VELUX verhot ja markiisit

www.velux.fi

®

Yksilöllistä
VELUX laatua
Päivänvalo ja kattoikkunat ovat erinomainen yhdistelmä. Verhojen ja markiisien
oikealla valinnalla sinun on helppo ohjata
valon määrää, sisäilman lämpöä ja tuuletusta.

parhaat materiaalit ja pitkäaikaisen toimivuuden.
Kaikissa kaihtimissa on ainutlaatuinen
Pick&Klick -kiinnitysjärjestelmä asennuksen
helpottamiseksi. Kaihtimet sopivat aina
täydellisesti.

Auringonsuoja joka tilanteeseen.
VELUX verhot ja markiisit on suunniteltu
vastaamaan kaikkia vaatimuksia, jotka koskevat lämmön ja päivänvalon ohjausta kodissasi. Laaja erilaisten kaihtimien valikoimamme antaa sinulle mahdollisuuden
suunnitella mieleisesi ratkaisun, onpa
tarkoituksenasi makuuhuoneen pimentäminen, keittiön valoisuuden säätö tai liian
kuuman auringonpaisteen pitäminen pois
olohuoneesta.
Valitessasi VELUX verhot tai markiisit voit
nauttia alkuperäisen VELUX tuotteen kaikista eduista. Saat ensiluokkaista laatua,

Virheettömät ja mukavat
VELUX verhot ja markiisit ovat kauniita ja
toiminnallisia ja sopivat täydellisesti, olipa
ikkunasi koko tai huoneen käyttötarkoitus
mikä tahansa. Katso tästä esitteestä, miten
suunnittelu kannattaa aloittaa ja kuinka
pitkälle asumismukavuudessa voi päästä.
Tutustu suosittuihin pimennysverhoihimme
sekä kauko-ohjausratkaisuihimme.
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Ihanteellinen energiatalouden kannalta
Taloudellista asumista
Luonnonvalo ja raikas ilma ovat tärkeitä asioita kodin asumismukavuudessa – ja kodin energiankulutuksessa. Valitessasi
oikeita kattoikkunoita ja kaihtimia muista ottaa huomioon kotisi
energiankäyttötavoitteet. Energiatehokkuus tarkoittaa täyden
hyödyn saamista käytettävissäsi olevasta energiasta.
Oikeaan paikkaan asennetut kattoikkunat voivat auttaa kotisi

lämmittämistä aurinkoenergialla ja ne tarjoavat myös erinomaisen ilmanvaihdon. Näin voit vähentää kotisi hiilijalanjälkeä.
Lisäksi valitessasi oikeanlaiset VELUX verhot ja markiisit voit
säästää vielä enemmän energiaa, alentaa energialaskuasi ja
saada terveellisempää sisäilmaa.

Energiatasapaino - mitä se tarkoittaa?
Kattoikkuna vastaanottaa ja vapauttaa lämpöenergiaa.
Auringon osuessa ikkunaruutuun säteet
tuottavat lämpöä huoneen sisälle. Samoin, ulkolämpötilan alkaessa laskea,
ikkunaruutu alkaa luovuttaa lämpöä
ulos ympäristöön.
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Vähennä
kuumuutta

Suojaa kotisi auringon kuumuudelta.
Sään ollessa lämmin kannattaa vähentää auringon tuottaman lämmön vaikutusta.
Ulkopuolinen markiisikaihdin vähentää auringon lämmön vaikutusta jopa 90 %.

Paranna
eristystä

Suojaa kotisi lämpöhäviöltä.
Nykyaikaiset kattoikkunat ovat hyvin eristettyjä. Sisäpuolinen auringonsuojaus voi parantaa tätä eristystä jopa 34 %.

VELUX
verhot ja markiisit

Energian säästäminen VELUX
verhojen ja markiisien avulla
Energiakaihdin

Energiakaihdin parantaa kotisi lämpöeristystä. Kylminä talvi-iltoina vetäessäsi kaihtimen alas, hyödyt eristyksestä ¬se vähentää
lämmönhukkaa jopa 34 %.

Paranna

eristystä
Jopa

34%

Tilaa suoraan osoitteesta
www.velux.fi

Energiakaihdin + markiisikaihdin

Kylminä talvipäivinä energiakaihdin parantaa
huoneen eristystä ja kuumina kesäpäivinä
markiisikaihdin pysäyttää auringonsäteet ennen kuin ne osuvat ikkunaruutuun ja vähentää
lämmön sisäänpääsyä jopa 90 %.

