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Mer ljus  
   och luft 
för ditt hem



Mer ljus, frisk luft
– och ett 
skönare liv

Artificiellt ljus – alltså lampor och lysrör – kan aldrig ersätta 
naturligt dagsljus. Men med takfönster löser du knuten och 
får det dagsljus och den luft hälsan kräver. 
 
VELUX takfönster är ett både enkelt och ekonomiskt sätt att 
skapa ett fullgott inneklimat. Modern teknik bidrar dessutom 
till att både ljus och luft kan regleras automatiskt och därmed 
bekymmersfritt. 
 
Så släpp in ljuset och luften. Vinsten är ett skönare och 
friskare hem.

Vi är alla beroende av dagsljus och frisk 
luft. Inte bara för att trivas, utan framför 
allt för vår hälsa. 
Men hur ska vi få tillräckligt med ljus och 
luft, när de flesta moderna människor är 
inomhus under 90% av dygnet?

2 3

före...

” En takfönsterlösning ger 
dagsljus och ventilation som 
minskar risken för astma, 
allergier och trötthet – men 
gör hela familjen piggare och 
gladare. I flödande dagsljus 
och frisk luft ökar dessutom 
inlärningsförmågan.

Bilden visar två pivåhängda takfönster med  
Everfinish, samt ej öppningsbara undre fönster,  

ca 26.400:- inkl. moms



Övning ger  
   färdighet

Väljer du VELUX takfönster får du också beprövade, först- 
klassiga material och en avancerad design, skapad för att till 
ljuset och luften lägga en estetisk upplevelse – en viktig del av 
det som ger ditt hem en personlig karaktär. 
 
De många tekniska finesser som hör till VELUX takfönster 
bidrar också: Det gäller t ex den genialt enkla ventilations- 
klaffen som klarar en betydande del av ventilationsbehovet.  
Det gäller VELUX INTEGRA® som gör det möjligt att program-
mera och fjärrstyra takfönster och solskydd med bästa tänkbara  
inneklimat som resultat. Det gäller även VELUX Pick & Click® 
som gör att alla enkelt kan montera VELUX solskydd. 
 
Du väljer ur marknadens bredaste sortiment. Här finns  
bokstavligen takfönster för alla tak och för alla lägen (också för 
riktigt bistra klimat och tuffa förhållanden). 

Erfarenhet och kunnande som byggts  
upp under mer än 75 år gör skillnaden: 
VELUX takfönster släpper in flödande 
dagsljus och frisk luft i ditt hem.  
Men långt ifrån bara det. 
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före...

Bilden visar två topphängda takfönster med  
Everfinish, samt ej öppningsbara undre takfönster,  

ca 34.200:- inkl. moms



Du kan bygga 
 med ljus.  
Prova själv! 

När du slösar med ljus vinner du nämligen först och främst 
ett friskare och mer hälsobringande hem. Ett hem där du 
själv styr över ljus, värme och frisk luft. 
Dessutom ökar du förstås värdet på din fastighet. 
För vem värderar inte ljus, luft och utsikt högt?  

Detta gäller även vid renovering och byte av gamla takfönster. 
Fler takfönster kan skapa ett fantastiskt nytt rum. 
 
Därför är ’tänk större’ ett gott råd. Där ett enda takfönster 
gör rummet ljusare, kan två eller fyra skapa en helt ny miljö.  
Så ta bilder, rita och räkna – och bygg med ljuset! 

Vill du ha mer ljus i ditt hem ska du 
komma ihåg att det, för en gångs skull, 
lönar sig att slösa. 
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före...

Bilden visar en kvartett med  
pivåhängda takfönster,  
ca 27.500:- inkl. moms



Elegant och 
diskret på utsidan.
Därinne, 
en helt ny värld

På insidan är effekten desto mer slående. När ljuset får flöda i 
rummet skapas en helt ny miljö. Mörka vrår försvinner och blir 
del av ett nytt, större rum som klarar nya uppgifter.  
 
Dessutom kommer du att se omvärlden med nya ögon – du får 
en utblick mot omgivningen och himlen, som det gamla, slutna 
rummet aldrig gav. 
 

Utifrån sett är VELUX takfönster diskreta 
och sparsmakat formgivna. De finns 
där och gör sitt jobb, men tar aldrig 
över uppmärksamheten.  
Därför passar våra takfönster på 
alla typer av byggnader och alla tak 
(ja, även tekniskt – oavsett hur ditt 
tak är konstruerat finns det ett 
VELUX takfönster som passar).
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Bilden visar tre VELUX CABRIO®



Vidga dina vyer   
   (och skapa 
rymd i rummen)

Äldre takfönster – mer än 10 år gamla – har heller inte de goda 
isolerande egenskaper som VELUX takfönster idag kan erbjuda. 
 
