Nyhet

Sov gott i
en lugn och
skön miljö
VELUX & Disney mörkläggningsgardiner
stänger dagsljuset ute, till 100%. Det skapar en
perfekt miljö för att sova lugnt och gott, utan
att störas av gatubelysning eller månsken.
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Lätt att montera!
VELUX takfönster är
utrustade med beslag som
underlättar monteringen och gör
det möjligt att alltid sätta upp
gardinen på exakt rätt sätt.

OBS! Den exakta färgen och mönstret kan variera från vad som visas i tryck. Motiven visas
endast som exempel. Mörkläggningsgardinerna på bild kan skilja sig från verkligheten
eftersom varje motiv skalförändras för att passa det specifika takfönstrets storlek.
© Disney. © Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

VELUX Solskydd
ger dig kontroll
över ljus och
värme

Med VELUX solskydd
optimerar du energibalansen
Med energieffektiva fönster minskar
du husets energiförbrukning. Detta
märks inte minst på uppvärmningskostnaden under vintern.
Minskad energiförbrukning innebär
också minskat utsläpp av koldioxid (CO2).
Men kom ihåg att det inte bara handlar
om att förhindra värmeläckage.
När solen skiner får huset gratis värme
som får rumstemperaturen att stiga.
Förhållandet mellan värmeläckage och
solvärme kallas energibalans.

Förbättrar
isoleringen

Reducerar
värmen

När du kombinerar ditt VELUX takfönster
med solskydd kan du hålla energikostnaderna nere och samtidigt skapa ett
behagligt och friskt inomhusklimat.
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Invändiga solskydd

Utvändiga solskydd

Förbättrar isoleringen
Fönsters förmåga att hålla värmen anges
i U-värde. Ju lägre U-värde desto bättre
är fönstrets isoleringsegenskaper.
VELUX takfönster håller hög kvalitet och
har bra U-värde. Vill du öka den isolerande
effekten ytterligare, kan du göra det
genom att använda invändiga solskydd.

Reducerar värmen
Ett effektivt sätt att slippa värmen är
att helt enkelt hindra solstrålarna
från att träffa rutan.
Med en utvändig markis kan du dämpa
värmepåverkan med upp till 90%.
Tack vare det transparenta materialet
kan du ändå kan se ut.

Du kan kontrollera både ljus och värme
Reglera ljuset

Reglera värmen

Med invändiga gardiner kan du styra över dagsljuset.
Väljer du mörkläggningsgardiner stänger du allt ljus helt ute.
Plisségardiner släpper igenom och skapar ett mjukt behagligt
ljus. Gardinerna kan kombineras och regleras så att du får
precis det ljus du önskar.

Utvändiga solskydd är ett effektivt sätt att stänga solen och
värmen ute. Med en markis skärmar du av mot värmen, samtidigt
som du kan ha fönstret öppet och därmed få in härlig frisk luft.
Eftersom markistyget är transparent får du ändå in dagsljus i
rummet och behåller utsikten. Vill du stoppa både ljus och värme
kan du välja en jalusi.

Lätt att montera!
VELUX takfönster är
utrustade med beslag som
underlättar monteringen och gör
det möjligt att alltid sätta upp
gardinen på exakt rätt sätt.

Original
VELUX
gardinfästen
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Reglera värme
Minskar

värmen

Markis
Med VELUX markiser kontrollerar du solvärmen som kommer in i rummet, innan
den ens når glaset. Du hindrar värmen men släpper ändå in dagsljus i rummet.
Eftersom duken är försedd med många små hål kan du dessutom fortfarande
se ut genom fönstret.
Du stoppar alltså endast värmen, inte det värdefulla dagsljuset och utsikten.
Denna markis är den idealiska lösningen för att reglera värmen. Den stoppar
upp till 90% av solens strålar från att träffa rutan. Välj mellan 2 olika färger.
Manövrering

med upp till

90%

620:-

Rekommenderat cirkapris från

Reglera ljus
Mörkläggningsgardin
VELUX mörkläggningsgardiner stänger ljuset ute, både natt som dag.
Perfekt för en tupplur under eftermiddagen och under ljusa sommardagar.
Mörkläggningsgardiner är förstås idealiska för montering i sovrum och
barnrum. Kombinera med plisségardin för en flexibel och dekorativ lösning.
VELUX mörkläggningsgardiner är certifierade enligt OEKO-TEX®standard 100,
som innebär att de är testade för hälsofarliga ämnen. Välj mellan 48 färger och
mönster.
Manövrering