Paranna

eristystä
Jopa

34%*
Vähennä

kuumuutta
Jopa
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Energiakaihdin + rullasuoja

Jos valitset energiakaihdin- ja rullasuojayhdistelmän, saat täydellisen lämmöneristyksen, suojan auringon kuumuudelta ja
tarvittaessa myös pimennyksen.

90%*

Paranna

eristystä
Jopa

34%*
Vähennä

kuumuutta
Jopa
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95%*

Energiaohjaus
* Eri lisälaitteiden tekniset arvot on määritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki kansainvälisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja ISO
15099.
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34%*
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Uutta!
Energiakaihtimet (FHC)
VELUX energiakaihtimissa yhdistyvät klassisten taiteverhojen tyylikäs ulkonäkö ja alumiinipinnoitteen eristysteho. Tämä erikoiskerros
pitää lämmön sisällä talvella, tasoittaa sisälämpötilaa ja parantaa samalla asumismukavuutta – erinomainen tapa tehdä kodistasi
energiatehokkaampi. Kaihtimissa on hoikka muotoilu, eikä niissä ole
näkyviä naruja. VELUX energiakaihtimia valmistetaan 9 eri väriä. Löydät helposti juuri sinulle sopivan vaihtoehdon.
• Uusi energiakaihdin parantaa eristystä ja lisää asumismukavuutta
• Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!®-järjestelmällämme
• Valoa himmentävä vaikutus pimennyskankaan ansiosta
• Portaaton asennus, verho voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan
ikkunan yläosassa
• Sileä muotoilu - ei näkyviä naruja

Energiakaihtimessa on eristävä
kennorakenne ja sisäpuolella
alumiinipinnoite.

Energiaohjaus
* Eri lisälaitteiden tekniset arvot on määritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki kansainvälisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja ISO 15099.

Tilaa suoraan osoitteesta
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Vähennä

Paranna

kuumuutta

eristystä

95%*

27%*

jopa
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Rullasuoja (SCL)
Etsitkö poikkeuksellisen hyvää kuumuuden suojaa, täydellistä
pimennystä ja eristystä kylmältä talvelta? VELUX rullasuoja on
vastaus toiveeseesi. Alumiiniset rullasuojamme toimivat moitteettomasti ja kestävät vuosien käyttöä. Ne tarjoavat ympärivuotisen suojan, paremman sisäilman laadun ja melunvaimennuksen
vesisateen aikana. Olemme kehittäneet rullasuojamme sopimaan
täydellisesti VELUX kattoikkunoihin, joten asennus on nopeaa ja
helppoa.
Voit valita käsikäyttöiset, sähkökäyttöiset tai aurinkovoimalla
toimivat rullasuojat. Jos olet etsimässä ihanteellisen mukavaa ja
helposti asennettavaa ikkunan suojaa, suosittelelemme aurinkovoimalla toimivaa rullasuojaamme, joka on täysin langaton ja jota
ohjataan kauko-ohjauksella. Oletko kiinnostunut aurinkovoimalla
toimivasta, mukavuutta lisäävästä ikkunan suojasta? Valitse langaton ja kauko-ohjattava rullasuoja.
Voit myös yhdistää rullasuojan sisäkaihtimiin säätääksesi, pehmentääksesi tai pimentääksesi täysin sisään tulevaa päivänvaloa.

Vankka ja säänkestävä rakenne varmistaa kestävyyden.

• Ihanteellinen kuumuuden suoja – vähentää lämmön sisääntuloa jopa 95 %:lla
• Täydellistä pimennystä
• Turvallisuutta – auttaa ehkäisemään sisään murtautumista
• Lisäeristystä talvella
• Palkittu muotoilu
• Voit valita käsikäyttöiset, sähköiset tai aurinkovoimalla
toimivat rullaverhot
Lisäämällä VELUX heijastesarjan rullasuojaasi, saat
ihanteellinen suojan kuumuutta vastaan, mutta
päivänvalon sisääntulo ei esty.
Heijastesarja on helppo asentaa vain muutamassa minuutissa. Voit avata ikkunasi ja
säätää kaihtimesi 3 eri asentoon. Valo pääsee sisään,
mutta liika kuumuus heijastetaan ulos.

0700

Pimennys
Kuumuuden suojaus

0000

* Eri lisälaitteiden tekniset arvot on määritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki
kansainvälisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja ISO 15099.
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Vähennä

kuumuutta
jopa

90%*

* Eri lisälaitteiden tekniset arvot on määritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki kansainvälisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja ISO 15099.
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Paranna

eristystä
jopa

14%*
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VELUX markiisit ovat
läpikuultavia, joten ne
eivät peitä näköalaa,
mutta estävät
kuitenkin sisääntulevaa
liiallista kuumuutta.

