra vægge og spejl.

Gode udluftningsmuligheder
sikrer en tør og frisk atmosfære
i badeværelset.
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2-4 udluftninger om dagen
er alt, der skal til for at opnå
optimal luftkvalitet
indendørs

Anvendte vinduesprodukter
2 stk. GGU vippevinduer str. MK08.
Inkl. kombiinddækning, isoleringssæt og lysningspanel.
Kr. 7.619,- pr. stk. inkl. moms.
Anvendte solafskærmningsprodukter
2 stk. PAL persienner str. MK08, farve 7001.
Kr. 1.043,- pr. stk. inkl. moms.
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Badeværelse

En høj ovenlysløsning er
ideel til badeværelser
med få kvadratmeter.
Det får et lille rum til at
virke væsentligt større.

Badet i dagslys
Det er dejligt med lys og luft i badeværelset, især om
morgenen, når man træder frisk ud af bruseren til sin
morgenbarbering eller make-up. Men badeværelset er
også et funktionelt rum, der kræver solide materialer
og løsninger. Derfor bør du vælge ovenlysvinduer med
polyuretan overflade. Deres glatte og fugtafvisende
overflade er specielt velegnet til rum med ekstra høj
luftfugtighed, og så er alle indre hjørner rundede,
hvilket gør det nemt at tørre rammer og karm over
med en fugtig klud. Polyuretanbelægningen er tilmed
smudsafvisende, så du ikke behøver svinge kluden
hver dag. Det er en praktisk detalje.
Ordentlig udluftning er ekstremt vigtigt i badeværelset, og heldigvis er det også utroligt nemt. Tag fat
i gribelisten øverst og træk ned. Trækker du en lille
smule, åbner ventilationsklappen for baggrundsventilation – trækker du helt ned, åbner vinduet helt
for aktiv udluftning.
Kan du ikke nå dit ovenlysvindue, bør du vælge
VELUX INTEGRA® ovenlysvinduer med fjernbetjent
styresystem. Med VELUX INTEGRA® styrer du
ovenlysvinduet direkte fra en kontrolenhed med
mange indbyggede programmer, bl.a. et ventilationsprogram, der ventilerer rummet helt af sig selv.

En hvid smudsafvisende
polyuretanoverflade
beskytter ovenlysvinduets indre trækonstruktion mod fugt.
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Den åbne ventilationsklap tilfører tør og frisk
luft til badeværelset,
selv når ovenlysvinduet
er lukket.

Vælg programmet
”Luft ud” på VELUX
INTEGRA® kontrolenheden, og ovenlysvinduet lukker
automatisk efter
15 minutter.

En lystunnel leder dagslys
ned i badeværelser, der er placeret
midt i huset, hvor der ikke er mulighed
for andre ovenlysløsninger.

Vælg persienner til dit badeværelse. Persiennerne
er lavet af et fugtbestandigt materiale, der er specielt
velegnet til vådrum. De er nemme at rengøre, blænder
effektivt for indkig og leder solens stråler hen,
hvor du har brug for det.
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Køkken

Den perfekte
ingrediens
Køkkenet er det sted i boligen, hvor der er mest aktivitet i løbet
af dagen. Der er altid gang i et eller andet – aftensmad eller
opvask, lektier eller madpakker. Al den aktivitet sætter sit
præg på rummet og stiller ekstra store krav til indeklimaet.
Dagslys og ventilation gør arbejdet i køkkenet en hel del sjovere.
Rigeligt dagslys fremhæver madvarernes farver og får det
bedste frem i ethvert måltid. Ordentlig ventilation hjælper
med at fjerne damp, stegeos og madlugt hurtigt og effektivt.
Med et eller flere ovenlysvinduer får du begge dele i én og
samme løsning – masser af dagslys og rigelig ventilation til
gavn for både madelskere og lektielæsere.

Fjern lugt, fugt og stegeos fra
køkkenet, og gør plads til liv,
farver og et sundere indeklima.
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Anvendte vinduesprodukter
3 stk. VELUX INTEGRA® GGL elektriske vippevinduer str. MK08.
Inkl. inddækning og isoleringssæt.
Kr. 8.500,- pr. stk. inkl. moms.
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Køkken

Tilsæt rigeligt
dagslys og frisk luft
En større ovenlysløsning kan vende op og ned på
ethvert køkken. Hele rummet ændrer karakter, mens det
vender sig mod dagslyset, der kommer strømmende ind og
spreder sig til alle hjørner. Virkede rummet før lidt trangt
og indelukket, føles det nu større og mere indbydende
med mere dagslys og mindre madlugt.
Til køkkenet anbefaler vi ovenlysvinduer med polyuretanoverflade. Den glatte overflade afviser effektivt både damp
og stegeos, og skulle der samle sig lidt snavs alligevel, så
gør de rundede hjørner det nemt at tørre ramme og karm
over med en fugtig klud. Højt placerede ovenlysvinduer kan
også være en fordel, fordi det gør det muligt at lufte
rummet hurtigt ud, når du samtidig åbner en dør eller et
facadevindue. Metoden sætter gang i en skorstenseffekt,
der skifter al luften ud på få minutter uden at nedkøle
selve boligen.
Resultatet er et rent og tørt indeklima med mindst muligt
varmetab til omgivelserne.
Vælger du højtplacerede ovenlysvinduer, vil dagslyset i
mange tilfælde have mulighed for at reflektere mod en
væg, inden det spredes ud i rummet. Resultatet er en
blødere og mere funktionel belysning.

