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    och luft med 
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Mer ljus, 
   mer liv
När du låter dagsljuset flöda in i ett rum, ger du det också 
mer rymd och mer liv. 
 
Studie efter studie visar att dagsljuset har en avgörande 
betydelse för att vi ska må bra – både till kropp och själ.  
Och för att ge ditt hem mer dagsljus, är inget så effektivt 
som takfönster. 
 
Med VELUX takfönster får du mer än bara fönster. 
Tack vare genomtänkta funktioner och klipska finesser 
ger du ditt hem ett fullgott inneklimat – mer ljus 
och mer liv. 

 
VELUX började sin verksamhet redan 1941. Sedan dess 
har vi forskat och utvecklat takfönsterlösningar som 
präglas av både uppfinningsrikedom och jordnära 
kunnande. Lösningar som klarar alla typer av tak och som 
står pall också för bistra klimat och tuffa förhållanden. 
 
Du får gärna vara med och fira vårt 75-årsjubileum  
genom att ge mer ljus och därmed mer liv 
också till ditt hem. 

2



3

På bilden visas följande takfönsterprodukter 

3 st topphängda takfönster GPL PK10 2070 Vitmålad furu  
i singelmontage med paketlösning Solo 3.  
Cirkapris 10.930:- per styck inkl moms



Enkelt och 
bekymmersfritt
Inte nog med att sortimentet är marknadens  
bredaste. VELUX takfönster har dessutom fler  
funktioner och finesser än du kanske tror – både  
som standard och som tillval.  
Låt oss ge några exempel:

– Med ventilationsklaffen klarar du 70%  
av ditt ventilationsbehov. 

– Med VELUX INTEGRA® kan du både program-
mera och fjärrstyra takfönster och solskydd – 
allt för att få bästa inneklimat och energi- 
effektivitet. Vill du slippa att  
spika elkabel kan utrustningen  
drivas med solenergi.

– Alla markiser och gardiner kan du  
själv montera tack vare VELUX  
Pick & Click® – snabbt och enkelt.  
Och skillnaden kan bli nog så stor:  
Med en markis minskar du solens  
värmeeffekt med upp till 73%.
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På bilden visas följande takfönsterprodukter 

2 st pivåhängda takfönster GGU PK08 0070 Everfinish  
i duo 100 mm montage med paketlösning Solo 3.  
Cirkapris 17.570:- inkl moms
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Med ljus kan du skapa en öppen och trivsam miljö,  
i alla typer av rum. Med ljuset bygger du också ett hem 
som är hälsobringande – för både kropp och själ.  

Det är helt enkelt så att vi människor både mår och 
presterar bättre i ett hem med frisk luft och mycket 
dagsljus. 

Med VELUX takfönster, i kombination med rätt 
solskydd, får du en drastisk förbättring av såväl 
ventilation som mängden dagsljus.  
 
Välkommen till ditt nya, ljusa hem!

Ljus – ett enastående 
byggmaterial

Vardagsrum

Skaffa dig ett attraktivt  
vardagsrum med fantastisk 
utsikt.

Badrum

Extra ventilation och  
naturligt ljus kan förvandla 
vilket badrum som helst till 
det bättre.

Sovrum

Fånga en solstråle eller  
utnyttja den friska nattluften 
för en god natts sömn.

Kök

Det perfekta receptet för  
det mest använda rummet  
i huset.

12 16 208
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Ljus – ett enastående 
byggmaterial

Barnrum

Ett sundare och mer  
praktiskt rum för både  
lek och nattsömn.

Arbetsrum

Ljus och luft gör dig mer  
effektiv i arbetsrummet.

Hall Ditt eget rum

Massor av dagsljus till varje 
trappa och hörn i din bostad.

Läs om alla klipska funktioner 
och finesser som finns för 
VELUX takfönster – som gör 
att du kan skapa ditt eget 
unika rum.

24 32 3628
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Sovrum



Detta handlar om den – ganska svåra – 
konsten att sova gott och att få den vila 
och återhämtning vi alla behöver.  
 
Med VELUX takfönster ger du ditt sovrum 
ett inneklimat där ljus, värme och ventilation 
alltid kan anpassas till ditt behov av sömn 
och vila. 