795:-

Rekommenderat cirkapris från

Plisségardin
Plisségardinen är ett utmärkt sätt att reglera dagsljusnivån i ditt rum och skapa
insynsskydd. Med gardinen kan du skapa färgrika ljuseffekter som kompletterar
ditt personliga val av möbler och annan inredning.
Gardinen är flygande (d v s den kan regleras både uppifrån och nerifrån), och
du kan alltså placera den varsomhelst i fönstret. Det gör det enkelt att anpassa
nivån av inkommande dagsljus och skydda mot insyn. Välj mellan 33 färger och
mönster.
Manövrering

835:-

Rekommenderat cirkapris från

Förbättrar

Isolerande dubbelplissé (mörkläggande)
Gör ditt hem mer energieffektivt med VELUX isolerande dubbelplissé. Det
mörkläggande tyget med bikupestruktur och en invändig aluminiumbeläggning förbättrar isoleringseffekten hos takfönstret och ger ett bättre inomhusklimat, året runt. Den eleganta designen med snygga plisséveck och utan
synliga snören gör det till en estetiskt tilltalande gardin för alla typer av rum.
Gardinen är flygande (d v s den kan regleras både uppifrån och nerifrån), och
du kan alltså placera den varsomhelst i fönstret. Välj mellan 9 färger.
Manövrering

1.045:-

Rekommenderat cirkapris från
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isoleringen
med upp till

34%

Minskar

värmen

Jalusi

med upp till

VELUX jalusi är det solskydd som är mest effektivt när det gäller stoppa värme
och ljus. Jalusin stänger allt ljus ute, dygnet runt. Den hindrar överuppvärmning
av ditt hus under sommaren. På vintern håller den värmen kvar inomhus.
Dessutom ger jalusin extra säkerhet och skydd mot inbrott. Den dämpar ljud
från regn och hagel. VELUX jalusi är prisbelönt för sin tilltalande design och
integrering med taket.
Manövrering

98%

3.915:-

Rekommenderat cirkapris från

Rullgardin
VELUX rullgardiner är en kostnadseffektiv och praktisk lösning som ger ett
estetiskt tilltalande resultat var de än används. Dra ner gardinen för att skapa
den effekt du önskar, antingen det är att dämpa ljuset eller hindra insyn. Dessa
gardiner är därför perfekta att montera i lekrum eller arbetsrum. Dessutom
skyddar gardinen möbler och textilier från att blekas av solen. Välj mellan 37
färger och mönster.
Manövrering

520:-

Rekommenderat cirkapris från

Persienn
Persiennen är idealisk i badrum och kök eftersom den är extra tålig mot hög
luftfuktighet och är lätt att torka av. Denna klassiska persienn av aluminium
ger dig dessutom full kontroll över ljuset eftersom du kan ställa lamellerna som
du önskar och därmed styra ljusinfallet. Gardinen dras upp och ned manuellt
med hjälp av en snygg list i nederkant, alternativt med fjärrkontroll. Lamellerna
vinklas med hjälp av en prisbelönt kontrollmekanism. Inga irriterande snören
eller stänger. Välj mellan 9 färger.
Manövrering

835:-

Rekommenderat cirkapris från

Insektsnät
En smart lösning för att hålla oinbjudna gäster borta. Med VELUX insektsnät
kan du njuta av din måltid eller sova med öppet fönster utan att en enda mygga
eller fluga stör dig. Insektsnätet är 100% transparent och du får samma tillgång till ljus och luft som om ditt fönster vore öppet.
Nätet passar perfekt till alla VELUX takfönster och monteras enkelt vid öppningen i innertaket. Kan kombineras med alla typer av solskydd. Sidoskenor och
gummilist håller nätet 100% tätt så att inga insekter kan ta sig in i rummet.
Manövrering

1.225:-

Rekommenderat cirkapris från

Vill du veta mer om hur de olika solskydden fungerar besök vår hemsida velux.se
5