Højt placerede ovenlysvinduer gør det ekstra
nemt at lufte ud med
skorstenseffekt. Åbn
ovenlysvinduer og
facadevinduer eller døre
på samme tid, og hele
huset bliver luftet igennem på få minutter.
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Det gennemsigtige
insektnet holder kriblende og summende
væsner væk fra
køkkenbordet og kan
kombineres med anden
solafskærmning.

Indstil VELUX
INTEGRA® ovenlysvinduer til automatisk
udluftning.

God udluftning betyder alt, når der
er gang i gryder og pander. Især når
køkkenet er samlet på få kvadratmeter. Brug det åbne ovenlysvindue
som naturlig emhætte, så du slipper
for mekanisk støj og unødigt strømforbrug.

I mindre køkkener kan selv et enkelt
ovenlysvindue få stor betydning for
rummets komfort og indeklima. Vælg en
VELUX INTEGRA® løsning, når ovenlysvinduerne er uden for rækkevidde.
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Børneværelse

15 %
Børns indlæringsevne forbedres
med op til 15 %, hvis de
opholder sig i et godt
indeklima

I børnehøjde
Et frirum og et sovested, et studerekammer og et balladeværelse.
Set fra børnehøjde er der ingen grænser for, hvad man kan bruge sit
helt eget rum til. Og det skal indretningen kunne bære.
Børneværelset er en slags minibolig, hvor en masse forskellige
aktiviteter kræver forskellige løsninger døgnet rundt. En VELUX
ovenlysløsning hjælper med dagslys og ventilation til leg og lektielæsning. Den lufter ud efter natten og fanger dagens første stråler,
når det er tid til at vågne. Den er i gang døgnet rundt, så rummet
bliver et lysere, sjovere og sundere sted at være barn.

En ovenlysløsning med udsigt til
omgivelserne får rummet til at
virke større og mere inspirerende.
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Anvendte vinduesprodukter
1 stk GGL vippevindue str. PK08
1 stk. GIL fast underelement str. PK34
inkl inddækning, isoleringssæt og lysningskit
Kr. 11.963,- pr. sæt. inkl. moms.
Anvendte solafskærmningsprodukter
2 stk. duogardin 2-i-1 DFD, farve 4570.
Fra kr. 1.598,- pr. stk. inkl. moms.
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Børneværelse

Nyhed
Selv den hårdeste Jedi
har brug for en god nats søvn.
Her kan eventyret fortsætte
i drømmene og mørket med
mørklægningsgardiner.

© & ™ Lucasfilm Ltd
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Til leg, lektier
og sengetid
I børneværelset er et sundt indeklima vigtigt på alle
tider af døgnet, både når der skal tegnes, regnes og
leges orker og prinsesser. Alle undersøgelser viser
nemlig, at dagslys og frisk luft spiller en væsentlig rolle
for børns trivsel og koncentrationsevne, især når de
skal tænke kreativt og lære nyt.
Supplér med solafskærmning i form af mørklægningsgardiner og udvendige markiser. På den måde kan du
altid holde solens varme ude og nattens mørke inde –
også den nat, du selv frembringer, når de mindste har
behov for en middagslur. Er børnene kommet i fedtfingeralderen kan det være en god ide at vælge ovenlysvinduer
med polyuretan. Den glatte overflade er smudsafvisende og nem at tørre over med en fugtig klud.

1076-184

DTI

VELUX
gardiner
er børnesikret,
uden snoretræk

Udvendig markise i kombination med mørklægningsgardin beskytter mod
varmen om dagen og gør det nemmere at falde i søvn om aftenen.

En ekstra lås i det topbetjente ovenlysvindue
optimerer sikkerheden i
børneværelset.

Med et mørklægningsgardin er børnene klar
til at få deres skønhedssøvn.

Vælg ”Godnat” på VELUX
INTEGRA® kontrolenheden for automatisk
mørklægning.

“Piloten er lettet…”
Gør børneværelset til
inspirationskilde for både store
og små med mørklægningsgardiner. Spændende og
sjove Disney® motiver til
børneværelset lukker
effektivt dagslyset ude.

© Disney.
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Hjemmekontor

Anvendte vinduesprodukter
2 sæt hvert bestående af
1 stk. GPL tophængt vindue str. MK08 og
1 stk. GIL fast underelement str. MK34.
Inkl. kombiinddækninger, isoleringssæt og lysningskit.
Kr. 12.094,- pr. sæt. inkl. moms.
Anvendte solafskærmningsprodukter
2 sæt hvert bestående af
1 stk. FHL plisségardin str. MK08 og
1 stk. FHL plisségardin MK04, farve 1272.
Kr. 2.580,- pr. sæt. inkl. moms.

Et lyst og frisk miljø skærper
kroppen mentalt og øger
præstationsevnen.
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Et inspirerende
arbejdsmiljø
Mange har i dag et værelse eller hjørne, hvor
privatboligen støder sammen med arbejdslivet,
ofte i form af en kontorplads med en reol og et
skrivebord. Selvom der ofte er brug for pladsen,
så får det sjældent tildelt husets mest populære
kvadratmeter – og det er ærgerligt, især fordi rum
med dagslys og frisk luft øger koncentrationen
og evnen til at lære nyt.
Et arbejdsværelse eller hjørne kan imidlertid godt
være lyst og attraktivt, selvom det ligger lidt for
sig selv. Der skal ikke mere til end to eller flere
VELUX produkter, så forvandler en trist skråvæg
sig til en stor, inspirerende udsigt med masser af
dagslys og frisk luft til tankerne.