Under natten ser solskydden till att hålla 
rummet mörkt och temperaturen jämnt sval. 
När gryningen kommer vaknar du i ett skönt 
morgonljus. Om du valt intelligent styrning 
kommer solskydden automatiskt att gradvis 
dras bort, medan takfönstret öppnas och 
släpper in frisk luft.  
Och visst – vill du kan programmet också se 
till att vädra ditt sovrum, strax innan det är 
sängdags. 

Sov gott 
– och vakna utvilad

På bilden visas följande takfönsterprodukter 

2 st pivåhängda takfönster GGL PK08 2070 Vitmålad furu  
i singelmontage med paketlösning Solo 3.  
Cirkapris 8.160:- per styck inkl moms

På bilden visas följande solskyddsprodukter 

2 st FHC PK08 1045 mörkläggande  
islolerande dubbelplissé 
Cirkapris 1.960:- per styck inkl moms
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Sovrum
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Alla är olika, 
men alla vill sova gott

• Tycker du att månsken och gatubelysning är irriterande? 
Välj en av våra mörkläggningsgardiner. Den stänger 
100% av ljuset ute.

• Kombinerar du mörkläggningsgardinen med insyns- 
skydd för dagsljuset, i samma fönster, så kan du både 
dämpa starkt dagsljus och mörklägga. Gardinerna kan 
styras individuellt.

• Med en markis minskar du solens värmeeffekt med  
upp till 73%.

• För att klara en bullrig omvärld väljer du ett 
ljuddämpande glas. Alla våra glas är ljuddämpande,  
men nya Komfort Energi Plus är allra bäst, om du lever  
i en bullrig miljö.

• Alla VELUX takfönster kan öppnas även när du använder 
solskydd eller insektsnät.

• Du kan styra ljus och ventilation automatiskt med VELUX 
INTEGRA®. Med den lättanvända kontrollenheten kan du 
både fjärrstyra och programmera fasta tider då fönstren 
ska öppnas. Här finns även färdiga program som drar 
bort gardiner och släpper in frisk luft när det är dags att 
vakna. VELUX INTEGRA® gör det enkelt att få bästa 
inneklimat och energieffektivitet.

• VELUX takfönster och solskydd kan drivas via både elnät 
och solcell. Väljer du solcellsdrivna produkter slipper du 
förstås all kabeldragning.

• Alla VELUX INTEGRA® takfönster har regnsensor och 
stängs alltså automatiskt om det börjar regna.
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Några kan inte sova om inte fönstret är öppet.   
Andra föredrar totalt mörker och tystnad. I vårt breda 
sortiment finns dock lösningar för alla individuella önskemål. 

Markisen minskar solvärmen med upp till 73%.



Kök
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I köket lagar vi mat och äter, men det är långt ifrån 
allt. Köket är också platsen där vi möts, samtalar, 
läser läxor, kopplar av… 

VELUX takfönster ger flödande dagsljus och frisk 
luft som inte minst framhäver matvarornas färg 
och doft. Bättre ventilation hjälper till att ta bort 
fukt, stekos och matlukt, snabbt och effektivt. 
Maten kommer till sin rätt och måltiden blir den 
viktiga stund den kan och bör vara. 

Ljus och frisk luft  
i hemmets hjärta

På bilden visas följande takfönsterprodukter 

4 st INTEGRA fjärrstyrda takfönster GGU SK06 007021 
Everfinish i kombinationsmontage kvartett 100 mm  
med paketlösning Solo 3.  
Cirkapris 55.130:- inkl moms
 

På bilden visas följande solskyddsprodukter 

4 st elektriska persienner PML SK06 7057 
Cirkapris 13.480:- inkl moms  

13



Kök
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Sikta högt för  
ett mjukt och  
funktionellt ljus

En större takfönsterlösning ger köket en  
ny och positiv karaktär, när dagsljuset 
strömmar in och sprider sig till alla hörn. 
Väljer du dessutom högt placerade 
takfönster, får du ett mjukare och mer 
funktionellt ljus i rummet.

• Takfönster är en enkel och effektiv lösning för att 
vädra i köket. Fukt, mat- och stekos försvinner helt 
naturligt ut genom takfönstren eller 
takfönsterkupolerna.

• Till köket rekommenderar vi takfönster med ytskikt 
i polyuretan. Den släta ytan är slagtålig och stöter 
effektivt bort både fukt och stekos. Skulle det trots 
detta fastna lite smuts så gör fönstrens 
formgivning det enkelt att torka rent fönsterbåge 
och karm med en fuktig trasa.