Att byta ut äldre takfönster mot större och mer energieffektiva 
lösningar är därför lönsamt – både för ekonomin och för hälsan.

Många 1,5-planshus har ofta något  
enstaka takfönster, för ljusets skull.  
Det är bra, men inte bra nog för de 
ljus- och ventilationskrav vi har idag.

VELUX takfönsterkupa skapar mer rymd och ljus i rummet.  
Det beror inte minst på att takfönsterkupan, till skillnad från  
traditionella takkupor, har fönster även i taket. Du kan välja 
mellan 4 eller 6 fönster.

VELUX takfönsterkupa levereras i en noga genomtänkt 
paketlösning. När håltagningen är avklarad tar det mindre 
än en dag innan kupan är helt monterad och klar.

Därför talar även ekonomin för den nya takfönsterkupan.  
Kostnaden ligger på en tredjedel, eller mindre, av vad det 
kostar att bygga en traditionell takkupa.

Mer ljus, mer luft,  
mer rymd i 1,5-planshuset
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VELUX takfönsterkupa är inte bara 
enklare och billigare att montera än en 
traditionell takkupa. Den ger dessutom 
mer ljus, mer luft, mer rymd, mer utsikt...

före...

före...
Nyhet



Mer ljus ger mer liv 
– till hela huset

Ett platt tak är inget skäl att acceptera mörker och dålig 
ventilation. Det går nämligen utmärkt att få in dagsljus, 
överallt i hela huset.  
Lösningen är VELUX takfönster för platta tak, 
och VELUX ljustunnel. 

VELUX takfönsterkupoler finns nu i tre modeller, sparsmakat 
eleganta på utsidan och på insidan livgivande ljusspridare. 
De finns givetvis både i fast och öppningsbart utförande och 
kan förses med solskydd. Och lika självklart, kan de styras 
och programmeras med VELUX INTEGRA®. 
 
Om andra takljuslösningar inte fungerar så klarar VELUX 
ljustunnel uppgiften. Ljustunneln kan installeras i ett 
städskåp om det skulle krävas.

1-planshus har ofta flera djupt placerade rum, där det råder  
evig skymning. Men när du med en takljuslösning släpper in 
dagsljuset förvandlas huset. Det som tidigare låg i halvmörker 
blir nu ljust, tillgängligt – och trivsamt. 
 
Med takljuslösningen följer också bättre ventilation – och  
därmed ett bättre inneklimat. Rummen växer, eftersom ljus 
och luft skapar en känsla av rymd.  
 
Upplevelsen av förnyelse beror också på färgerna. Till skillnad 
från elektriskt ljus innehåller dagsljuset alla regnbågens färger. 
Du kommer att se ditt hem med helt nya ögon.

Förnya 1-planshuset  
med ljus och luft 

I ett hus med platt tak sitter fasad- 
fönstren ofta långt från husets mitt.  
Där är det mörkt, grått och ogästvänligt.  
Men, problemet går att lösa.
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Det senaste tillskottet i sortimentet för platta tak:  
VELUX takfönsterkupol välvt glas

VELUX takfönsterkupol planglas

VELUX takfönsterkupol

före...

Tre takfönsterkupoler ger dagsljus och 
ventilation till köket som finns mitt i huset.

Nyhet



Vad kostar ett ljusare och friskare hem?
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 8.245:-  
inkl moms 

Pivåhängt takfönster  
med Everfinish

 

 29.025:-  
inkl moms 
Tre topphängda 

takfönster

 

 15.350:-  
inkl moms 
Två pivåhängda 

takfönster

 

 18.405:-  
inkl moms 

Pivåhängt takfönster med 
VELUX INTEGRA®  samt ej 

öppningsbart undre 
takfönster    

 

 8.955:-  
inkl moms 

Takfönsterkupol 
med klarglas

 

 8.540:-  
inkl moms 

Två ljustunnlar med  
EdgeGlow

 

 31.965:-  
inkl moms 

Topphängda takfönster samt  
ej öppningsbara undre 

takfönster 

Vi har lösningen  
– i ett paket! 
För att garantera ett säkert och 
exakt montage har vi skapat färdiga 
paketlösningar.  
Här finns allt som behövs, 
ned till minsta skruv. 
Din återförsäljare eller montör 
kan berätta mer! 
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Enklare, bekvämare  
(och roligare!)
med VELUX INTEGRA®

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 (du kan läsa om 
dem här nedan). Men, du kan också själv enkelt programmera 
automatiken för att passa just dina behov och tider.