Markiisi (MHL)
Tarvitsetko liiallisen paahteen ja kuumuuden suojaa mutta et halua minkään peittävän näköalaasi? Markiisit ovat tällöin täydellinen valinta. VELUX markiisit tarjoavat tehokkaan kuumuuden
suojan koska ne pysäyttävät auringonsäteet ennen kuin ne osuvat
ikkunaan ja tuovat liikaa kuumuutta sisälle. On tärkeää, että
markiisit ovat läpikuultavat. Näin voit yhä nauttia näköalastasi!
Markiisit sopivat jokaiseen VELUX ikkunaan ja ne on helppo asentaa sisäpuolelta. Voit myös yhdistää ne sisäkaihtimiin säätääksesi, pehmentääksesi tai pimentääksesi täysin sisään tulevaa
päivänvaloa. VELUX markiisit on valmistettu kestävästä, likaa
hylkivästä kankaasta. Ne on helppo puhdistaa kostealla liinalla.
• Tehokas kuumuuden suoja – vähentää lämmön sisäänpää syä jopa 90 %
• Verkkokangas päästää valoa huoneeseen
• Läpikuultava verkkokangas ei peitä näköalaa
• Helppo asentaa sisäpuolelta
• Ohjaus sisäpuolelta
• Voit valita käsikäyttöiset, sähköiset tai aurinkovoimalla
toimivat markiisikaihtimet

Kuumuuden suojaus

0000
5060

6060

6080
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Prices from
230-350
TilaaEuro
suoraan osoitteesta
order www.velux.fi
directly at
www.velux.com

Reducerer Forbedrer
varmen isoleringen

95%

med op til

27%

med op til

Vähennä

Paranna

kuumuutta

eristystä

38%*

27%*

jopa

®

* Eri lisälaitteiden tekniset arvot on määritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki kansainvälisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja ISO 15099.
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Rullaverhot (RFL)
Rullaverhot ovat tyylikäs ja tehokas tapa hajottaa valoa ja suojata
yksityisyyttä. Ne ovat ihanteellisia jokaiseen huoneeseen, jossa
haluat säätää sisään tulevan auringonvalon määrää. Suunniteltu
sopimaan VELUX kattoikkunaasi täydellisesti. VELUX rullaverhoja
on saatavissa eri värisinä ja tyylisinä. Voit valita käsikäyttöisen,
aurinkoenergiakäyttöisen tai sähköisen ohjauksen.

Alumiiniprofiilien hoikka muotoilu on hyvännäköinen ja päästää
myös enemmän valoa
huoneeseen silloin, kun
kaihdin ei ole käytössä.

• Hajottaa valoa
• Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!®-järjestelmällämme
• Suojaa yksityisyyttä
• Saatavana sivukiskoin varustettuna ja portaattomalla asetuksella. Laaja värivalikoima
• Saatavana myös koukuilla varustettuna ja 3-portaisella asetuksella. 4 perusväriä (1028, 1086, 4000, 9050)

Huom: Valmiiden verhojen tarkat värit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.

• Voit valita käsikäyttöiset, sähköiset tai aurinkovoimalla toimivat rullaverhot
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Päivänvalon säätö
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Huom: Valmiiden verhojen tarkat värit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.
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* Eri lisälaitteiden tekniset arvot on määritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki kansainvälisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2,
EN 13363-2 ja ISO 15099.

Vähennä

Paranna

kuumuutta

eristystä

42%*

18%*

jopa

jopa
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Taiteverhot (FHL)
Taiteverhot täydentävät sisutustasi. Ne tuovat huoneeseen pehmeää valoa ja luovat koristeellisia valo- ja varjokuvioita. Ne ovat
ihanteellisia jokaiseen huoneeseen, jossa haluat säätää sisään
tulevan valon määrää. Yhdistäminen VELUX kattoikkunaasi
onnistuu saumattomasti. Verhot voivat olla käsi- tai
sähkökäyttöiset.
VELUX taiteverhoja valmistetaan 33 eri mallia, joten löydät
varmasti kotiisi täydellisesti sopivan.
• Ihanteellinen päivänvalon ohjaus
• Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!®-järjestelmällämme
• Voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan ikkunan yläosassa
• Toimii pehmeästi, kestää pitkäaikaista käyttöä
• Tarjolla laaja valikoima eri värejä ja tyylejä