• Beroende på väderstreck kan du komplettera dina 
takfönster med gardiner eller persienner för att 
reglera dagsljuset. Och med en markis minskar du 
solens värmeeffekt med upp till 73%.

• Alla VELUX takfönster kan öppnas även när du 
använder solskydd eller insektsnät.

• Du kan styra ljus och ventilation automatiskt med 
VELUX INTEGRA®. Med den lättanvända 
kontrollenheten kan du både fjärrstyra och 
programmera fasta tider då fönstren ska öppnas. 
VELUX INTEGRA® gör det enkelt att få bästa 
inneklimat och energieffektivitet.

• VELUX takfönster och solskydd kan drivas via både 
elnät och solcell. Väljer du solcellsdrivna produkter 
slipper du förstås all kabeldragning.

• Alla VELUX INTEGRA® takfönster har regnsensor 
och stängs alltså automatiskt om det börjar regna. 

Högt placerade takfönster ger  
maximal ljusspridning i rummet och  

minskar behovet av artificiell belysning.
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Ett ljust och 
välkomnande rum
Här möts familjen och vännerna. Här kopplar du av, 
kanske med en bra bok eller en spännande film. 
Välkommen till ditt ljusa vardagsrum. 
 
Vill du förbättra möjligheterna till samvaro och 
avkoppling, kommer du långt med VELUX 
takfönster.  
Vardagsrummet känns större och blir ljusare 
(takfönster är långt bättre än fasadfönster när det 
gäller att leda in ljus i huset). Dessutom får du bättre 
ventilation, vilket helt enkelt ska läsas som friskare 
luft. Takfönster har dessutom förmågan att öppna 
rummet mot omgivningen. Du sitter trygg i ditt hem, 
men ändå nära den omgivande miljön.

Ljus, luft och närhet. Det blir ett rum för alla,  
var dag, med VELUX takfönster. 
 

Vardagsrum
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På bilden visas följande takfönsterprodukter 

3 st pivåhängda takfönster GGL PK08 2070 Vitmålad furu  
i singelmontage med paketlösning Solo 3.  
Cirkapris 8.160:- per styck inkl moms
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Vardagsrum
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VELUX CABRIO® öppnar  
rummet mot trädgården.

På bilden visas följande takfönsterprodukter 

1 st takbalkong CABRIO® i vitmålat GDL SK10 2066 i 
duo-montage med 1 st topphängt vitmålat takfönster 
GPL SK10 2066 och fast vitmålat kombinationsfönster 
GIL SK34 2066 med paketlösning Solo 3.  
Cirkapris 59.535:- ink moms
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Ett rum för aktivitet  
– och för avkoppling
Vardagsrummet ska välkomna alla – och 
inbjuda till både aktivitet och avkoppling. 

• Många vardagsrum är vända mot söder, för att 
bostaden ska vara ljus under huvuddelen av dagen. 
Då blir takfönstren extra utsatta för solens värme. 
Kombinera då med VELUX markiser som minskar 
solens värme. Dessutom kan du komplettera med 
invändiga plisségardiner eller rullgardiner, som 
dämpar ljuset från eftermiddagens låga sol.

• Placera fönstren så du får den rätta kombinationen 
av mjukt dagsljus, varmt solljus och kanske också 
en vacker utsikt. 

• Flera högt placerade takfönster ger maximal 
ljusspridning i rummet och ett kostnadsfritt bidrag 
av solvärme till huset.

• Om du placerar ett takfönster med utsikt över 
omgivningen, kan du välja ett topphängt fönster.  
Då kan du stå upp i öppningen och njuta av 
utsikten. 

• Om takfönstren sitter högt eller på annat sätt är 
utom räckhåll, ska du välja en fjärrstyrd lösning. 
Med VELUX INTEGRA® styr du ljus och ventilation 
automatiskt. Med den lättanvända kontrollenheten 
kan du både fjärrstyra och programmera fasta 
tider då fönstren ska öppnas. 



Tid, ljus och luft 
för dig själv 
Det är i badrummet du har egentid – 
alltså tid för att ta hand om dig själv. 
Vare sig du duschar, sminkar dig,  
eller t ex ordnar håret behöver du 
mjukt och levande men ändå  
starkt ljus – dagsljus. 