Indvendig solafskærmning giver fuld
kontrol med solens lys og
beskytter mod lysreflekser
i computerskærmen.

Skyggen fra mørklæggende energigardin
kan indstilles præcist
med trinløs betjening i
top og bund. Kombinér
med markise for optimal varmebeskyttelse.

Hold ventilationsklappen åben, når du
arbejder. God ventilation
skærper koncentrationsevnen og øger vores
fysiske trivsel.

Indstil VELUX
INTEGRA® ovenlysvinduer til automatisk
udluftning. Indstil f.eks.
faste tidspunkter for
daglig ventilation.

En lystunnel leder
dagslys ind i afsides rum,
der normalt må klare sig
uden. Lyset øger rummets
anvendelighed, så det
f.eks. kan inddrages som
hjemmearbejdsplads.
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Entré og trapperum

Anvendte
vinduesprodukter

En ovenlysløsning
får smalle trapperum til at
virke større og giver optimale
muligheder for udluftning.

38

6 stk. VELUX INTEGRA®
GGL elektriske vippevinduer str. MK08
inkl. kombiinddækninger,
isoleringssæt og
lysningskit.
Kr. 9.113,- pr. sæt
inkl. moms.

Brug VELUX INTEGRA®
udluftningsprogrammer
til at ventilere boligens
centrale fordelingsarealer. Det gavner
indeklimaet i hele huset.

Et ovenlysvindue i
trappeskakten er ofte
en god mulighed for at
lufte ud med skorstenseffekt.

Lad dagslyset vise vej
Fordelingsrum og gangarealer løser en central opgave i
alle boliger, men selvom vi er dybt afhængige af deres
funktionalitet, ender de værdifulde rum ofte som mørke
skakter og uhyggelige vandrehaller. Det er spild af gode
kvadratmeter.
Med VELUX ovenlysløsninger bliver trappen, gangen, entreen
og reposen en integreret del af boligen, som kan løse opgaver
på linje med andre vigtige rum. Dagslys vil altid indbyde til
ophold og aktivitet, og selvom en trappe næppe er stedet at
hænge ud, så vil det naturlige lys øge rummets funktionalitet
og gøre passagen langt mere bekvem og sikker. Og så behøver
du ikke famle efter lyskontakten, hver gang du skal en tur
gennem huset.

Indersiden af lystunnelens
rør er belagt med en superreflekterende folie, der leder
mest muligt dagslys fra
omgivelserne ned i boligen.
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Klassiske bygninger

Klassisk tagvindue GVR til restaurering af fredede og
bevaringsværdige bygninger. Tagvinduet imødekommer kravene
til design og patinerer smukt i takt med resten af taget.
Det klassiske tagvinduet er udformet, så det passer til tagstenenes svungne former.
Det understreges af den buede overkarm og ramme. Tagvinduet er specifikt udviklet til
opvarmede rum i fredede og bevaringsværdige bygninger. Tagvinduet har samme
udtryk som et traditionelt tagvindue i støbejern,
og det betjenes ved hjælp af en udskyderstang.

Klassisk GVR ovenlysvindue til fredede og
bevaringsværdige bygninger fås i zink
eller kobber og leveres med inddækningsdele til tegltag eller skifertag.
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Moderne tag- og
ovenlysløsninger til
klassiske bygninger
Tag- og ovenlysløsninger til klassiske bygninger er en særlig disciplin,
der kræver forståelse for byggetraditioner og respekt for husenes
bevaringsmæssige kendetegn. Sortimentet af VELUX produkter
til fredede og bevaringsværdige bygninger forener moderne
standarder med generelle, historiske stilreferencer.

Klassisk tagvindue GVO er designet til
renoveringsopgaver af historiske bygninger
med udgangspunkt i traditionelle værdier.
Klassisk tagvindue GVO er et moderne alternativ
til traditionelle støbejernsvinduer. Det er
fremstillet i polyuretan og aluminium og
udstyret med rullegardin med sort
netdug. Tagvinduet betjenes ved
hjælp af en udskyderstang, der kan
fastholde ruden i tre positioner.
Den svagt buede overkarm og
ramme giver GVO tagvinduet et
karakteristisk, historisk udtryk.

Klassisk ovenlysvindue GGL/GPL er til klassiske
bygninger, der arkitektonisk kræver vinduer med sprosser.
Klassiske ovenlysvinduer GGL/GPL er et moderne ovenlysvindue
med samme ypperlige tekniske egenskaber som et almindeligt
ovenlysvindue. Det sikrer stort lysindfald, effektiv ventilation
og særdeles gode isolerende egenskaber. I denne version er
der blot monteret en sprosse.

Klassisk GGL/GPL leveres både
som vippevinduer og tophængte
ovenlysvinduer, der med sprossen
passer til stilen i klassisk byggeri.
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Vælg produkt
og funktion

Som grundlag for at vurdere din egen situation i forhold til din bolig, får du her en
oversigt med alle VELUX produkterne. Med det omfattende sortiment findes der
en VELUX ovenlysløsning til ethvert rum og til ethvert tag.

