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Продукти и цени
Покривни прозорци, инсталационни материали, 
средства за управление, щори и сенници

Март 2013
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Изобилие от естествена светлина през 
всички годишни сезони

Покривни прозорци ВЕЛУКС пропускат в 
помещението значително повече естествена 
светлина в сравнение с вертикалните прозорци, 
поради директното слънчево греене на покрива. 

Използването на естествено осветление, освен 
че е екологично и икономично, създава 
здравословен климат и добро настроение.
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Уютeн, здравословeн и екологичeн дом, във всички годишни сезони, с покривни прозорци ВЕЛУКС

Здраве и 
комфорт

Ес

тествена светлина

Свеж
въ

зд
ух

Приятна температура

Повечето хора прекарват 90% от времето в затворени помещения. 
Затова е много важно да има здравoсловен микроклимат в дома и 
офиса. 
Как може да се постигне това?

•  Естествена светлина: тя подобрява настроението, изпълва ни с
бодрост и радост.

•  Свеж въздух: той ни дава здрав сън, понижава риска от алергии
и вирусни заболявания.

•  Приятна температура: под покрива може да бъде уютно и топло
през зимата, прохладно и приятно през лятото.

Наличието на всички тези фактори допринася за това да прекарваме 
по-голяма част от живота си в здравословна и приятна среда. 

Топлина от слънцето
Покривните прозорци имат пряк контакт 
със слънцето и така дори в студените дни 
получавате безплатна топлина.

През студените месеци - топлина и добра изолация

През топлите месеци - слънцезащита и добър климат

Отлична термоизолация 
Покривни прозорци ВЕЛУКС са с 
нискоемисионни стъклопакети и отлични 
термоизолационни характеристики.

Естествена светлина
През зимата естествената светлина е 
по-малко. От покривните прозорци тя 
навлиза в изобилие през деня. Така пестите 
електричество. 

Естествена  вентилация
Високо разположените покривни прозорци 
ВЕЛУКС действат като отдушник през 
лятото.

Контрол на топлината
Сенници и външни ролетни щори ВЕЛУКС 
Ви осигуряват максимална защита от 
палещите слънчеви лъчи.

Контрол на светлината
Вътрешните затъмнителни, ролетни и 
плисирани щори са идеален аксесоар за 
пълно затъмнение, контрол на светлината и 
декорация.

Вентилация

Kомбинацията от покривни и фасадни прозорци дава 
най-добрата вентилация и обмяна на въздуха с помощта 
на т.нар. „коминен ефект“.

Всички покривни прозорци имат вентилационни отвори,
през които стаята се проветрява дори  при затворен 
прозорец. Вграденият въздушен филтър спира прах 
и насекоми. Той може да се почиства и подменя.

Енергиен баланс на прозореца 
Енергийният баланс  е сумата от топлинния 
добив на енергия от слънцето  и 
топлинната загуба през прозореца. 
За повече информация, моля посетете 
www.velux.comТоплинен добив Топлинна загуба Енергиен баланс

Енергиен баланс

- =

Естествена светлина

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
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ВЕЛУКС препоръчва  
комплексните решения

Комплексните решения ВЕЛУКС Ви пестят време и 
елиминират възможността да забравите нещо. Всяко от 
трите готови решения съдържа всичко необходимо за 
максимален комфорт под покрива: покривен прозорец, 
общивка, термоизолационен комплект, слънцезащита и 
декорация.

За варианти с дистанционно 
управление виж стр. 13 и 15

Вътрешни щори + Външни щори 
Контрол на светлината, декорация, „контрол на климата”. 
Допълнителна сигурност.
Виж каталог „Щори и сенници ВЕЛУКС“

Външни обшивки + Допълнителна термо- и хидроизолация
Водонепроницаема свръзка между прозореца и покривното 
покритие. 
Виж стр. 22-23

Покривни прозорци
Източник на светлина, свеж въздух и гледка
Виж стр. 10-21

* При инсталиране на термоизолационен комплект
BDX 2000, заедно с обшивка, Вие получавате 10 години 
гаранция на покривния прозорец, вместо стандартните 
5 години. 
Пълния текст на гаранционните условия на ВЕЛУКС 
можете да намерите на www.velux.bg

*

виж стр. 6-7 

В подпокривното простраство на много къщи и кооперации се крие голям, неизползван потенциал – цял подпок-
ривен етаж може да се превърне от прашен таван в прекрасно място за живот с естествена светлина и свеж 
въздух. Оттук гледката е най-обширна, а шумът от улицата – най-далечен. Инвестицията в обновяване на 
таванско помещение е в пъти по-малка от ново строителство, а и административните пречки са далеч по-малко. 

Усвоете изгодно тавана 
с покривни прозорци ВЕЛУКС

Това ще Ви 
струва

 919 лв

Това ще Ви 
струва

3 601 лв

РЕШЕНИЕ с 
Покривни прозорци ВЕЛУКС

Капандури 
с вертикални прозорци

Задигнат покрив 
с вертикални прозорци

На покрива, традиционно едно занемарено и прашно място, му трябват само светлина, изолация и свеж въздух, 
за да стане нормална обитаема площ. Вариантите за осветяване на тавана са най-различни, но единствено 
покривни прозорци ВЕЛУКС ще Ви дадат оптимално използване на площта, много повече светлина и гаранция 
за качество на изпълнението. За една и съща площ на стъклопакета, от покривния прозорец ВЕЛУКС влиза два 
пъти повече светлина отколкото през стандартен фасаден прозорец и три пъти повече отколкото през капандура.

За Ваше улеснение сме направили детайлна калкулация за осветяване на помещение от 12м2 за три възможни 
решения - покривен прозорец ВЕЛУКС, капандура и задигане.

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. Списък на дистрибуторите можете да намерите на www.velux.bg

Пълните калкулации за различните видове усвояване на тавана можете да намерите на www.velux.bg

Скрито съкровище

А колко ще струва?