Med VELUX takfönster leder du  
in ljus i rummet. Därmed vinner 
du inte bara det värdefulla 
dagsljuset. Takfönstren 
ventilerar också ditt badrum, 
vilket givetvis är extra viktigt 
i ett våtrum. 

Badrum
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På bilden visas följande takfönsterprodukter 

1 st pivåhängt takfönster GGU MK08 0070 Everfinish  
i singelmontage med paketlösning Solo 3.  
Cirkapris 7.845:- inkl moms

På bilden visas följande solskyddsprodukter 

1 st manuell markis MHL MK00 5060 
Cirkapris 745:- inkl moms  
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Badrum
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Klipska och pålitliga 
lösningar för ett  
viktigt rum

Badrummet är ett funktionellt utrymme 
som kräver pålitliga material och lösningar. 

• Välj därför VELUX takfönster med polyuretanyta – 
då får du takfönster med ett underhållsfritt och 
fukttåligt invändigt ytskikt, perfekt för ett rum 
med hög luftfuktighet.

• I badrummet vill du känna dig ostörd. VELUX 
persienner och markiser ger inte bara skydd för 
solen – de ser också till att du slipper oönskad 
publik.

• God ventilation är förstås avgörande i ett badrum. 
Du kommer långt redan med takfönstrens 
ventilationsklaff. Med ett drag i fönstrets griplist 
öppnar du klaffen och får bakgrundsventilation. 
Drar du handtaget helt ned öppnas fönstret.

• Om takfönstret sitter högt (eller om du helt enkelt 
vill slippa tänka på ventilationen) väljer du VELUX 
INTEGRA® fjärrstyrning. Då styr du takfönstret 
med en fjärrkontroll som har många inbyggda 
program. Här finns bl a ett som vädrar rummet  
helt automatiskt.

• VELUX takfönster, markiser och persienner  
kan drivas via både elnät och solcell. Väljer du 
solcellsdrivna produkter i badrummet slipper  
du förstås all kabeldragning.

VELUX ljustunnel finns nu i ett nytt, förbättrat utförande. 
Ljustunneln är idealisk för små rum och små ytor, där 

takkonstruktionen inte är lämplig för vanliga takfönster.  
Den för dagsljus och månsken upp till 6 meter  

från ett diskret takfönster, in i rummet nedanför.

NYHET!
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Barnkammaren 
är hela huset
i ett rum
Ett barnrum är husets alla rum på en gång. 
Det är ett sovrum, förstås, men också ett 
rum för läxläsning och arbete. Dessutom ett 
utrymme för samvaro med både kompisar 
och vuxna – ett vardagsrum. Och ett lekrum 
– när fantasin sätter fart kan barnrummet  
säkert också bli såväl kök och badrum 
som hall och korridor.

Här bidrar en takfönsterlösning från 
VELUX med dagsljus och frisk luft.  
Den skyddar mot solvärme och stänger 
ljuset ute när det är dags att sova. 
Vädrar ut efter natten och gör snabbt 
rummet färdigt för nya äventyr 
– en ny dag.

Barnrum
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Barnrum

26 © & ™ Lucasfilm Ltd.
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Ljust och luftigt 
– för drömmar och äventyr

• Med två eller flera VELUX takfönster får 
barnrummet massor av dagsljus och frisk luft. 

• Komplettera med solskydd, t ex mörkläggnings-
gardiner och utvändiga markiser. Då kan du alltid 
hålla solvärmen ute och ljuset ute – när de minsta  
har behov av en eftermiddagslur. 

• Tänk på säkerheten! Pivåhängda takfönster 
manövreras med handtag i fönstrets ovankant,  
utanför barns räckvidd. Topphängda takfönster går 
att få med säkerhetslås på det nedre handtaget. 
Öppningsbegränsare kan monteras som extra skydd.

Studier visar att dagsljus och frisk luft har en avgörande betydelse 
för barns trivsel och koncentrationsförmåga. Särskilt när de ska 
tänka kreativt och lära nytt.

• För att säkra en effektiv ventilation och hög säkerhet 
väljer du VELUX INTEGRA®. Då styr du takfönstren 
med en fjärrkontroll. Här finns bl a programmet ’God 
natt’ som automatiskt förbereder rummet för natten 
med planerad mörkläggning och ventilation. 
Programmet 'Lämna hemmet' stänger och låser alla 
anslutna takfönster. Enkelt och bekvämt, när barnen 
har glömt att stänga efter sig.