Vippevindue

Håndværkerudgang

• Vippevindue, der kan åbnes i alle positioner
• Forsynet med gennemgående gribeliste, der
gør det let at betjene

• Giver direkte adgang til taget for reparation
og vedligeholdelse

Tophængt ovenlysvindue
• Tophængt vindue, der∘åbner helt op til 45°,
så du kan stå oprejst i vinduesåbningen
• Vinduet er, i de fleste størrelser, godkendt
som redningsåbning

VELUX INTEGRA® vippevindue
• Vippevindue med VELUX INTEGRA®
betyder fjernbetjening og styring af din
ovenlysløsning

Facadelyselement
• Sammenbygges både med vippe- og
tophængt ovenlysvindue
• Leveres både som oplukkelig og fast element

VELUX CABRIO® tagaltan

Tagterrasse

• Åbner helt op til 45°, så du kan stå
oprejst og bevæge dig helt ud til fronten

• Giver adgang til udvendig terrasse

• Når tagaltanen er lukket, har du mere
udsigt, fordi den nederste del når til
gulvet
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Lystunnel
• Giver lys ned i rum, der ikke har mulighed
for facadelys eller direkte ovenlys

Klassisk tagvindue til fredede
og bevaringsværdige bygninger
• Til opvarmede rum i fredede og bevaringsværdige
bygninger
• Tophængt tagvindue med zinkbeklædning og med
gode isolerende egenskaber

Klassisk tagvindue til historisk bygninger
• Tophængt, sort tagvindue med sort beklædning til
renovering af historiske bygninger

Klassisk ovenlysvindue med sprosse
til klassiske bygninger
• Ovenlysvindue med lodret midtersprosse til klassiske
bygninger

VELUX fladtagsprodukter
• VELUX sortimentet omfatter også komplette
løsninger til boliger med fladt tag

VELUX ovenlys
til boliger med flade tage
Dagslys og sundt indeklima

VELUX underelement
• Sammenbygges både med vippe- og
tophængt ovenlysvindue
• Giver mere udsigt, fordi denne del
når til gulvet

Har din bolig
fladt tag?
Læs mere i brochuren
VELUX ovenlys
til boliger med flade tage

VELUX Danmark A/S
2016

velux.dk
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Vælg
kombination

Vælg den kombination af ovenlysvinduer, der udnytter rummets muligheder
og opfylder dit behov for udsigt og dagslys bedst. Nedenfor er vist de mest
populære løsninger, der alle giver et godt udsyn og optimalt lysindfald.
Det er værd at huske, at dagslyseffekten mere end fordobles, når du udvider
fra ét til to ovenlysvinduer.
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Tvilling

Kombi - tre

Kombi - dannebrog

Kombi - seks

To vinduer indbygget ved siden af
hinanden sikrer et stort lysindfald.
En elegant smal tvilling sammenbygning opnås med EBY
hjælpespær.

Tre vinduer indbygget på række
giver et flot lysindfald. En optimal
sammenbygning opnås med EKY
hjælpespær.

Vinduer kan bygges sammen både
over, og ved siden af hinanden som
sannebrog, og giver dermed et godt
udsyn og optimalt lysindfald.

Seks vinduer i én samlet løsning
sikrer rummet et imponerende
panorama med enestående udsyn
og lysindfald.

Kombi - duo

Kombi - trippel lodret

To vinduer over hinanden forener
stort lysindfald med direkte udsyn
til omgivelserne.

Tre vinduer over hinanden er velegnet ved etageadskillelser og trapper,
så man leder ganglyset fra første sal
helt ind i stueetagen.

Kombi - tre ovenlysvinduer
plus tre faste underelementer

Et ovenlysvindue
plus et facadevindue – kombi

Seks vinduer med tre faste underelementer giver en klassisk ateliereffekt
med masser af lys til rummet.

Er huskonstruktionen til det, giver
denne kombination en god udnyttelse
af den indvendige høje trempelvæg.

Tagterrasse løsning

Tagaltan CABRIO® løsning

Kombi - fire vinduer i kip

Tre tophængte overelementer plus
tre underelementer til tagterrasse
tilfører rummet en ekstra dimension
ved at inddrage skunkpladsen.
Oplukkeligt facadeelement sikrer
nem adgang til terrassen.

Velegnet til taglejligheder og rum
med udsigtsmuligheder – eller hvor
man bare vil ud i det fri. Ses her
sammenbygget med tophængt
vindue med fast underelement

Med en kip-inddækning kan vinduerne
placeres helt op mod tagrygningen,
hvor solens stråler leder lys ned i
boligen, uanset hvor på himlen,
den er.
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Vælg vinduets
placering og størrelse

Vurdér din ovenlysløsnings placering i forhold til boligens tagtype, rummets
funktion og dine personlige ønsker samt lysets spredning. Det skal være nemt
at nyde udsigten fra dine ovenlysvinduer. Det er altid en god ide at kombinere
lavtplacerede ovenlysvinduer med højtplacerede, så du både får udsigten
og den størst mulige dagslyseffekt i rummet.

Højtsiddende ovenlysvinduer
betjenes optimalt med VELUX
INTEGRA® – alternativt manuelt
med en teleskopstang.

Anbefalet maks. 220 сm

Det skal være nemt at nyde
udsigten fra dine ovenlysvinduer.
Vælg en længere ovenlysløsning,
jo lavere din taghældning er.