Това ще Ви 
струва

4 980 лв

1
3а

2а

3б

1

2

3

2б
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Цени
В таблиците са показани цени на комплексни решения, които съдържат един покривен прозорец, обшивка за релефни покривни материали, комплект BDX, стандартни 
цветове затъмнителни щори и сенник. Цената на същото комплексно решение с обшивка за плоски покривни материали е по-ниска от 20 до 30 лева.

Материал

Решение БаЛаНС

Включени елементи
55 x 78

C02
55 x 98

C04
66 x 98

F04
66 x 118

F06
78 x 98

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

Дърво Комплексно решение 734,00 784,00 829,00 849,00 869,00 919,00 979,00 1.064,00 1.054,00 1.084,00 1.119,00 1.174,00

Базов модел покривен прозорец GZL 1059 360,00 395,00 425,00 440,00 445,00 480,00 520,00 585,00 575,00 595,00 605,00 650,00

Обшивка за релефни материали EDW 1000 115,00 120,00 120,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 145,00 150,00 155,00

Термоизолационен комплект BDX 2000 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00

Затъмнителна щорa DKL в стандартен цвят 105,00 115,00 125,00 130,00 135,00 145,00 160,00 175,00 155,00 165,00 175,00 180,00

Външен сенник MHL в стандартен цвят 85,00 85,00 90,00 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 110,00 110,00 120,00 120,00

Решение БАЛАНС
– баланс между цена и качество

Комплексното решение „Баланс“ съдържа базов модел 
покривен прозорец ВЕЛУКС с централна ос и удобна 
дръжка за управление в горния край на крилото, хидро- 
и термоизолация и стандартна слънцезащита. 

Готово решение през всички сезони. През зимата - 
намалени разходи за отопление; през летните месеци - 
слънцезащита и прохлада.

Материал

Решение ДИЗайН

Включени елементи
55 x 78

C02
55 x 98

C04
66 x 98

F04
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

Бял 
полиуретан

Комплексно решение 964,00 1.034,00 1.094,00 1.124,00 1.149,00 1.214,00 1.294,00 1.419,00 1.399,00 1.439,00 1.484,00 1.559,00

Покривен прозорец GGU 0073 590,00 645,00 690,00 715,00 725,00 775,00 835,00 940,00 920,00 950,00 970,00 1.035,00

Обшивка за релефни материали EDW 1000 115,00 120,00 120,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 145,00 150,00 155,00

Термоизолационен комплект BDX 2000 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00

Затъмнителна щора DKL в стандартен цвят 105,00 115,00 125,00 130,00 135,00 145,00 160,00 175,00 155,00 165,00 175,00 180,00

Външен сенник MHL в стандартен цвят 85,00 85,00 90,00 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 110,00 110,00 120,00 120,00

Дърво Комплексно решение 864,00 924,00 974,00 999,00 1.024,00 1.079,00 1.149,00 1.254,00 1.239,00 1.274,00 1.314,00 1.379,00

Покривен прозорец GGL 3073 490,00 535,00 570,00 590,00 600,00 640,00 690,00 775,00 760,00 785,00 800,00 855,00

Обшивка за релефни материали EDW 1000 115,00 120,00 120,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 145,00 150,00 155,00

Термоизолационен комплект BDX 2000 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00

Затъмнителна щора DKL в стандартен цвят 105,00 115,00 125,00 130,00 135,00 145,00 160,00 175,00 155,00 165,00 175,00 180,00

Външен сенник MHL в стандартен цвят 85,00 85,00 90,00 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 110,00 110,00 120,00 120,00

   Налични на склад        

Изберете покривен прозорец с две оси на отваряне, за да имате повече гледка и комфорт на покрива (виж стр. 17).

Решение ДИЗАЙН
– светлина и хармоничен интериор

Покривните прозорци, включени в комплексно решение 
„Дизайн“, са от по-висок клас.

Вътрешното ламинирано стъкло на стъклопакета Ви 
гарантира допълнителна безопасност в подпокривното 
помещение. 

В това комплексно решение са включени продукти, които 
подчертават хармоничността на интериора и Вашата 
личност. Така си осигурявате уют у дома и уникален 
характер на стаите. 

Решение, което Ви дава възможност за надграждане към 
дистанционно управление.

Материал

Решение ИНОВаЦИя

Включени елементи
55 x 78

C02
55 x 98

C04
66 x 98

F04
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

Бял 
полиуретан

Комплексно решение 1.919,00 1.999,00 2.064,00 2.094,00 2.129,00 2.219,00 2.309,00 2.439,00 2.429,00 2.469,00 2.504,00 2.599,00

Покривен прозорец GGU INTEGRA®, 
дистанционно управление

1.240,00 1.295,00 1.340,00 1.365,00 1.375,00 1.425,00 1.485,00 1.590,00 1.570,00 1.600,00 1.620,00 1.685,00

Обшивка за релефни материали EDW 1000 115,00 120,00 120,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 145,00 150,00 155,00

Термоизолационен комплект BDX 2000 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00

Външна ролетна щора SML, 
електрическо управление

495,00 515,00 535,00 540,00 560,00 595,00 620,00 640,00 645,00 655,00 665,00 690,00

Дърво Комплексно решение 1.819,00 1.889,00 1.944,00 1.969,00 2.004,00 2.084,00 2.164,00 2.274,00 2.269,00 2.304,00 2.334,00 2.419,00

Покривен прозорец GGL INTEGRA® , 
дистанционно управление

1.140,00 1.185,00 1.220,00 1.240,00 1.250,00 1.290,00 1.340,00 1.425,00 1.410,00 1.435,00 1.450,00 1.505,00

Обшивка за релефни материали EDW 1000 115,00 120,00 120,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 145,00 150,00 155,00

Термоизолационен комплект BDX 2000 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00

Външна ролетна щора SML,
електрическо управление

495,00 515,00 535,00 540,00 560,00 595,00 620,00 640,00 645,00 655,00 665,00 690,00

   Oграничени количества на склад Всички цени са в лв. и  включват ДДС

Решение ИНОВАЦИЯ
– съвременна технология и пълен комфорт

С интелигентните прозорци ВЕЛУКС INTEGRA® и най-новата 
система за управление io-homecontrol® съвременната 
технология работи за Вашия максимален комфорт. 