Med mer ljus  
och frisk luft 
går jobbet lättare 
Många har det: Ett rum där privatlivet möter 
jobbet – eller där det finns plats för familjens 
papper, att sy, teckna, samla på saker, bygga 
modeller och mycket annat. Dessvärre får 
arbetshörnan ofta en ganska undanskuffad 
placering, som om den vore mindre viktig. 
 
VELUX takfönster sprider ljus och luft 
över arbetsplatsen. Du kan höja blicken 
och möta en utsikt. Det är en avgörande 
fördel, eftersom flödande dagsljus  
och frisk luft faktiskt förbättrar 
koncentrationen och förmågan  
att lära nytt.

Arbetsrum
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På bilden visas följande takfönsterprodukter  

1 st topphängt takfönster GPL PK08 2070  
i singelmontage med paketlösning Solo 3 
Cirkapris 10.345:- ink moms
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Arbetsrum
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En bra arbetsplats 
har ett bra inneklimat
Inga andra fönster ger samma flödande dagsljus 
som takfönster. VELUX takfönster kan också ge 
ständig ventilation, vilket är särskilt viktigt i ett  
rum med få kvadratmeter.

• Kombinera takfönstren med rätt solskydd för att minska 
solvärmen och reglera dagsljuset.

• En utvändig markis ger effektivt värmeskydd. Kombinera 
markisen med inre persienner och gardiner som hindrar 
reflexer (som kan vara mycket irriterande på datorskärmen).  
Nu är det du som styr dagsljuset och värmen, samtidigt som 
du får ut det bästa av takfönstrets isolerande egenskaper.

• Använd VELUX INTEGRA® intelligenta program för 
automatisk vädring, med minimal värmeförlust. 
 
 

NYHET!
Den nya planglaslösningen för platta tak ger 
ett stilrent och minimalistiskt intryck, med 
underliggande svart kant och en diskret 
profilering.
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På bilden visas följande takfönsterprodukter 

2 st takfönsterkupoler elektriskt öppningsbara 
INTEGRA CVP 120120 0673Q.  
Cirkapris 15.880:- per styck ink moms
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Hall
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Släpp in ljuset 
och förändra allt
Vissa delar av ett hus hamnar lätt i 
skymundan. Det är t ex inte ovanligt 
att stöta på mörka och murriga 
trapphus och korridorer. 
 
Med VELUX ljustunnel kan du släppa 
in ljus där du inte trodde det var 
möjligt. Effekten blir ofta dramatisk. 
Det naturliga ljuset når in i varje vrå. 
Huset får nytt liv och en ny karaktär.

På bilden visas följande takfönsterprodukter  

1 st ljustunnel TWR 0K14 2010.  
Cirkapris 4.460:- inkl moms



Hall
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Alla rum kan bli 
ljusa rum
Måste rum som ligger mitt i huset, trapphus 
eller korridorer vara mörka och trista? 
Naturligtvis inte.

• I många fall går det bra att montera ett eller flera 
takfönster och därmed öppna för ljus och luft. 

• Om huskonstruktionen inte klarar ett takfönster är 
VELUX ljustunnel alternativet. Ljustunneln består 
av ett fast fönster eller kupol, ett reflekterande rör, 
och en invändig ljusspridare, som fördelar ljuset i 
rummet. En solig dag kan ljustunneln ge upp till 
6.500 lumen. Det är 13 gånger mer än effekten 
från en 15W lågenergilampa.

• Reglera dagsljus och värme med VELUX solskydd.

• I t ex trapphus måste takfönstret ofta placeras 
utom räckhåll. Välj då VELUX INTEGRA® – en 
fjärrstyrd utrustning som ger dig bästa inneklimat 
och energieffektivitet. VELUX INTEGRA® har 
program för automatisk vädring (men du kan också 
själv programmera de vädringstider som passar 
just ditt hus). Regnsensorn ser till att takfönstret 
stängs automatiskt om det skulle börja regna.