Anbefalet min. 100 cm

Selv om der er placeret
møbler foran et lavt siddende
ovenlysvindue, så åbnes det
nemt med gribelisten.

Anbefalet
100 - 120 сm

Sørg for at det tophængte
ovenlysvindue er placeret så højt
i tagfladen, så du kan stå oprejst
og nyde udsigten.

Anbefalet rudeareal

Muligheder for mere ovenlys

Dybt lysindfald

18 m2

× 10 - 20 % =

1,8 – 3,6 m2
Panoramaudsigt

Iht. bygningsreglementet skal en bolig være velbelyst. VELUX Danmark
anbefaler altid et rudeareal på 10-20% af gulvarealet for at opnå et godt
dagslys.

Anbefalet vinduesplacering

Alle fortjener en plads i solen
– uanset om du har skråt eller fladt tag

Havekig

Flere ovenlysvinduer, placeret i forskellig højde, giver en større dagslyseffekt i
rummet, selv i de fjerneste hjørner. Når ovenlysvinduer er jævnt fordelt i rummet
vil de fange mere dagslys i takt med, at solen bevæger sig henover himlen.

Dybt lysindfald: Højt placeret ovenlys spreder ekstra meget dagslys ind i rummet.
Panoramaudsigt: 2 eller flere vinduer på række giver en ekstraordinær god udsigt.
Havekig: Ovenlysvinduer i gulvhøjde giver et kig – lige ned i haven.
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Vælg vinduets
materiale og finish

Når du vælger indvendig finish til dit VELUX ovenlysvindue,
er det en god ide at overveje rummets placering og anvendelse.
Få hjælp til at vælge det rigtige produkt nedenfor.
Hvidmalet træ
•
•
•
•
•
•

Perfekt til de fleste rum i hjemmet
Vandbaseret maling med diskret træstruktur
UV-resistent maling bevarer den hvide farve
Passer perfekt til hvide lofter eller vægge
Matcher hvidmalede facadevinduer
Højkvalitetsfyrretræ udvendigt beklædt med aluminium

PEFC/09-31-020

Hvid polyuretan overflade

PEFC certificeret
VELUX ovenlysvinduer er fremstillet af
træ fra skove, som drives bæredygtigt
og fra kontrollerede kilder.
www.pefc.org

•
•
•
•
•

Perfekt til vådrum og løsninger uden for rækkevidde
Vandafvisende overflade modvirker opsamling af snavs og fugt
Vedligeholdelsesfrit materiale
Thermo-modificeret trækerne
Passer perfekt til hvide lofter eller vægge

Klarlakeret træ
•
•
•
•
•

Træ med synlig træstruktur
Behandlet med mat, vandbaseret, transparent lak
Passer perfekt til hvide lofter eller vægge
Matcher facadevinduer i træ
Højkvalitetsfyrretræ udvendigt beklædt med aluminium

Udvendig beklædning
Alle VELUX ovenlysvinduer er
vedligeholdelsesfri udvendig og er
som standard udstyret med grå
aluminiumsbeklædning.
Kan også leveres med aluminium,
zink- eller kobberbeklædning.

Aluminium
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Zink

Kobber

5

Vælg
rudetype

Vi anbefaler altid indvendigt laminerede rudetyper, når ovenlysvinduet placeres over opholdssteder, hvor familien f.eks. sover, leger og arbejder.
Alle VELUX ovenlysvinduer er som standard udstyret med lavenergiruder, der har hærdet glas
på den udvendige side. Alle ruderne opfylder naturligvis bygningsreglementets energikrav.

Rudetyper

Varmeisolering
Lavenergiruder reducerer varmetabet og forbedrer hjemmets komfort.

Solvarmebidrag
Når solen skinner i kolde perioder, bidrager varmen fra solen med gratis
rumopvarmning.

Traditionel bolig
og renovering

Anbefales
af VELUX

Nybyggeri
og lavenergihuse

Standard
--50

Funktion
--70

Super lavenergi
--66

2-lagsrude

2-lagsrude

3-lagsrude

•

•

•••

•••

•••

••

••

•••













Støjdæmpning
En kombination af lamineret glas og forbedret rudetykkelse dæmper effektivt støj
udefra. Ramme, karm og pakninger hjælper yderligere med at reducere støj.

Positiv energibalance
God energibalance opstår, når ruden formår at udnytte solens varmebidrag om
vinteren og beskytte mod dens varmeffekt om sommeren. Begge egenskaber kan
optimeres yderligere med den rette solafskærmning.



Sikkerhed
Indvendig laminering holder glasset sammen og sikrer mod splintring i tilfælde
af brud.

Styrke
Ruden har hærdet glas udvendigt, hvilket forstærker ruden mod hagl, kraftig vind
og snelast.



Smudsafvisende – udvendigt
Tophængte eller højtsiddende ovenlysvinduer kan være vanskelige at rengøre.
Vælg denne rudetype med udvendig belægning, der gør det svært for skidt og snavs
at sætte sig fast.



Anti-dug
Anti dug belægningen har den egenskab, at den nedsætter den afkøling,
der sker om natten, og dermed øges overfladetemperaturen på ruden en smule.
Dette reducerer antallet af dage med udvendig dug væsentligt – og holder ruden klar.



Anti-falmning
Reducerer UV-strålingen gennem ruden, så falmning forsinkes.