С дистанционно в ръка управлявате потока на светлина и 
притока на свеж въздух в стаята. С продуктите от комплексно 
решение „Иновация“ ще впечатлите и изненадате гостите си.

Можете активно да контролирате микроклимата в дома си, 
според промените на околната среда, като програмирате 
отварянето и затварянето на прозорците и спускането и 
вдигането на щорите.

Решение „Иновация“ Ви дава възможност да добавите други 
електрически и соларни продукти като допълнителни екстри.

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
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Управление

Моделите покривни прозорци 
ВЕЛУКС с бяло полиуретаново 
покритие не се нуждаят от 
последващо във времето 
третиране. Дървената 
сърцевина осигурява 
здравина и стабилност на 
прозорците, а белият цвят ги 
прави универсални. Особено 
подходящи са за влажни 
помещения като бани и кухни.

Изберете точния покривен прозорец 

Моделите покривни прозорци 
ВЕЛУКС от здраво 
ламинирана борова 
дървесина са обработени с 
грунд на водна основа и два 
слоя лазурен лак. 
Дървото е природен материал 
и внася топлина и уют в 
стаите. Препоръчва се 
обновяване и поддръжка на 
лака през годините.

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

Ръчно управление на прозорец с 
централна ос и горна дръжка
•  Универсално решение - подходящо

за всякаква височина на монтаж.
•  Лесен достъп без навеждане
•  Пространството под прозореца

може да се използва за мебели

Дистанционно управление на 
прозорец с елекрическо и соларно 
задвижване 
•  Програмируемо дистанционно

управление
•  За високоразположени прозорци и

максимален комфорт

Ръчно управление на прозорец с две 
оси на отваряне – горна и централна 
•  Най-подходящ за монтаж на височина

90-120 см от пода 
•  През отворен прозорец може да се

покажете навън
•  Панорамна гледка от покрива

Ръчно управление на прозорец с 
централна ос и долна дръжка
•  Най-подходящ за монтаж на височина

150-180 см от пода
•  Не е подходящ за нискоразположени

прозорци

Материал

Нискоемисионен
--59

газ аргон

Нискоемисионен, 
с ламинирано стъкло

--73

газ аргон

Нискоемисионен, 
мултифункционален 

стъклопакет
--60

газ криптон

Нискоемисионен, 
двукамерен
стъклопакет

--65
газ криптон

Показател ◊

Комплексни решения ВЕЛУКС

Ug – Термална трансмисия 
(стъклопакет), [W/(m2K)] според 

стандарта ЕN 1279-5

1) 1,1 1,1 1,0 0,5

Uw – Термална трансмисия 
(прозорец), [W/(m2K)] според 

стандарта ЕN ISO 12567-2

2) 1,4 1,4 1,3 1,0

Rw – Звукова изолация 
(прозорец), [dB] според стандарта 

ЕN ISO 717-1

3) 32 35 37 35

g – Общо преминаване на 
слънчева енергия (стъкло-
пакет) според стандарта EN 410

4) 0,60 0,54 0,29 0,46

Енергоспестяване ** ** ** ***
Звукоизолация * ** *** **
Защита от UV
лъчи * ** *** ***
Ламинирано
вътрешно стъкло √ √ √
Закалено 
външно стъкло ** ** *** **
Покритие за лесно
почистване √ √ √

По-малко шум при дъжд √
Наличност на склад √ √ Подробности за цени и доставка на стъклопакети 

--60 и --65 можете да получите от офиса на ВЕЛУКС.

◊ Легенда:
1) По-ниска стойност Ug oзначава по-добра термоизолация 
2) По-ниска стойност Uw означава по-добра термоизолация
3) По-висока стойност Rw означава по-добра звукоизолация
4) По-висока стойност g означава, че повече слънчева енергия преминава през стъклопакета.

Когато се монтират на скатния покрив, покривните прозорци са пряко изложени на всякакви климатични условия. Поради това 
здравината и качеството на остъкляването трябва да са оптимални. ВЕЛУКС предлага богата гама от стъклопакети, които могат 
да посрещнат всякакви нужди. Благодарение на технологията „топли ъгли“, всички стъклопакети са с подобрени изолационни 
качества и външни закалени стъкла.

Стъклопакети

14.5 4+3 3 12 6+3 3

Екстра
шумо-

изолация

+3 3 10 103 4

VELUX
Покривни прозорци

Екстра
термо-

изолация

******
добре

много добре

супер

Покривен 
прозорец-балкон  
- стр. 20

Изход за покрив
- стр. 26

Покривен прозорец 
с централна ос - 
стр. 10-15

Покривен прозорец  
за плосък покрив с 
купол  - стр. 28

Светлинен тунел за 
плосък покрив - 
стр. 30

Светлинен тунел  - 
стр. 27

Покривен прозорец 
с горна и централна 
ос - стр. 16

Вертикален 
елемент - стр. 18

Продукти ВЕЛУКС са готово решение 
за всички покриви и всички типове помещения

Практични съвети за планиране вижте на стр. 34-35

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
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Горната дръжка позволява безпрепятствена работа с покривния 
прозорец, а пространството под него може да се използва 
пълноценно. Закаленият стъклопакет с нискоемисионно покритие 
на модел GZL осигурява необходимата термоизолация и запазва 
топлината в стаята, дори в студените зимни дни.