Päivänvalon säätö
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Vähennä

Paranna

kuumuutta

eristystä

33%*

43%*

jopa

®

* Eri lisälaitteiden tekniset arvot on määritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki kansainvälisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN
13363-2 ja ISO 15099.
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Pimennysverhot (DKL)
Pimennysverhoillamme saat täydellisen pimeyden milloin tahansa.
Ihanteellinen makuuhuoneeseen tai lastenhuoneeseen. Pimennysverhot ovat avain hyvään yöuneen tai miellyttäviin iltapäivätorkkuihin.
Täydellisen pimennyksen varmistamiseksi verhot on valmistettu sopimaan tarkasti VELUX kattoikkunaasi. VELUX pimennysverhoja valmistetaan 40 eri mallia. Voit valita perinteisen käsikäyttöisen,
aurinkovoimalla toimivan tai sähköisen ohjauksen. Yhdellä kaukosäätimellä voit ohjata kaikkia sähkökäyttöisiä VELUX tuotteita.
• Markkinoiden paras pimmenysverho
• Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!®-järjestelmällämme
Heijastusten välttämiseksi ja varmistaaksemme, että pimennys on täydellinen,
kiskojen sisäpuoli on maalattu mustaksi.

• Portaaton asennus, verho voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan
ikkunan yläosassa
• Parantaa eristystä ja helpottaa lämpötilan ohjausta ja lisää
näin asumismukavuutta

Huom: Valmiiden verhojen tarkat värit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.

• Täydentävä taite verhosisään tulevan valon säätämistä varten
ja sisustuselementiksi
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Huom: Valmiiden verhojen tarkat värit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.
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®
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43%*

33%*

jopa
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Karim Rashidin designpimennysverhot
Yksinoikeudella VELUXille suunnitellut pimennysverhot estävät valon pääsyn huoneeseen 100-prosenttisesti. Voit valita suosikkisi suunnittelija Karim Rashidin ideoimista kahdeksasta erilaisesta väristä ja kuosista.
Verhoja on tarjolla kaikkiin VELUX kattoikkunamalleihin.
Verho avataan ja suljetaan manuaalisesti. Verhon liukumekanismi on sivuissa, ja verho liikkuu pehmeästi ja sujuvasti.
• Markkinoiden paras pimmenysverho
• Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella Pick&Click!®-järjestelmällämme
• Portaaton asennus, verho voidaan sijoittaa haluttuun
kohtaan ikkunan yläosassa
• Parantaa eristystä ja helpottaa lämpötilan ohjausta ja
lisää näin asumismukavuutta.
• Täydentävä laskoskaihdin sisään tulevan valon säätämistä varten ja sisustuselementiksi

Huom: Valmiiden verhojen tarkat värit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.

Verhoja ei kannattaisi ajatella käyttöesineiksi, vaan ne
ovat sisustustaidetta - Karim Rashid.
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Pimennys

3187

* Eri lisälaitteiden tekniset arvot on määritelty standarditestein ja laskelmin,
kaikki kansainvälisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja
ISO 15099.
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Vähennä

Paranna

kuumuutta

eristystä

43%*

33%*

jopa

®

* Eri lisälaitteiden tekniset arvot on määritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki kansainvälisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN
13363-2 ja ISO 15099.
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Kaksinkertainen verho (DFD)
Käsikäyttöinen kaksoiskaihdin on pimennysverho ja taiteverho
yhdessä. Kaksoiskaihdin on täydellinen ratkaisu sisään tulevan
valon ohjaamiseen. Se antaa sinulle pimennysverhon kaikki edut –
mukaan lukien täydellisen pimennyksen – ja lisäksi tarjoaa
taiteverhon antaman pehmeän hajapäivänvalon.
• Kaksi kaihdinta yhdessä on ihanteellinen ratkaisu makuuhuoneisiin
• Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!® -järjestelmällä
• Portaaton asennus, verho voidaan sijoittaa haluttuun
kohtaan ikkunan yläosassa
• Parantaa eristystä ja helpottaa lämpötilan ohjausta ja lisää
näin asumismukavuutta

Huom: Valmiiden verhojen tarkat värit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.

• Saatavana 4 eri väriä yhdistettäessä valkoiseen taiteverhoon
Täydentävä taiteverho
Voit myös luoda oman kaksoiskaihtimen lisäämällä irrallisen taiteverhon pimennysverhoosi. Voit pimentää huoneen täysin tai voit
nauttia taiteverhon pehmeästä hajavalosta. Voit valita eri väreistä ja malleista itsellesi sopivan kumpaankin verhoon.

VELUX kaksoiskaihtimella voit pimentää, säätää valoa sekä sisustaa tyylikkäästi.