VELUX Danmark forhandler specialruder til mange forskellige formål:
• God •• Bedre ••• Bedst
Egenskaber inkluderet i rudetype
• Ekstra lydreducerende til bebyggelser i områder, der er påvirket af kraftig støj som f.eks. fra lufthavne.
• Matteret glas mod indkig.
• Glas, der reducerer lyset.
Find mere information om specialruder på velux.dk eller kontakt VELUX rådgivning og projektsupport på tlf. 45 16 45 16.
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6

Vælg gardintype,
farve og motiv

Udvendig varmebeskyttelse

Indvendig mørklægning

Mørklægger og
isolerer

Reducerer
varmen

Nyhed

Markise

Rulleskodde

Mørklæggende
energigardin

Mørklægningsgardin

Mørklægningsgardin
med motiver

Duogardin 2-i-1

Effektiv varmebeskyttelse

Optimal varmebeskyttelse og
mørklægning

Mørklægning og
isolering

Perfekt søvn

Disney og Star Wars
kollektioner

Mørklægning og regulering af lys i ét gardin

• Mørklægning
• Isolerende effekt
• Fleksibel indstilling
• Dobbeltplissé dug
• Ingen synlige snorer

• Mørklægning
• Trinløs indstilling

• Mørklægning
• Trinløs indstilling

• Mørklægnings- og
plisségardin fastgjort
i samme gribeliste
• Trinløs indstilling

• Transparent dug
• Letter PC arbejde og
TV kigning, fordi sol-		
strålerne ikke reflekteres
i skærmen

• 100 % mørklægning
• Reducerer støj
fra hagl og regn

4610

4611

4612

0705

0705

5060

0000

0700

1045

1085

1025

1100
4613

4614

1025

1085

1100

1705

2055

3009

4555

4556

4558

4559

4560

4561

4562

4563

4564

4615

1047

1049

1051

1705

2055

3009

1155

1156

1157

4555

4556

4558

1158

1159

1160

4559

4560

4561

1161

1162

4562

4563

4564

4565

4567

4568

4565

4567

4568

4569

4570

4571

4569

4570

4571

4572

4573

4572

4573

Plisségardin
1016

4617

4616

4619

4620

4711

4710

1076-184

DTI

4618

4621

4712

1076-184

DTI

4713

Gratis

stofprøver
rekvireres på
veluxshop.dk

1076-184
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DTI

© Disney.
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard.
© & ™ Lucasfilm Ltd

Indvendig regulering af dagslys

Insektbeskyttelse

Foldegardin

Dekorativ foldegardin

Plisségardin

Rullegardin

Persienne

Insektnet

Elegant og dekorativt

Designkollektion

Dekorativ blød belysning

Dæmper lyset

Optimal lysregulering

Lukker 100 % for insekter

• Bløde lyseffekter
• Fleksibel og trinløs
betjening uden 		
snoretræk
• Udskiftelig gardindug

• 6 elegante dessiner
by Scholten & Baijings
• Fleksibel og trinløs
betjening uden 		
snoretræk
• Udskiftelig gardindug

• Trinløs skinnesystem 		
med manuel betjening
eller elektrisk fjern-		
betjening
• Fleksibel betjening med
både top- og bundskinne

• Blænder for indkig
• Dug i smudsafvisende
materiale
• Trinløs indstilling

• Stilrent lameldesign 		
uden huller eller 		
snoretræk
• Sideskinner i 		
børstet aluminium

• Holder insekterne ude,
men bevarer udsigt og
lysindfald

6500

• Kan kombineres med 		
alle ind- og udvendige
VELUX gardiner

1016

6503

6510

6513

6501

6502

6504

6505

6506

6507

6520

6523

6521

6524

6522

1258

1259

1269

1028 AB

1255

1256

1257

1952

1260

1261

1262

4073 B

4079

B

1086 AB

4000 AB

4060 B

4069

8888

7001

B

7012

7055

7056

B

4155 B

7057

7058

7059

B

4158

B

7060

7061

6525

Colour Collection by
Scholten & Baijings
6508

6509

6511

1263

1264

1265

4156 B

4157

6512

6514

6515

1266

1267

1268

4159 BB

4160 B

6516

6517

6518

1270

1271

1272

A
B

6519

9050 B

Med holdekrog
Med sideskinner

1273

Originale VELUX gardiner vil altid passe perfekt til dine VELUX ovenlysvinduer

Originale VELUX
monteringsbeslag
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Få mere inspiration og information
om din ovenlysløsning
Få svar på alle dine spørgsmål
Du kan også søge yderligere information og inspiration på vores
hjemmeside. Siden indeholder alt om priser, produkter, billedgallerier
samt tips til dine projekter. Samtidig præsenterer vi alle nye temaer og
kampagner, så du altid er opdateret om vores mest attraktive tilbud.
Søger du en forhandler, eller har du brug for et tilbud fra en
VELUX dagslys-rådgiver, hjælper vi dig videre direkte fra forsiden.
Se mere på velux.dk

Find prisen på din ovenlysløsning

1
3
2

4

VELUX produkt- og priskonfigurator
Vil du gerne kende prisen på din helt egen favoritløsning,
så klik ind på VELUX produktkonfigurator.
På hjemmesiden indtaster du oplysninger om din kommende ovenlysløsning og følger løbende totalprisen på
det samlede antal produkter.
VELUX produktkonfigurator er logisk opbygget og giver
mulighed for at gemme, printe eller dele alle oplysninger
om de valgte produkter. Det gør det nemmere at vurdere
løsningen sammen med venner, familie eller din håndværker.
Se mere på velux.dk
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1

Vælg mellem ovenlysløsninger, kombinationsløsninger og ovenlys
til fladt tag.