11

Размери в см
ширина х височина

Модели прозорци  
55 x 78 

C02
55 х 98

C04
66 x 98

F04
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
 94 x 118

P06
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

GZL 1059D Горна дръжка
300,00
360,00

329,17
395,00

354,17
425,00

366,67
440,00

370,83
445,00

400,00
480,00

433,33
520,00

487,50
585,00

479,17
575,00

495,83
595,00

504,17
605,00

541,67
650,00

GZL 1059DB Долна дръжка няма няма няма
366,67
440,00

370,83
445,00

400,00
480,00

433,33
520,00

487,50
585,00 няма

495,83
595,00 няма няма

   Налични на склад          Цена в лв. без ДДС            Цена в лв. с ДДС

Модел GZL (естествено дърво)

Базови модели прозорци с централна 
ос за улеснение и комфорт
Базовите модели прозорци ВЕЛУКС са особено подходящи за 
всеки, който иска да постигне добър баланс цена / качество. 
Прозорците са лесни за монтаж и надеждни за дългогодишна 
употреба. Крилото се отваря на централна ос и може да бъде 
завъртяно напълно за лесно почистване. 

Модел GZL има вграден вентилационен отвор и се предлага в два 
варианта:  с горна или долна дръжка на отваряне.

Модел: Централна ос, горна или долна дръжка

Наклон на покрива: 15°-90° 

Стъклопакет: Модел --59: Нискоемисионен стъклопакет
За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр.8

Вентилация: Вентилационният отвор на GZL е лесен за манипулация и 
позволява обмен на въздух между 10-16м3 на час, в зависимост от 
ширината на прозореца. Вграденият, почистващ се въздушен филтър спира 
праха и насекомите.

Забележка: GZL прозорците могат да бъдат инсталирани заедно в групи. 
На GZL прозорците не може да бъде инсталирано електрическо управление. 

GZL 1059D 
Естествено дърво, 
горна дръжка

GZL 1059DB
Естествено дърво, 
долна дръжка

VELUX
Покривни прозорци

При инсталиране на топлоизолационен 
комплект BDX 2000 заедно с избран от 
Вас модел прозорец ВЕЛУКС, получавате  
10 ГОДИНИ ГаРаНЦИя вместо 
стандартните 5 години. Пълния текст на 
гаранционните условия на ВЕЛУКС 
можете да намерите на www.velux.bg.

Допълнения Обшивка Термо-
изолационен
комплект

Ръчен 
аксесоар

Електрическо 
управление

Вътрешни и 
външни щори, 
комарник

Задължителни √
Препоръчителни
 /съвместими/ √ √ √
Несъвместими √
Повече на стр. 22 23 27 27 24-25

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ10 ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
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Размери в см
ширина х височина

Модели прозорци  
55 x 78 

C02
55 x 98 

C04
66 x 98

F04
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

GGL 3073 Ръчно управление, 
ламиниран стъклопакет

408,33
490,00

445,83
535,00

475,00
570,00

491,67
590,00

500,00
600,00

533,33
640,00

575,00
690,00

645,83
775,00

633,33
760,00

654,17
785,00

666,67
800,00

712,50
855,00

GGL 3073 INTEGRA® Електрическо 
управление, ламиниран стъклопакет

950,00
1.140,00

987,50
1.185,00

1.016,67
1.220,00

1.033,33
1.240,00

1.041,67
1.250,00

1.075,00
1.290,00

1.116,67
1.340,00

1.187,50
1.425,00

1.175,00
1.410,00

1.195,83
1.435,00

1.208,33
1.450,00

1.254,17
1.505,00

GGL 3073 Solar Соларно 
управление, ламиниран стъклопакет

1.158,33
1.390,00

1.195,83
1.435,00

1.225,00
1.470,00

1.241,67
1.490,00

1.250,00
1.500,00

1.283,33
1.540,00

1.325,00
1.590,00

1.395,83
1.675,00

1.383,33
1.660,00

1.404,17
1.685,00

1.416,67
1.700,00

1.462,50
1.755,00

   Налични на склад           Oграничени количества на склад             Цена в лв. без ДДС              Цена в лв. с ДДС

Продуктите ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. Списък на дистрибуторите можете да намерите на www.velux.bg

Размери в см ширина х височина

Тези прозорци се предлагат още в 
следните размери:

114 x 70  
S01

55x118 
C06

94 x 98
P04

134 x 98 
U04

134 x 140 
U08

134 x 160 
U10

  30 дни срок за доставка  

Модел GGL (естествено дърво)

Прозорци с централна ос, клас 
Комфорт - превъзходно ВЕЛУКС 
качество и дизайн
Това са най-разпространените покривни прозорци в продуктовата 
гама на ВЕЛУКС. Горната дръжка осигурява лесно и плавно 
управление и дава възможност да поставите мебели точно под 
прозореца. Прозорецът GGL e изработен от здраво ламинирана 
борова дървесина, с грунд на водна основа и два слоя лазурен лак.

Модел: Централна ос, горна дръжка

Наклон на покрива: 15°-90° 

Стъклопакет: Модел --73: Нискоемисионен стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло (триплекс)
За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 8

Вентилация: Ергономичната „easy-lock“ дръжка се използва 
едновременно за отваряне на прозореца и за вентилационен отвор. 
При отворен вентилационен отвор, обмяната на въздух в стаята е между 
12-31м3 на час, в зависимост от ширината на прозореца. 
Вграден, почистващ се въздушен филтър спира праха и насекомите.

GGL – Горна дръжка с вграден
вентилационен отвор

VELUX
Покривни прозорци

Допълнения Обшивка Термо-
изолационен
комплект

Ръчен 
аксесоар

Електрическо 
управление

Вътрешни и 
външни щори, 
комарник

Задължителни √
Препоръчителни
 /съвместими/ √ √ √ √
Повече на стр. 22 23 27 27 24-25

Соларен панел с вграден 
сензор за дъжд
Соларният панел захранва 
прозореца с необходимия 
електрически заряд, а 
интегрираният сензор го 
затваря при дъжд.