 

Ett takfönster i trapphuset ger goda 
möjligheter att vädra med skorstenseffekt.
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Ljustunneln, invändigt klädd med ett högreflekterande material, 
för dagsljus och månsken upp till 6 meter från ett diskret takfönster 
– in i rummet nedanför.
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Enkelt och bekvämt 
– och garanterat 
bra inneklimat
Med VELUX INTEGRA® styr du automatiskt dina takfönster 
och solskydd. Det ger dig full kontroll över vädring och 
energieffektivitet samtidigt som du har maximal komfort  
och bekvämlighet.

• VELUX INTEGRA® har flera färdiga program, t ex för när  
du vaknar och vill släppa in ljus och frisk luft. Men, med 
kontrollenheten du kan också själv enkelt programmera 
automatiken för att passa just dina behov och tider.

• Du kan styra alla VELUX takfönster och solskydd som är 
anslutna till VELUX INTEGRA® med en och samma 
kontrollenhet.

• Alla VELUX INTEGRA® takfönster är utrustade med 
regnsensor, som automatiskt stänger om det börjar regna.

• VELUX INTEGRA® finns med el- eller solcellsdrift.  
Väljer du solcellsdrift slipper du förstås all kabeldragning.

io-homecontrol® är avancerad och säker radioteknologi, som är enkel att installera. 
Produkter som är märkta io-homecontrol® kommunicerar med varandra, vilket ger 
ökad komfort, säkerhet och energibesparingar. 

www.io-homecontrol.com
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Använd 
ventilationsklaffen! 
Ventilationsklaffen styrs med samma handtag 
med vilket du öppnar fönstret. Med öppen 
ventilationsklaff får du en grundventilation som 
klarar upp till 70% av den ventilation du behöver. 

Mycket mer ljus 
än med en takkupa 

Med takfönster får du väsentligt mer ljus än med 
en takkupa – faktiskt 3 gånger så mycket! 
Väljer du dessutom en s k EBY-regel istället för en 
skrymmande takstol förstärker du känslan av 
rymd och höjd i rummet.

Reglera ljuset och  
värmen med 

VELUX solskydd

VELUX solskydd finns i mer än 120 olika varianter  
och färger. 

• Med de invändiga solskydden reglerar du ljuset och 
förbättrar isoleringen.

• Med utvändiga solskydd, som jalusier eller markiser, 
minskar du solens värmeeffekt med upp till 90%.
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Så här kommer du 
snabbt vidare
Vår kombinerade ’Vägledning och prislista 2016’  
är ett bra sätt att komma vidare – vare sig du vill 
beställa eller bara veta lite mer.

Vägledningen går, punkt för punkt, igenom storlek, 
antal, placering, material och tillbehör, för att hjälpa 
dig finna just den takfönsterlösning som stämmer 
med dina förutsättningar och behov.

Prislistan ger dig en komplett överblick av vårt 
sortiment av takfönster, solskydd och tillbehör. 

Har ditt hus platt tak? I vår broschyr för platta tak 
finns produkterna för hus utan taklutning eller med 
lågt lutande tak (15°). Broschyren utkommer under 
april 2016.

Rekommenderade cirkapriser

April 2016-1

Vägledning
& prislista 

2016

Takfönster
Takfönsterkupol
Ljustunnel
Solskydd
Manövrering
Service och Underhåll

Dagsljus och 
bättre inneklimat  
för hus med 
platta tak

velux.seVELUX Svenska AB 2016

Styr ljus och  
   värme med  
VELUX solskydd

velux.seVELUX Svenska AB 2016
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Fråga, fundera – och bli inspirerad!
• Börja gärna med att söka information och inspiration på 

vår hemsida – velux.se. Här hittar du alla våra produkter, 
bildgallerier och tips för dina projekt – liksom din 
närmaste VELUX certifierade takfönstermontör. 

• Har du frågor, funderingar eller behöver ett råd, vänd  
dig till någon av våra återförsäljare runtom i landet. 
Om de mot förmodan inte kan hjälpa dig, är du alltid  
välkommen att ringa VELUX Kundservice. Här svarar våra 
experter, alltid beredda med professionella råd kring alla 
våra produkter. Du når Kundservice på 042-20 83 80.

• Bästa rådgivning för just ditt hus får du genom att  
boka ett hembesök med en av VELUX utbildad 
takfönstermontör. Det ger klara besked om vilka 
möjligheter som finns för ditt hus – och besöket 
förpliktigar dig inte till något.



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
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