Προστασία
από τον ήλιο

Επιλογές προστασίας
από τον ήλιο
Χειροκίνητα
Ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλιακής ενέργειας
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Κουρτινάκια
ολικής συσκότισης

Διπλές κουρτίνες
συσκότισης τύπου duo

Τα κουρτινάκια ολικής συσκότισης VELUX
παρέχουν πλήρη συσκότιση ανά πάσα στιγμή και είναι ιδανικά για υπνοδωμάτια
στα οποία απαιτείται πλήρης έλεγχος του
φωτός. Το κουρτινάκι προσαρμόζεται τέλεια στο παράθυρο στέγης σας VELUX,
προσφέροντας απόλυτη προστασία από
το φως.

Η διπλή κουρτίνα συσκότισης τύπου duo
συνδυάζει κουρτινάκι συσκότισης και
πτυχωτό κουρτινάκι σε μία. Προσφέρει
πλήρη συσκότιση ανά πάσα στιγμή, καθώς
και απαλή διάχυση του φυσικού φωτός,
ενώ παράλληλα αποτελεί διακοσμητικό
στοιχείο. Η κουρτίνα 2-σε-1 διατίθεται σε
τέσσερα διαφορετικά χρώματα για το
κουρτινάκι συσκότισης σε συνδυασμό με
λευκό πτυχωτό κουρτινάκι.

•
•
•
•

Πλήρης συσκότιση
Τοποθέτηση σε ένα μόνο βήμα
Μοντέρνα, λεπτή σχεδίαση
Η ανακλαστική οπίσθια επίστρωση
προσφέρει καλύτερη μόνωση
• Χάρη στο μοναδικό μας σύστημα
Pick&Click!®, η εγκατάσταση είναι ζήτημα λεπτών
• 40 διαφορετικά χρώματα και συνδυασμοί

Ενεργειακά κουρτινάκια
Το ενεργειακό κουρτινάκι VELUX προσφέρει μεταβλητή συσκότιση και μόνωση
έως και 34%. Το ύφασμα συσκότισης διαθέτει διπλή πτύχωση και κυψελοειδή δομή αλουμινίου στο εσωτερικό του, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στη
μόνωση. Τα ενεργειακά κουρτινάκια δεν
είναι σταθερά στο επάνω ή κάτω μέρος
τους, οπότε και μπορείτε να τα τοποθετήσετε ακριβώς εκεί που θέλετε για να εξασφαλίσετε ιδιωτικότητα και τον πλήρη
έλεγχο του φωτός.

Πρόσθετα πτυχωτά κουρτινάκια VELUX
Υπάρχει επίσης η επιλογή ”My Creation”
για τη διπλή κουρτίνα συσκότισης τύπου
duo της VELUX: πρόκειται για έναν εξατομικευμένο συνδυασμό από οποιοδήποτε κουρτινάκι συσκότισης VELUX με οποιοδήποτε πρόσθετο πτυχωτό κουρτινάκι VELUX, FPN. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε από την πλήρη γκάμα
χρωμάτων και συνδυασμών μας.

•
•
•
•

Συνδυασμοί
Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα πρόσθετο πτυχωτό κουρτινάκι VELUX FPN για
διακόσμηση με παράλληλο έλεγχο του φυσικού φωτός. Μπορούν να συνδυαστούν
με εξωτερική αντηλιακή τέντα για προστασία από τη ζέστη.

Συνδυασμοί
Για πρόσθετη άνεση και προστασία από
τη ζέστη, η διπλή κουρτίνα συσκότισης
τύπου duo μπορεί να συνδυαστεί με εξωτερική αντηλιακή τέντα.

Συνδυασμοί
Για πρόσθετη προστασία από τη ζέστη,
μπορείτε να συνδυάσετε το ενεργειακό
κουρτινάκι με την εξωτερική μας αντηλιακή τέντα.