При инсталиране на топлоизолационен 
комплект BDX 2000 заедно с избран от 
Вас модел прозорец ВЕЛУКС, получавате  
10 ГОДИНИ ГаРаНЦИя, вместо 
стандартните 5 години. Пълния текст на 
гаранционните условия на ВЕЛУКС 
можете да намерите на www.velux.bg.

Енергия от слънцето с 
технология от бъдещето
- Дистанционно с дисплей на 
български език и персонални 
настройки.
- Интелигентно програмиране 
на вентилацията.
- Синхронизиран контрол на 
щори и сенници за оптимален 
комфорт.
- Възможност за управление на 
много продукти с едно 
дистанционно.

GGL Solar

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ12 ПРОДУКТИ И ЦЕНИ12 ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

Високоразположените покривни прозорци обливат със светлина и 
най-дълбоките кътчета на стаята. GGL INTEGRA® и GGL Solar са 
снабдени с програмируемо дистанционно управление, ламиниран 
стъклопакет и датчик за дъжд.
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Размери в см
ширина х височина 

Модели прозорци  
55 x 78 

C02
55 x 98 

C04
66 x 98

F04
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

GGU 0073 Ръчно управление, 
ламиниран стъклопакет

491,67
590,00

537,50
645,00

575,00
690,00

595,83
715,00

604,17
725,00

645,83
775,00

695,83
835,00

783,33
940,00

766,67
920,00

791,67
950,00

808,33
970,00

862,50
1.035,00

GGU 0073 INTEGRA® Електрическо 
управление, ламиниран стъклопакет

1.033,33
1.240,00

1.079,17
1.295,00

1.116,67
1.340,00

1.137,50
1.365,00

1.145,83
1.375,00

1.187,50
1.425,00

1.237,50
1.485,00

1.325,00
1.590,00

1.308,33
1.570,00

1.333,33
1.600,00

1.350,00
1.620,00

1.404,17
1.685,00

GGU 0073 Solar Соларно 
управление, ламиниран стъклопакет

1.241,67
1.490,00

1.287,50
1.545,00

1.325,00
1.590,00

1.345,83
1.615,00

1.354,17
1.625,00

1.395,83
1.675,00

1.445,83
1.735,00

1.533,33
1.840,00

1.516,67
1.820,00

1.541,67
1.850,00

1.558,33
1.870,00

1.612,50
1.935,00

   Налични на склад           Oграничени количества на склад             Цена в лв. без ДДС           Цена в лв. с ДДС

Идеално решение за баня и други влажни помещения са прозорци с 
покритие от бял полиуретан, устойчиви на влага и без нужда от 
поддръжка. При оформянето на интериора можете да избирате от 
богата гама от модели и цветове щори, сенници и аксесоари 
ВЕЛУКС. Те могат да се монтират допълнително и да бъдат с ръчно, 
електрическо или соларно управление.

Продуктите ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. Списък на дистрибуторите можете да намерите на www.velux.bg

  30 дни срок за доставка  

Модел GGU (бяло полиуретаново покритие)

Прозорци с бяло полиуретаново 
покритие, клас Комфорт - превъзходно 
ВЕЛУКС качество и дизайн

Прозорецът GGU e изработен от бял полиуретан, покриващ 
сърцевина от многослойна дървесина. Със своя иновативен дизайн 
GGU не се нуждае от последващо във времето третиране. 

Модел: Централна ос, горна дръжка

Наклон на покрива: 15°-90° 

Стъклопакет: Модел --73: Нискоемисионен стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло (триплекс)
За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 8

Вентилация: Ергономичната “easy-lock” дръжка се използва едновременно 
за отваряне на прозореца и за вентилационен отвор. При отворен 
вентилационен отвор, обмяната на въздух в стаята е между 12-31м3 на час, 
в зависимост от ширината на прозореца. Вграден, почистващ се въздушен 
филтър спира праха и насекомите.

GGU – Горна дръжка с вграден
вентилационен отвор

VELUX
Покривни прозорци

Соларен панел с вграден 
сензор за дъжд
Соларният панел захранва 
прозореца с необходимия 
електрически заряд, а 
интегрираният сензор го 
затваря при дъжд.

Енергия от слънцето с 
технология от бъдещето
- Дистанционно с дисплей на 
български език и персонални 
настройки
- Интелигентно програмиране 
на вентилацията
- Синхронизиран контрол на 
щори и сенници за оптимален 
комфорт
- Възможност за управление на 
много продукти с едно 
дистанционно

GGU Solar

При инсталиране на топлоизолационен 
комплект BDX 2000 заедно с избран от 
Вас модел прозорец ВЕЛУКС, получавате  
10 ГОДИНИ ГаРаНЦИя вместо 
стандартните 5 години. Пълния текст на 
гаранционните условия на ВЕЛУКС 
можете да намерите на www.velux.bg.

Допълнения Обшивка Термо-
изолационен
комплект

Ръчен 
аксесоар

Електрическо 
управление

Вътрешни и 
външни щори, 
комарник

Задължителни √
Препоръчителни
 /съвместими/ √ √ √ √
Повече на стр. 22 23 27 27 24-25

Размери в см ширина х височина

Тези прозорци се предлагат още в 
следните размери:

55x118 
C06

134 x 98 
U04

134 x 140 
U08

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ14 ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
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Размери в см
ширина х височина 

Модели прозорци  
55 x 98 

C04
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

GHL 3059 Нискоемисионен стъклопакет, 

естествена дървесина, отваряне до 30°
504,17
605,00

562,50
675,00

566,67
680,00

612,50
735,00

662,50
795,00 няма няма няма 766,67

920,00
820,83
985,00

GHU 0059 Нискоемисионен стъклопакет, 

бял полиуретан, отваряне до 30°
604,17
725,00

670,83
805,00

679,17
815,00

729,17
875,00

787,50
945,00 няма 870,83

1.045,00
900,00

1.080,00
916,67

1.100,00
979,17

1.175,00

GPL 3073 Ламиниран стъклопакет, 

естествена дървесина, отваряне до 45°
няма няма няма 737,50

885,00
795,83
955,00

895,83
1.075,00

875,00
1.050,00

904,17
1.085,00

920,83
1.105,00

987,50
1.185,00

GPU 0073 Ламиниран стъклопакет, 

бял полиуретан, отваряне до 45°
725,00
870,00

804,17
965,00

812,50
975,00

870,83
1.045,00

941,67
1.130,00

1.054,17
1.265,00

1.037,50
1.245,00

1.070,83
1.285,00

1.091,67
1.310,00

1.166,67
1.400,00

   Oграничени количества на склад            Цена в лв. без ДДС              Цена в лв. с ДДС

