Зенітні вікна VELUX
Компанія VELUX розробила
нове рішення для додаткового
освітлення приміщень,
розташованих безпосередньо
під плоским дахом або дахом з
невеликим нахилом.
Зенітне вікно складається з
двох частин: рами з коробкою
та склопакета з куполом, що
замовляється окремо. Купол
захищає від механічних
пошкоджень, в тому числі і від
снігу й дощу.

Максимальне теплозбереження

Контроль освітлення

Нова система для пласкої покрівлі
забезпечує максимальне
теплозбереження. Вона має відмінні
ізоляційні показники, забезпечуючи
тим самим комфорт в приміщенні
цілий рік.

Нова система для плаского даху
дозволяє контролювати кількість
проникнення світла в приміщення.
Ви можете встановити шторку-плісе
і контролювати кількість
проникнення світла натисненням
однієї кнопки на пульті.

Захист від шуму

Надійність

Завдяки особливому дизайну вікна,
суттєво знижується надходження
шуму з вулиці. Дощ та град не
завадять Вашому сну і не зіпсують
враження від прослуховування
улюбленої музики.

Вікна VELUX вже 70 років успішно
використовуються по всьому світі.
Обираючи VELUX, Ви обираєте
якість, надійність та комфорт.
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Світловий тунель VELUX
Світловий тунель: денне світло
там, де встановлення
мансардних чи фасадних вікон
неможливо.
Конструкція монтується в дах
так само, як мансардне вікно
VELUX. У стелю вбудовується
плафон діаметром 35 см.
Ці два елементи поєднуються
за допомогою жорсткої
(модель TWR/TLR) чи
гофрованої (модель TWF/TLF)
труби із покриттям, що
відбиває світло.

TWF/TLF та TWR/TLR
Модель TWR, призначена для встановлення у профільований покрівельний
матеріал, та модель TLR, яка використовується для плаского покрівельного
матеріалу, монтується на відстані 145-185 см. При використанні додаткових
елементів ZTR 0062 (62 cм) та ZTR 0124 (124 см) загальна довжина може бути
збільшена до 6 м. Моделі з гнучкою трубою TWF/TLF можна встановити на
відстані 40-200 см.
Відстань вимірюється по центральній лінії від оздоблення стелі до верху
латування. Трубу тунелю необхідно утеплювати.
Переваги продукту:
- Заощадження електроенергії
- Швидкий і нескладний монтаж
- Вбудований універсальний комір
- Гарантія 5 років
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