Pimennys
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0102

0101

0001

Päivänvalon säätö
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Vähennä

Paranna

kuumuutta

eristystä

53%*

27%*

jopa

®

* Eri lisälaitteiden tekniset arvot on määritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki kansainvälisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN
13363-2 ja ISO 15099.
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Säleverhot (PAL)
VELUX sälekaihtimet ovat klassisen tyylikkäät. Ne päästävät sisään juuri oikean määrän valoa ja tarjoavat silti myös yksityisyyttä.
Ne ovat ihanteellisia kotitoimistoosi, kylpyhuoneeseesi tai keittiöösi. Sälekaihtimen superohuet profiilit ja elegantisti viistetyt nurkat
sopivat VELUX kattoikkunaasi täydellisesti. Sälekaihtimet voivat
olla joko käsi- tai sähkökäyttöisiä. Käsikäyttöisissä sälekaihtimissa
on ainutlaatuinen muotoilu: narut jäävät näkymättömiin, mutta
varmistavat silti pehmeän, helpon käytön.
Käsikäyttöiset sälekaihtimet:
VELUX sälekaihtimissa on tyylikäs ohjaussauva ja helposti kääntyvä kahva, joten ne toimivat pehmeästi huolimatta kattosi kaltevuuskulmasta – ja vaikka ikkunasi olisi avoinna.
• Ihanteellinen valonsäätö
• Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!®-järjestelmällämme
Ainutlaatuinen muotoilu: voit kääntää säleitä mihin
tahansa asentoon valon ohjaamiseksi.

• Langaton käyttö – ei riippuvia naruja
• Kääntyvä kahva voi sijaita haluamallasi korkeudella

Huom: Valmiiden verhojen tarkat värit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.

• Reiättömät säleet estävät sisään tulevaa suoraa valoa
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9150

7015

4459

7014

7010

7012

7011

7013

Päivänvalon säätö
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Oikeankokoisen hyönteisverkon saamiseksi,
mittaa karmilistasi yläpuolella olevan mallin
mukaan.
Lue lisää: www.velux.fi

24
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Hyönteisverkkoa käyttämällä voit pitää ikkunasi avoinna, eikä sinun tarvitse häiriintyä hyönteisistä.

Hyttysverho (ZIL)
Raikas ilma-ilman hyönteisiä! VELUX hyönteisverkon myötä
voit pitää ikkunasi avoinna ja nauttia hyvästä yöunesta. Sivukiskot ja kuminen tiivistenauha muodostavat 100-prosenttisesti tiiviin sauman, jolloin pienimmätkin hyönteiset
pysyvät loitolla. VELUX hyönteisverkot sopivat kaikkiin
VELUX kattoikkunoihin, ja ne voidaan yhdistää mihin tahansa kaihtimiimme ja sälekaihtimiimme.
• 100 % hyönteistiivis verkkokangas
• Kestävä, läpikuultava verkkokangas
• Kun hyönteisverkkoa ei käytetä, se voidaan varastoida
kätevästi alumiiniseen yläkoteloon
• Ei peitä näköalaasi
• Helppo asentaa

Hyönteissuoja
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VELUX kattoikkunoissa on esiasennetut kiinnikkeet, jotka helpottavat asennusta ja varmistavat täydellisen asennuksen.

Lue lisää ja tilaa osoitteesta

www.velux.fi
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VELUX
VELUX
verhotblinds
ja markiisit
& shutters

Miten tilaan

1
Her en tekst
der fortæller om
2
muligheden for tilkøb af hvidlakeret aluskinner på de gæl3
dende produkter.
4
Valitse kaihdin

Valitse kaihdintyyppi.

Valitse väri

Kaikki kaihdinvärit on merkitty värikoodilla. Valitse mieleisesi.

Valitse käyttö

Tarpeistasi riippuen, voit valita käsi-, naru-, sähkö- tai aurinkovoimakäytön.

Valitse kiskon muotoilu
Ylä- ja alakiskot sisäpuolelle tarkoitettuun auringonsuojaukseen on saatavilla
valkoisena tai harjatun alumiinin värisenä.

5
6

Valitse oikea koko
Tässä esimerkissä ikkunamalli on GGL ja ikkunan koko on M08. (anhemmissa
ikkunamalleissa on eri koodi.)

Mistä ostan?
www.velux.fi tai parhailta jälleenmyyjiltä.

Miten löydät mallin ja koon
Jos ikkunasi on vanhempaa mallia, arvokilpi ja sen
sijainti voivat vaihdella. Katso malli. Löydät kilvestä
tarvittavat tiedot mallista ja koosta.

Ikkunan malli

Koko -koodi

Ikkunan malli

Koko -koodi

Ikkunan malli

Koko -koodi

Prices from

128
Euro
order directly at
www.velux.com
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