16 ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

Продуктите ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. Списък на дистрибуторите можете да намерите на www.velux.bg

Модели GHL, GHU, GPL и GPU (две оси на отваряне)

Прозорци ВЕЛУКС, клас Комфорт +,  
с горна и централна ос за панорамна 
гледка и свеж въздух

Покривни прозорци GHL, GHU, GPL, GPU са с две оси на 
отваряне, като горната ос осигурява перфектна гледка и 
усещане за пространство. Те се отварят и на централна ос, като 
крилото се завърта на 180˚ за почистване. Модели GHL и GHU 
са подходящи за покриви с малък наклон и могат да бъдат 
фиксирани на 3 позиции. Отварянето на горна ос е до 30˚ 
посредством разположена в долната част на прозореца 
дръжка. За покриви с наклон над 30˚ се препоръчват 
моделите GPL и GPU. При тях крилото се отваря на 45˚ спрямо 
касата и застава на всяко произволно положение.

Наклон на покрива: 15°-55° (опция до 75° след поставяне на 
специални пружини по поръчка)

Стъклопакет: Модел --59: Нискоемисионен стъклопакет; 
Модел --73: Нискоемисионен стъклопакет с ламинирано вътрешно 
стъкло (триплекс)
За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 8

Вентилация: Моделите GHL, GHU, GPL, GPU разполагат с вентилацио-
нен отвор за проветрение с вграден, почистващ се въздушен филтър.

GHU и GPU – 
Бял полиуретан

GHL и GPL – 
Естественo дървo

Долна дръжка

Горна дръжка

Отваряне на две оси

VELUX
Покривни прозорци

При инсталиране на топлоизолационен 
комплект BDX 2000 заедно с избран от 
Вас модел прозорец ВЕЛУКС, получавате  
10 ГОДИНИ ГаРаНЦИя вместо 
стандартните 5 години. Пълния текст на 
гаранционните условия на ВЕЛУКС 
можете да намерите на www.velux.bg.

Допълнения Обшивка Термо-
изолационен
комплект

Електрическо 
управление

Вътрешни и 
външни щори, 
комарник

Задължителни √
Препоръчителни
 /съвместими/ √ √ √
Повече на стр. 22 23 27 24-25

Прозорци с две оси на отваряне дават възможност да се 
почувствате наистина сред природата. Модел GPL Ви позволява да  
отворите прозореца на горна ос и да се насладите на прекрасната 
гледка и директните слънчеви лъчи.

GHL 3059 GPL 3073 GPU 0073

Тези прозорци се предлагат още в 
следните размери:

94 x 98
P04

134 x 98 
U04

134 x 98 
U08

55x118 
C06

134 x 140 
U08

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
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Вeртикален елемент VFE (естествено дърво)

Превъзходно усещане за  
пространство и панорамна гледка

Вертикалните елементи VFE се комбинират директно с всички 
стандартни модели покривни прозорци ВЕЛУКС. Специално 
разработени от дизайнерите на ВЕЛУКС Груп, вертикалните 
елементи са едновременно красив, практичен и сигурен детайл на 
фасадата.  

Модел: Долна ос, дръжката е в горната част на крилото

Наклон на покрива: Вертикалният елемент VFE може да бъде 
инсталиран на вертикална стена, непосредствено под покривен прозорец 
ВЕЛУКС, поставен на покрив с наклон от 15°-55°.

Стъклопакет: Модел --73: Нискоемисионен стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло (триплекс) 
За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 8

Вентилация: Крилото на вертикалния елемент VFE e отваряемо и 
осигурява ефективна вентилация на въздуха в помещението. Малкият 
ъгъл на отваряне спрямо касата осигурява лесна и безопасна употреба от 
възрастни и деца.

Може да бъде поръчан 
и боядисан в бяло.

VFE – Здраво 
ламинирана борова 
дървесина с грунд на 
водна основа и два 
слоя лазурен лак.

Размери в см
ширина x височина

Вертикални елементи  VFE 
78 x 60 

M31
78 x 95 

M34
94 x 60 

P31
94 x 95 

P34
114 x 60 

S31
114 x 95 

S34
134 x 60 

U31
134 x 95 

U34

Комбинират се с всички модели 
покривни прозорци ВЕЛУКС в 
описаните размери

M04, M06, 
M08, M10

Р06, P08 S06, S08 U04, U08, U10

VELUX
Покривни прозорци

Допълнения Обшивка Вътрешни и 
външни щори, 
комарник

Задължителни √
Препоръчителни
 /съвместими/ √
Повече на стр. 22 24-25

С възможностите, които Ви предоставят 
вертикалните елементи, можете да 
развихрите въображението си без 
ограничения.

При инсталиране на топлоизолационен 
комплект BDX 2000 заедно с избран от 
Вас модел прозорец ВЕЛУКС, получавате  
10 ГОДИНИ ГаРаНЦИя вместо 
стандартните 5 години. Пълния текст на 
гаранционните условия на ВЕЛУКС 
можете да намерите на www.velux.bg.

Вертикалните елементи се свързват с покривните прозорци като 
предоставят панорамна гледка и вкарват природата в дома Ви. 
Елегантното продължение на покривните във вертикални прозорци 
винаги очарова ценителите на изтънчения уют и придава уникална 
атмосфера на мансардата.