Färger och mönster
Mörkläggningsgardiner
Prisgrupp 1

1025

1085

0855

1100

1705

0705

3009

3011

2655

1955

3005

2055

3003

3008

1355

1455

2505

0605

1655

3010

3002

3001

3007

3004

3006

3111

3112

3113

5195

5135

5145

5155

3101

3131

3132

5265

3123

3122

3124

3121

4615

4616

4617

4618

4619

4620

4621

Prisgrupp 2

NYHET! Prisgrupp 3, Design: Disney & VELUX Dream Collection

4610

4611

4612

4613

4614

© Disney. © Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

Rullgardiner
Prisgrupp 1

1028

1086

4000

9050

4070

0710

4077

4069

4072

0310

4082

1952

4071

4074

4080

1850

4066

2350

0650

4060

4073

4076

4079

4081

4078

4110

4111

4112

4120

4121

4123

4122

4124

4100

4101

4103

4102

Prisgrupp 2

OBS! Den exakta färgen och mönstret kan variera från vad som visas i tryck. Motiven visas endast
som exempel. Mörkläggningsgardinerna på bild kan skilja sig från verkligheten eftersom varje motiv
skalförändras för att passa det specifika takfönstrets storlek.
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Du kan beställa gratis tygprover på
www.veluxshop.se
Plisségardiner
Prisgrupp 1

1017

1066

1065

1064

1067

1018

1061

1062

1063

2010

1010

1000

1003

1122

1123

1125

1126

0195

0135

0145

0155

0185

1002

1112

1115

1113

1116

1114

1102

1103

1104

1105

1016

Prisgrupp 2

Isolerande dubbelplissé

1045

1046

1047

1048

Insektsnät

1049

1050

Persienner

Duogardin

Prisgrupp 1

Prisgrupp 1

Mörklg.

Plissé

1051

1100

Mörklg.

1016

Mörklg.

1085

1016

5060

Beställ 0002
Prisgrupp 2

Plissé

Mörklg.

+
7013

7010

3132

Prisgrupp 1

Plissé

Prisgrupp 2

Prisgrupp 2

Markiser

+

Beställ 0001

4459

1053

Duogardin är mörklägningsgardin i kombination med
plisségardin.

+
7001

1052

Plissé
+

1016

Beställ 0101

3131

1310

1016

Beställ 0102

Elektriska gardiner för takfönsterkupol
7012

9150

7015

7011

7014

Plisségardin (FMG)

1016

1017

Mörkläggande och isolerande plisségardin (FMK)

1003

1045

1047
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VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-20 83 80
Telefax: 042-21 92 94
Email: info@velux.se
www.velux.se

Så här beställer du
solskydd till ditt takfönster

Fönstermodell Storleksbeteckning

Från 2012

3

1998 - 2011

1992 - 1998
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Före 1992

Fönsterkoden som står på typskylten i
fönstret ska alltid anges vid beställning
av gardiner och markiser.
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Välj vilken typ av gardin du behöver för att skapa
optimala ljusförhållanden i ditt rum.

Manövrering
Fundera därefter på vilken manövrering som blir bäst. Är
fönstret svårt att nå, kan fjärrmanövrering vara att
föredra.

Färgkod
Titta igenom urvalet av färger för just den gardinmodell
du vill ha och notera färgkoden. Läs mer på sidan 6-7 i
denna broschyr.

Fönstermodell och storlek
Dubbelkolla så att du beställer rätt gardin till ditt
fönster. Bilden intill visar hur du hittar rätt fönsterkod.

Handla hos din lokala återförsäljare
eller direkt på veluxshop.se
På hemsidan får du mer information om var du hittar din
återförsäljare och kan dessutom beställa färgprover.

CABRIO OCH Pick&Click! ÄR VARUMÄRKEN I VELUX GROUP.
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Gardintyp

TM

1

V-S 292-0414 © 2014 VELUX GROUP ® VELUX, VELUX LOGO, INTEGRA OCH io-homecontrol ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN ANVÄNDA MED LICENS FRÅN VELUX GROUP.

Så här avläser du modell
och storlek på ditt takfönster

Säg godnatt
med ett äventyr
VELUX & Disney Dream Collection är
12 nya, spännande och roliga manuella
mörkläggningsgardiner som sätter fart
på fantasin! Här finns Musse och Mimmi,
Nalle Puh och Bambi, men också riktiga
Disney-prinsessor och fartfyllda flygmaskiner...

V-S 292-0414 © 2014 VELUX GROUP ® VELUX, VELUX LOGO, INTEGRA OCH io-homecontrol ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN ANVÄNDA MED LICENS FRÅN VELUX GROUP.
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