Λειτουργία

Λειτουργία

Λειτουργία

Συσκότιση
Ευέλικτη τοποθέτηση σε ένα μόνο βήμα
Βελτιωμένη μόνωση
Κομψή σχεδίαση - δεν υπάρχουν ορατά
κορδόνια
• Χάρη στο μοναδικό μας σύστημα
Pick&Click!®, η εγκατάσταση είναι ζήτημα λεπτών
• 9 χρωματικές επιλογές

Τα παράθυρα στέγης VELUX διαθέτουν
προεγκατεστημένους βραχίονες για
εύκολη εγκατάσταση και εξασφαλισμένη
εφαρμογή κάθε φορά.
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Πτυχωτά κουρτινάκια
Τα πτυχωτά κουρτινάκια VELUX χαρίζουν
στο δωμάτιό σας έναν κομψό, απαλό φωτισμό. Τοποθετήστε τα οπουδήποτε στο
παράθυρο για να ρυθμίσετε την ποσότητα εισερχόμενου φωτός χωρίς να περιορίσετε τη θέα σας προς τα έξω.
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Ρολά με πλευρικά κανάλια

Βενετικές περσίδες

Ένας απλός, όμορφος τρόπος για να απαλύνετε το εισερχόμενο φως, απολαμβάνοντας παράλληλα μια στοιχειώδη ιδιωτικότητα.

Οι βενετικές περσίδες, ανθεκτικές στην
υγρασία και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, αποτελούν ιδανική επιλογή για την
κουζίνα και το μπάνιο σας. Η μοναδική
τους σχεδίαση χωρίς κορδόνια καταργεί
τα αντιαισθητικά κρεμασμένα κορδόνια
και σας επιτρέπει να αλλάξετε εύκολα
την κλίση των περσίδων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, έτσι ώστε να επιτύχετε τη
βέλτιστη ρύθμιση του φωτός.

• Ευέλικτη τοποθέτηση σε ένα μόνο βήμα
• Διακοσμητικός φωτισμός
• Χάρη στο μοναδικό μας σύστημα
Pick&Click!®, η εγκατάσταση είναι ζήτημα λεπτών
• 33 διαφορετικά χρώματα και συνδυασμοί

• Διάχυση του ηλιακού φωτός
• Ιδιωτικότητα
• Διατίθενται με πλευρικές ράγες και η
τοποθέτηση γίνεται σε ένα μόνο βήμα.
Διαθέσιμα σε 37 διαφορετικά χρώματα
και σχέδια
• Διατίθενται επίσης με άγκιστρα και η
τοποθέτηση γίνεται σε τρία βήματα. Διαθέσιμα σε 4 βασικά χρώματα
• Χάρη στο μοναδικό μας σύστημα
Pick&Click!®, η εγκατάσταση είναι ζήτημα λεπτών

Συνδυασμοί
Για μεγαλύτερη άνεση και προστασία από
τη ζέστη, συνδυάστε τα πτυχωτά κουρτινάκια με εξωτερικές αντηλιακές τέντες ή
εξωτερικά μεταλλικά ρολά.

Συνδυασμοί
Για μεγαλύτερη άνεση και προστασία από
τη ζέστη, συνδυάστε τις ρολοκουρτίνες
σας με εξωτερικές αντηλιακές τέντες ή
εξωτερικά μεταλλικά ρολά.

Συνδυασμοί
Για πρόσθετη άνεση και προστασία από τη
ζέστη, βενετικές περσίδες μπορούν να
συνδυαστούν με εξωτερικές αντηλιακές
τέντες ή εξωτερικά μεταλλικά ρολά.

Λειτουργίες

Λειτουργίες

Λειτουργίες

• Είναι τέλεια επιλογή για δωμάτια με
μεγάλη υγρασία
• Καθαρίζονται εύκολα
• Ομαλή και απλή λειτουργία χωρίς κορδόνι
• Χάρη στο μοναδικό μας σύστημα
Pick&Click!®, η εγκατάσταση είναι ζήτημα λεπτών
• 9 χρωματικές επιλογές

Εξωτερικές
αντηλιακές τέντες

Εξωτερικά
μεταλλικά ρολά

Σίτες

Οι εξωτερικές αντηλιακές τέντες VELUX
προστατεύουν αποτελεσματικά από τη
ζέστη, εμποδίζοντας τις ακτίνες του
ήλιου να φτάσουν στο τζάμι. Και το καλύτερο: οι εξωτερικές αντηλιακές τέντες
που διαθέτουμε είναι διαφανείς, έτσι
ώστε να εξακολουθείτε να απολαμβάνετε
τη θέα. Μπορείτε να τις εγκαταστήσετε
εύκολα από το εσωτερικό του σπιτιού σας.

Τα εξωτερικά μεταλλικά ρολά VELUX
προσφέρουν απόλυτη προστασία ενάντια
στο φως και τη ζέστη, ενώ παράλληλα παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια και μειώνουν
το θόρυβο της βροχής.
Είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό
αλουμίνιο, εξασφαλίζοντας κορυφαία
απόδοση ανεξάρτητα από τις προκλήσεις
της φύσης.