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ18 ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
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Размери в см
ширина x височина

Прозорец-балкон GDL Cabrio
94 x 252 

P19

GDL 3073 – Естествена дървесина с лаково 
покритие, ламиниран стъклопакет 

3.758,33 
4.510,00

При инсталиране на топлоизолационен 
комплект BDX 2000 заедно с избран от 
Вас модел прозорец ВЕЛУКС, получавате  
10 ГОДИНИ ГаРаНЦИя вместо 
стандартните 5 години. Пълния текст на 
гаранционните условия на ВЕЛУКС 
можете да намерите на www.velux.bg.

GDL Cabrio несъмнено е „перла в короната“ за всяко мансардно жилище.  
С уникален  дизайн и функционалност, прозорецът-балкон е ексклузивен 
продукт за VIP клиенти. Само с две движения горната и долна част на 
прозореца се отварят и стаята се слива с природата навън.

Модел GDL Cabrio

В един миг –  
сред природата!

Прозорецът-балкон GDL Cabrio прави Вашата мансарда 
максимално светла и просторна, като същевременно Ви  
осигурява прекрасен изглед. Покривният прозорец-балкон GDL 
се монтира по наклона на покрива, като всеки друг покривен 
прозорец ВЕЛУКС. При отваряне той се превръща в балкон, 
добавяйки жилищна площ в стаята. GDL Cabrio може да се 
комбинира със стандартни покривни прозорци ВЕЛУКС. 

Модел:  Прозорецът-балкон GDL Cabrio се състои от два елемента. Горната 
част се отваря на горна ос до 45°  с помощта на долна дръжка. Долната част 
се избутва напред, при което от двете страни се отварят специални парапети.

Наклон на покрива: 35°-53°

Стъклопакет: Модел --73: Нискоемисионен стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло (триплекс)
За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 8

Вентилация: За управление на вентилационния отвор се използва 
ергономичната дръжка в горната част на прозореца. При отворен 
вентилационен отвор обмяната на въздуха в помещението е 23м3 на час. 
Вграденият, почистващ се въздушен филтър спира праха и насекомите.

Може да бъде поръчан 
и боядисан в бяло

GDL –  Здраво 
ламинирана борова 
дървесина с грунд на 
водна основа и два 
слоя лазурен лак.

VELUX
Покривни прозорци

Допълнения Обшивка Термо-
изолационен
комплект

Вътрешни и 
външни щори, 
комарник

Задължителни √
Препоръчителни
 /съвместими/ √ √
Повече на стр. 22 23 24-25

   Налични на склад   Цена в лв. без ДДС       Цена в лв. с ДДС

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ20 ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
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Термоизолационен комплект BDX 2000 
Изолационният комплект съдържа:
– термоизолация от екструдиран полиетилен в метална рамка
– пародишащо фолио
– отводнителен улей

Модел BDX 2000

Допълнителна изолация

За оптимална изолация ние препоръчваме да използвате 
термоизолационен комплект BDX 2000 на ВЕЛУКС, който се състои от 
термоизолационна рамка, пародишащо фолио и отводнителен улей. Ако 
инсталирате BDX 2000, заедно с обшивка ВЕЛУКС, получавате 
10 години гаранция, вместо стандартните 5 години. 

Размери в см
ширина x височина  

Допълнителна изолация  
55 x 78 

C02
55 x 98 

C04
66 x 98

F04
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
94 x 252 

P19

BDX 2000
57,50
69,00

57,50
69,00

57,50
69,00

57,50
69,00

57,50
69,00

57,50
69,00

57,50
69,00

57,50
69,00

57,50
69,00

57,50
69,00

57,50
69,00

57,50
69,00

115,00
138,00

VELUX
Инсталационни материали

  Цена в лв. без ДДС       Цена в лв. с ДДС    Налични на склад 

Пълния текст на гаранционните условия на продуктите ВЕЛУКС можете да намерите на www.velux.bg

Модели EDW и EDS

Единични обшивки – сигурна връзка с покрива

Дискретни алуминиеви обшивки, които осигуряват водонепроницаема 
връзка между прозореца и покрива и гарантират ефективно отвеждане 
на дъждовната вода. Външните обшивки са задължителен компонент при 
монтажа на покривния прозорец. Стандартната гаранция на покривен 
прозорец, монтиран с външна обшивка, е 5 години.

EDW – Алуминиева
обшивка за единичен 
прозорец. За 
релефни покривни 
покрития с височина 
на вълната до 120 
мм (керемиди, LT 
ламарина и др.)

EDS – Алуминиева 
обшивка за 
единичен прозорец.
За плоски покривни 
покрития с дебелина 
до 16 мм (шиндли, 
плочки и др.)

Инсталационни и термоизолационни материали

Медна 
обшивка*

Цинкова 
обшивка*

Размери в см
ширина x височина  

Двойни 
комбинирани обшивки

55 x 78 
C02

55 x 98
 C04

66 x 98
F04

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140
 S08

EKS – за плоски покривни материали 
(два прозореца един до/над друг)

158,33
190,00

158,33
190,00

158,33
190,00

166,67
200,00

166,67
200,00

175,00
210,00

183,33
220,00

183,33
220,00

191,67
230,00

200,00
240,00

200,00
240,00

208,33
250,00

EKW – за релефни покривни материали 
(два прозореца един до/над друг)

191,67
230,00

200,00
240,00

200,00
240,00

200,00
240,00

208,33
250,00

216,67
260,00

225,00
270,00

233,33
280,00

241,67
290,00

241,67
290,00

250,00
300,00

258,33
310,00

   Налични на склад За цени на други комбинации, моля свържете се с офиса .

за сигурна връзка с покрива

Модели EKW и EKS 

Комбинирани обшивки – безброй възможности

Комбинираните решения с прозорци ВЕЛУКС са дискретни отвън, но 
впечатляващи отвътре. Просто решете от колко прозореца има нужда 
Вашата стая и по какъв начин искате те да са разположени и бъдете 
уверени, че комбинираните обшивки ВЕЛУКС могат да отговорят на 
Вашите желания. 