2

Vælg type af rum og bliv guidet til anbefalinger til
betjening, solafskærmningsprodukter, størrelse o.s.v.

3

Din pris opdateres løbende i takt med dine valg.

4

Gem, print eller del din løsning med venner, familie eller din
håndværker.

Oplev løsningerne, før du beslutter dig

Oplev din egen ovenlysløsning via
VELUX Experience App

Swipe og bliv inspireret

Se produkterne i byggemarkeder, i HUSET, på messer
eller hos VELUX Danmark
Nu kan du opleve præcis den ovenlysløsning, du drømmer om
i din bolig uden at røre så meget som en tagsten.
VELUX Experience App er en enkel mobilapplikation, der
gør det nemt at se dine helt egne rum sammen med flere
forskellige ovenlysløsninger.

Vil du opleve vores løsninger i virkeligheden, så besøg vores
forhandlere med VELUX demo-display. Displayet giver
mulighed for at afprøve alle funktioner i fuld størrelse. Vi er
også til stede i HUSET i Middelfart og på landets byggemesser, hvor vi gerne præsenterer vores nyeste modeller.
Endelig er du meget velkommen til
at aftale et besøg på vores
hovedkontor i Hørsholm, hvor vi
udstiller alle vores mest populære
produkter.

Scan og installér
VELUX Experience App
på din mobiltelefon.
iPhone

Se mere på velux.dk

Android

Spørg din lokale tømrermester
eller en VELUX dagslys-rådgiver til råds

Ring, hvis du har spørgsmål

Bliv inspireret, informeret og serviceret
En tømrermester, der har gennemgået et kursusforløb
om dagslysrådgivning hos VELUX Danmark, er VELUX dagslysrådgiver. Han er i stand til at give dig en særlig kompetent og
faglig rådgivning om mulighederne med ovenlysløsninger.
Den bedste rådgivning får du ved at invitere en lokal
tømrermester, eller en VELUX dagslys-rådgiver på besøg.
Som fagfolk er de i stand til at give en klar idé om mulighederne i dit hjem.
Se mere på velux.dk

Kundeservice
Har du spørgsmål eller brug for et godt råd, kan du altid
ringe til vores kundeservice.
Her sidder vores eksperter klar med et professionelt råd om
alle vores produkter.
Kontakt os på tlf. 45 16 45 16
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Priseksempler

Inkl. moms. Ekskl. håndværkerudgifter.

Tophængt ovenlysvindue
med markise
Med et tophængt ovenlysvindue kan du komme helt ud i
ovenlysvinduet og nyde masser af dagslys og frisk luft.
Hvis du kombinerer din ovenlysløsning med en markise,
undgår du overophedet rum, når solen varmer mest.

Tophængt ovenlysvindue

Indvendig afslutning

Udvendig afslutning

Markise

Hvidmalet, lavenergirude
med funktioner

Lysningspanel og
dampspærrekrave

Inddækning og isoleringssæt

Manuel betjening

CK04 55 × 98 cm
3.969,-

1.675,-

1.094,-

395,-

MK04 78 × 98 cm
4.400,-

1.750,-

1.181,-

494,-

MK08 78 × 140 cm
4.725,-

1.856,-

1.250,-

494,-

Samlet pris

Hvidmalet:

7.133,-

Tillægspris polyuretan

Hvidmalet:

7.825,-

Tillægspris polyuretan

Hvidmalet:

606,-

700,-

8.325,-

Tillægspris polyuretan

781,-

Vippevindue med
mørklægning
Undgå at børnene kravler ud af vinduet med
et vippevindue. Ovenlysvinduet betjenes i
toppen med den gennemgående gribeliste.
Med et mørklægningsgardin får børnene
også en god nattesøvn.
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Vippevindue

Indvendig afslutning

Udvendig afslutning

Mørklægning

Hvidmalet, lavenergirude
med funktioner

Lysningspanel og
dampspærrekrave

Inddækning og isoleringssæt

Mørklægningsgardin 0705

CK04 55 × 98 cm
2.906,-

1.675,-

1.094,-

698,-

MK04 78 × 98 cm
3.338,-

1.750,-

1.181,-

798,-

MK08 78 × 140 cm
3.663,-

1.856,-

1.250,-

906,-

Samlet pris

Hvidmalet:

6.373,-

Tillægspris polyuretan

Hvidmalet:

7.066,-

Tillægspris polyuretan

Hvidmalet:

606,-

700,-

7.675,-

Tillægspris polyuretan

781,-

Vippevindue med
VELUX INTEGRA® og mørklægning
Husker du at få luftet ud, inden du går i seng?
Med VELUX INTEGRA® intelligente programmer udluftes din bolig
automatisk. Det elegante og dekorative foldegardin skaber en god
stemning i soveværelset.

VELUX INTEGRA®
Vippevindue, elektrisk

Kontrolenhed

Indvendig afslutning

Udvendig afslutning

Mørklægning

med touchscreen

Lysningspanel og
dampspærrekrave

Inddækning og isoleringssæt

Mørklægningsgardin
1025, prisgr. 1

CK04 55 × 98 cm
6.219,-

Inkl.

1.675,-

1.094,-

2.135,-

MK04 78 × 98 cm
6.650,-

Inkl.