• Du styr 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.

Snyggt, tåligt och 
underhållsfritt – Everfinish™ 
Väljer du VELUX takfönster med polyuretan – Everfinish™ – får du 
en underhållsfri, klassiskt vit yta. Den är slag- och fukttålig, 
smutsavvisande och lätt att rengöra.

Använd den klipska 
ventilationsklaffen! 
En enkel funktion som gör mycket: Ventilationsklaffen styrs 
med samma handtag som öppnar fönstret. Öppen klarar den 
en betydande del av den ventilation du behöver under årets 
varma månader.. 

Mycket mer ljus än med 
en traditionell 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.

VELUX solskydd: 
120 varianter och färger 
för att styra ljus och värme

VELUX solskydd finns i mer än 120 olika varianter  
och färger. Du kan styra dem manuellt, men givetvis 
också med automatiken i VELUX INTEGRA®.

• Med de invändiga solskydden reglerar du ljuset  
 och förbättrar isoleringen. 
• Med utvändiga solskydd, som jalusier eller markiser,  
  minskar du solens värmeeffekt med upp till 95%.

Mycket mer 
än ett fönster 
i taket...
Det kan se enkelt och självklart ut, 
men det moderna takfönstret är 
laddat med avancerad teknik och 
stora möjligheter.  
VELUX takfönster blir en funktionell 
del av ditt hus. Mycket mer än bara 
ett fönster i taket.

Ventilation
Öppnar takfönstret till hälften i 15 
min. Praktiskt vid matlagning och 
efter en dusch.

Godmorgon
Takfönster och solskydd öppnas 
stegvis och du får ett behagligt 
uppvaknande i sovrummet.

Godnatt
Vädrar ut automatiskt vid läggdags.
Efter 15 min stängs takfönstret och 
solskyddet dras för.

Lämna hemmet
Stänger alla takfönster i huset. 
Dörrar och portar kommer också att 
låsas, om de är anslutna till systemet.

Inneklimat
Öppnar takfönstret fyra gånger 
dagligen i 15 min. Rekommendationen 
är minst tre gånger dagligen.

Solskydd
Aktiverar VELUX solskydd under 
dagens varmaste timmar. Håller hettan 
borta och hindrar blekning av möbler.

Energibalans
Utnyttjar solskydden för att skydda 
mot solvärmen (sommar) och ta vara 
på solens värme (vinter).

På semester
Öppnar och stänger solskydd (och kan 
tända och släcka belysning) så ditt hem 
ser bebott ut när du är borta.

8 färdiga program! 
 
VELUX INTEGRA® har 8 färdiga 
program. Men – du kan också enkelt 
skapa egna, för just dina behov.



Med VELUX takfönster 
  är det lätt 
att göra rätt

Återförsäljare
 
VELUX takfönster finns hos återförsäljare 
runtom i hela Sverige – byggmarknader, 
byggföretag, takläggare m fl.  
Här hjälper man dig gärna med att välja rätt 
produkt för just ditt hus. 
På velux.se kan du enkelt få besked om vilka 
återförsäljare som finns närmast dig.

Montörer
 
Om du vill få säkra, goda råd för just ditt hus 
kan du boka ett hembesök med en av VELUX 
utbildad takfönstermontör. Då får du klara 
besked om vilka möjligheter som finns – och 
besöket förpliktigar dig inte till något.  
När det gäller installationen av dina takfönster 
råder vi dig att alltid kontakta en fackman. 
På velux.se kan du hitta montörer utbildade av 
VELUX, nära dig.

Kundtjänst
 
Du är alltid välkommen att kontakta 
VELUX kundservice. Här ger våra experter 
professionella råd kring alla våra produkter.  

Du når Kundservice på 042-20 83 80.

velux.se 
– all information, alltid
 
På velux.se hittar du alla våra produkter, liksom tips, 
råd och inspiration. Här finns också vår gardinshop där 
du kan välja och beställa dina solskydd.  
Här kan du också söka efter din närmaste VELUX åter-
försäljare och certifierade takfönstermontör. 
 
När datorn eller mobilen ändå är igång kan du också 
passa på att besöka vår sida på Facebook (sök på 
VELUX). Du kan också gå in på YouTube.com och 
söka på VELUX Sverige. På nätet hittar du alltid 
senaste nytt och mycket inspiration!