• Αποτελεσματική προστασία από τη ζέστη – η πρόσληψη θερμότητας μειώνεται έως και κατά 90%
• Το υλικό αφήνει να μπαίνει φως στο
δωμάτιο και δεν εμποδίζει τη θέα
• Η εγκατάσταση και ο έλεγχος γίνονται
από το εσωτερικό του σπιτιού
• 3 χρωματικές επιλογές

• Αποτελεσματική προστασία από τη ζέστη – η πρόσληψη θερμότητας μειώνεται έως και κατά 90%
• Εφαρμόζουν τέλεια στα παράθυρα στέγης VELUX.
• Μη ορατά από το εσωτερικό, όταν δεν
χρησιμοποιούνται
• Η εγκατάσταση γίνεται εξωτερικά ενώ
ο έλεγχος γίνεται από το εσωτερικό του
σπιτιού
• 2 χρωματικές επιλογές

Συνδυασμοί
Οι εξωτερικές αντηλιακές τέντες VELUX
μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε εσωτερικά κουρτινάκια VELUX.

Συνδυασμοί
Τα εξωτερικά μεταλλικά ρολά VELUX
μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε
εσωτερικά κουρτινάκια VELUX.

Συνδυασμοί
Οι σίτες μπορούν να συνδυαστούν με
οποιαδήποτε εσωτερικά κουρτινάκια ή
εξωτερικά ρολά VELUX.

Λειτουργίες

Λειτουργίες

Λειτουργίες

Οι σίτες VELUX σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε τον καθαρό αέρα – χωρίς
έντομα. Η λειτουργία τους είναι απλή,
ενώ εφαρμόζουν σε κάθε παράθυρο στέγης VELUX. Όταν δεν χρησιμοποιούνται,
οι σίτες μπορούν να μαζευτούν και να μαζεύονται στο λεπτό αλουμινένιο πλαίσιο.
• Το υλικό προστατεύει 100% από τα
έντομα
• Το ανθεκτικό και διαφανές υλικό δεν
σας εμποδίζει να απολαύσετε τη θέα
• Εγκαθίσταται εύκολα
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Χρώματα και σχέδια
Θέλετε να δώσετε μία άλλη νότα διακόσμησης στο παιδικό δωμάτιο; Ή μήπως να βάλετε λίγο χρώμα στο
καθιστικό σας; Με τόσα σχέδια στη διάθεσή σας, μπορείτε εύκολα να βρείτε τα σωστά εξωτερικά ρολά ή
κουρτινάκια VELUX που ταιριάζουν σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο.

Παράθυρο
επίπεδης στέγης

Κουρτινάκια ολικής συσκότισης

Ενεργειακά κουρτινάκια

1025*

5195

1705

0705

3113

3009

1085*

3111
1045

1047

Πτυχωτά κουρτινάκια
3131

5135

3003

3001

5145

0855*

3004

3123

1016
5155

1355

3006

3002

1455

2505

0605

1017

3112

1003
3101

3010

1655

3008

3007

3122

3011

3124

2655

1955

3005

2055

5265

3121

3132

1100*

Εξωτερικές
αντηλιακές τέντες

6090

*Standard χρώμα

Ενεργειακά κουρτινάκια

Διπλές κουρτίνες συσκότισης τύπου duo

1045*

1046

1049

1048

1051

1053

1052

1047

1050

0002*

*Standard χρώμα

0102

0101

0001*

*Standard χρώμα

Βενετικές περσίδες

7001*
*Standard χρώμα
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9150

7015

4459

7013

7014

7010

7012

7011

Ρολά με πλευρικά κανάλια

1028*

4070

4100

4120

4110

4111

4122

0710

4077

4069

1086*

4000*

4080

4121

4112

4073

1850

4066

4123

4071

4074

4102

4078

2350

0650

4060

4124

4076

4101

4079

4072

0310

4081

4103

4082

1952

9050*

*Standard χρώμα

Πτυχωτά κουρτινάκια

1016*

1010

1102

1122

1112

1125

0195

1066*

1000

1105

1065

1064

1003

1103

2010

1002

1017*

1123

1067

1126

1104

1061

1114

1018

0135

1115

1062

0145

1113

0155

1063

1116

0185

*Standard χρώμα

Εξωτερικές αντηλιακές τέντες

5060*

6060

6080

Ρολά

0700

Σίτα

0000

0000

*Standard χρώμα
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