1.750,-

1.181,-

2.235,-

MK08 78 × 140 cm
6.975,-

Inkl.

1.856,-

1.250,-

2.344,-

Hvidmalet, lavenergirude med funktioner

Samlet pris

Hvidmalet:

11.123,-

Tillægspris polyuretan

Hvidmalet:

606,-

11.816,-

Tillægspris polyuretan

Hvidmalet:

700,-

12.425,-

Tillægspris polyuretan

781,-

Eftermontage af
VELUX INTEGRA®
Hvis du har et eksisterende vippevindue, kan du eftermontere
VELUX INTEGRA®, så du kan fjernbetjene dine ovenlysvinduer eller
udnytte automatisk styring med kontrolenheden. Det kan gøres
på flere måder alt efter dine krav til løsningen.

Betjening

Kontrolenhed

Regnsensor

Vippevindue og
Solafskærmning

Betjeningssæt



Styresystem +
vinduesåbner



Styresystem



Kun solafskærmning






Intelligente
programmer



Strømforsyning

Pris

Elektrisk
4.026,Solcelledrevet 4.369,-

Elektrisk

2.631,-

Elektrisk

1.114,-
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Priseksempler

Inkl. moms. Ekskl. håndværkerudgifter.

Tvillingvinduer
med rullegardiner
To ovenlysvinduer der er lavet omkring eksisterende spær
spreder masser af dagslys, så boligen opleves lys og let.
Kombineres ovenlysvinduerne med VELUX rullegardiner
kan dagslyset og varmen nemt reguleres.
Lokalt fremstillet lysning.

Tophængt ovenlysvindue

Indvendig afslutning

Udvendig afslutning

Regulering af dagslys

Hvidmalet, lavenergirude
med funktioner

Dampspærrekrave og
hjælpespær

Inddækning og isoleringssæt

Rullegardin 9050, prisgr. 2

CK04 55 × 98 cm
2 x 4.344,-

2 x 313,1.288,-

1.738,900,-

2 x 819,-

MK04 78 × 98 cm
2 x 4.775,-

2 x 313,1.288,-

1.956,900,-

2 x 903,-

MK08 78 × 140 cm
2 x 5.100,-

2 x 313,1.288,-

2.150,900,-

2 x 995,-

Samlet pris

Hvidmalet:

14.875,-

Tillægspris polyuretan

Hvidmalet:

1.213,-

16.124,-

Tillægspris polyuretan 1.400,-

Hvidmalet:

17.153,-

Tillægspris polyuretan

1.562,-

Tvillingvinduer
med VELUX INTEGRA®
og markise
Med VELUX INTEGRA® kan de højtsiddende ovenlysvinduer åbnes
samtidig med, at de spreder masser af dagslys. Vores markiser
sørger for, at trappeopgangen ikke bliver overophedet, når solen
står højt. Lokalt fremstillet lysning.

VELUX INTEGRA®
Vippevindue

Kontrolenhed

Indvendig afslutning

Udvendig afslutning

Markise

med touchscreen

Dampspærrekrave og
hjælpespær

Inddækning og isoleringssæt

VELUX INTEGRA®

Hvidmalet, lavenergirude med funktioner
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CK04 55 × 98 cm
2 x 6.219,-

Inkl.

2 x 313,1.288-

1.738,900,-

2 x 2.844,-

MK04 78 × 98 cm
2 x 6.650,-

Inkl.

2 x 313,1.288-

1.956,900,-

2 x 2.906,-

MK08 78 × 140 cm
2 x 6.975,-

Inkl.

2 x 313,1.288-

2.150,900,-

2 x 3.125,-

Samlet pris

Hvidmalet:

22.675,-

Tillægspris polyuretan

Hvidmalet:

1.213,-

23.881,-

Tillægspris polyuretan 1.400,-

Hvidmalet:

25.163,-

Tillægspris polyuretan 1.562,-

Kombi ovenlysvinduer
med fast underelement
og mørklægning
Stå op til den perfekte udsigt. Ovenlysvinduerne med faste underelementer
rækker helt ned til gulvet og giver en bedre udsigt. Samtidigt kan rummet
mørklægges totalt med mørklægningsgardiner. Lokalt fremstillet lysning.

Samlet pris

Tophængt ovenlysvindue

Indvendig afslutning

Udvendig afslutning

Mørklægning

Hvidmalet, lavenergirude
med funktioner

Dampspærrekrave

Inddækning og isoleringssæt

Mørklægningsgardin 4565, prisgr. 2

MK04 78 × 98 cm
2 x 4.775,2 x 3.994,-

4 x 313,-

2 x 1.244,2 x 863,-

2 x 1.023,2 x 1.023,-

Hvidmalet:

MK08 78 × 140 cm
2 x 5.100,2 x 3.994,-

4 x 313,-

2 x 1.319,2 x 863,-

2 x 1.131,2 x 1.023,-

Hvidmalet:

27.090,-

Tillægspris polyuretan 2.400,-

28.108,-

Tillægspris polyuretan

2.562,-

Lystunnel
Har du et rum dybt inde i hjemmet uden mulighed for facader eller
ovenlysvinduer, så er en lystunnel et godt alternativ. En lystunnel
leder dagslys ind, så rummet virker lyst og hyggeligt.

Lystunnel

Pris

1,7 meter fast rør

ø 35 cm

3.906,-
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