Räkna själv 
med vår 
priskalkylator  
På velux.se finns nu också vår nya, 
lättanvända priskalkylator.  
Kalkylatorn hjälper dig, steg för 
steg, att ta fram priset på den 
produkt du är intresserad av.  
Enkelt och snabbt! 

www.velux.se/pris

Guiden som gör det lätt 
att välja rätt:  
 
Beställ eller ladda ner VELUX Beställningsguide från velux.se.
Här hittar du alla valmöjligheter, samtidigt som du fyller i  
uppgifter om mått, vinklar och material.
Om du är osäker på något, ska du absolut tala med din montör 
eller återförsäljare. De hjälper dig gärna!

Du kan printa och fylla i hand för hand, men även fylla i guiden på 
skärmen och sedan spara, skriva ut eller e-posta till din montör 
eller återförsäljare.

www.velux.se/bestallningsguide

Vill du 
veta mer?   
Tvekar du i valet mellan olika 
VELUX takfönster? 
Vill du veta mer om detaljer, 
t ex när det gäller glastyper, 
inre beklädnad, automatik m m?
Till din hjälp finns vår 
Produktguide & prislista. 
Hämta guiden hos din åter-
försäljare eller ladda 
hem/beställ den på velux.se.
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Hur ska du gå vidare? Dina takfönster ska tjäna dig under många 
år, och därför är det alltid god idé att ta hjälp av proffs. 
 
Den professionella hjälpen hittar du lätt – hos alla våra 
återförsäljare och utbildade montörer, liksom hos vår kundtjänst. 
 
Vill du veta mer hittar du all information du kan tänka dig på vår 
hemsida och i våra trycksaker. Välkommen!

Beställningsguide
Ett takfönster ger mer än 3 gånger så mycket ljus som ett 
fasadfönster – och väsentligt bättre ventilation. Därför är 
takfönster en investering i ljus, trivsel, bättre inomhusklimat  

och ett hälsosamt boende – som alltid betalar sig.
Fyll i denna folder så har du ett komplett beställnings- 
underlag och får ett takfönster som passar ditt hus perfekt. 

1 Topp- eller pivåhängt

Topphängt

Topphängt

VELUX topphängda takfönster manövereras med ett handtag 
nertill och öppnas utåt och uppåt. De ger en fantastisk obruten 
panoramautsikt över omgivningen och maximerar mängden 
dagsljus som kan släppas in. VELUX topphängda takfönster har 
även en pivåfunktion för underhåll, som gör fönsterputsningen 
enkel. Ventilationsklaff är standard.

Pivåhängt

Pivåhängt

Ett pivåhängt takfönster är enkelt att manövrera med ventilationsklaffen 
(som är standard). Tack vare att ventilationsklaffen sitter i överkant 
kan fönstret monteras lägre än ett topphängt takfönster. Det ger en 
strålande utsikt både när du står och när du sitter. 
Ett högt placerat pivåhängt takfönster (inkl solskydd) kan fjärrstyras  
(se nedan) eller manövreras med betjäningsstång (tillbehör).

15 -55 (75 )

Fjärrstyrt – VELUX INTEGRA® (pivåhängt)

Med VELUX INTEGRA® kan du öppna och stänga med bara ett 
tryck på fjärrkontrollen. Automatiken gör ditt liv enklare och 
bekvämare – och du får bästa tänkbara inneklimat. Använd 
något av de åtta färdiga programmen – eller skapa dina egna 
helt utifrån dina egna behov.  

Alla VELUX INTEGRA® takfönster har en regnsensor  
som automatiskt stänger fönstret om det börjar regna.  
VELUX takfönster är klassiskt stilrena. Därför är motorn 
dolt monterad i karmen. 

VELUX
rekommen-

derar
Fjärrkontroll

El – Takfönstret är direkt integrerat i bostadens elsystem.

Solcell – Har samma egenskaper som det elektriska. En inbyggd sol-
cell laddar takfönstret automatiskt. Eftersom inga elkablar behöver 
dras blir monteringen ännu snabbare och enklare. Solcellen laddar i 
alla väder, under dagtid.

2 Storlek

Var inte rädd för att välja ett större takfönster än du först tänkt. Taklutningen spelar stor roll för 
takfönsrets storlek. Ju lägre taklutning, desto längre takfönster ska du välja. 

55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160

37x58 37x78 37x98 48x78 48x98 48x120 60x78 60x98 60x120 60x140 60x160 76x98 76x120 76x140 96x98 96x120 96x140

0,21 0,29 0,36 0,37 0,47 0,58 0,47 0,59 0,72 0,84 0,96 0,75 0,91 1,06 0,94 1,15 1,34

CK02 CK04 CK06 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 MK12 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 SK10

Glasmått (BxH cm)

Glasarea (m2)

Storlekstyp

Karmyttermått (BxH cm)



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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