Различни комбинирани решения

Дует Трио КареТандем

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

  Цена в лв. без ДДС       Цена в лв. с ДДС

   Налични на склад   Цена в лв. без ДДС       Цена в лв. с ДДС

Размери в см
ширина x височина  

Единични обшивки 
55 x 78 

C02
55 x 98

 C04
66 x 98

F04
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140

 S08
94 x 252 

P19

EDS – за плоски покривни м-ли 
с дебелина до 16 мм (2х8 мм)

79,17
95,00

79,17
95,00

79,17
95,00

83,33
100,00

83,33
100,00

87,50
105,00

91,67
110,00

91,67
110,00

95,83
115,00

100,00
120,00

100,00
120,00

104,17
125,00

179,17
215,00

EDW  – за релефни покривни м-ли 
с височина на вълната до 120 мм

95,83
115,00

100,00
120,00

100,00
120,00

100,00
120,00

104,17
125,00

108,33
130,00

112,50
135,00

116,67
140,00

120,83
145,00

120,83
145,00

125,00
150,00

129,17
155,00

225,00
270,00

LSB/LSC съдържат два оригинални продукта ВЕЛУКС: вътрешна 
облицовка (10 мм ПДЧ, 0.18 мм бяло полиуретаново фолио и защитен 
лак) и паромембрана (полиетилен, 150 µм). Заедно те завършват 
монтажа, като защитават покрива и прозореца интериорно. Вътрешната 
облицовка осигурява перфектна свръзка между прозореца и стената.

Вътрешна oблицовка с включена паромембрана LSB/LSC/LSG

Лесно и елегантно вътрешно оформление

НОВО: LSG е рамка, която помага за 
правилно и естетично оформяне на 
интериора с гипсокартон. 

Размери в см
ширина  x височина

Вътрешно оформление  
55 x 78 

C02
55 x 98 

C04
66 x 98

F04
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

LSB - дебелина на покрива до 33 см
182,50
219,00

182,50
219,00

190,83
229,00

190,83
229,00

190,83
229,00

190,83
229,00

199,17
239,00

207,50
249,00

199,17
239,00

207,50
249,00

207,50
249,00

215,83
259,00

LSC - дебелина на покрива до 43 см
215,83
259,00

215,83
259,00

224,17
269,00

224,17
269,00

224,17
269,00

232,50
279,00

232,50
279,00

249,17
299,00

232,50
279,00

249,17
299,00

249,17
299,00

257,50
309,00

LSG  - дебелина на покрива до 50 см
90,83

109,00
99,17

119,00
99,17

119,00
99,17

119,00
99,17

119,00
99,17

119,00
107,50
129,00

107,50
129,00

107,50
129,00

107,50
129,00

107,50
129,00

115,83
139,00

  30 дни срок за доставка  Цена в лв. без ДДС       Цена в лв. с ДДС

Новo!

Основни характеристики:
• Напълно завършена вътрешна 
облицовка с точния размер на 
прозореца
• Вертикалните и хоризонталните 
елементи осигуряват оптимална 
осветеност
• Елегантен вътрешен завършек, 
който не се нуждае от 
допълнителна обработка

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
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Пълно затъмняване, 
регулиране на топлината  
и допълнителна сигурност

Външна ролетна щора 
•  Оптимална защита от

жегата – спира слънчевите 
лъчи преди да са достигна-
ли до прозореца

• Напълно затъмнява
• Намалява шума отвън
•  Осигурява допълнителна

защита срещу крадци
• Налична в соларен,

електрически, а вече и в 
нов, ръчен вариант

Външен сенник  
•  Ефективна защита от

жегата – спира слънчевите 
лъчи преди да са 
достигнали до прозореца

• Пропуска светлината
•  Не блокира гледката

отвътре навън
• Лесно се монтира отвътре
• Наличен в ръчен, соларен и

електрически вариант

Регулиране на топлината%*

Намалява 
притока на 
топлина с

ДО 95
Намалява 

загубите на  
топлина с

ДО15%*

VELUX
Щори и сенници

Вътрешни щори

Регулирaне на светлината 
и декорация Пълно затъмняване

Плисирана щора  
• Омекотява светлината
•  Позициониране по

желание – щората се 
движи нагоре-надолу по 
прозореца, тъй като 
горният и долният край 
не са фиксирани

•  Монтира се за минути с 
уникалната Pick&Click®

система

Венецианска щора  
•  Регулира количеството и

посоката на светлината
•  Управлява се без висящи

корди
•  Монтира се за минути с

уникалната Pick&Click® 
система

Ролетна щора 
•  Идеална за тониране/

намаляване на светлината
•  Разнообразие от цветове

за декорация
•  Налична в два варианта

- със странични релси и с 
предварително избрани 
позиции

Затъмнителна щора
•   Най-добрият продукт за 

затъмняване на пазара
• Налична в 40 цвята
• Лимитирана серия:

8 ексклузивни  десени от 
дизайнера Карим Рашид

•  Монтира се за минути с 
уникалната Pick&Click®

система

Ролетен комарник 
•  Мрежата е скрита зад

горна релса, когато не е в 
употреба

•  Може да функционира
заедно със всички щори и 
сенници ВЕЛУКС

•  Лесен за почистване с
мокра кърпа

•  Предлага се само в ръчен
вариант

Защита против насекоми

За повече информация за модели, 
размери и цени, моля вижте брошура 
“Щори и сенници ВЕЛУКС”.!

Термо щори
• Енергоефективно решение 
   за максимален комфорт
• Налична в 9 цвята
• Позиционира се по желание
• Монтира се за минути с

уникалната Pick&Click®

система

Средства за защита от топлина и светлина

Дизайнерски щори на Карим Рашид. 

PROIZVODI I CENE

3132 5265 3005 2505 3123 3004 5145 5195 3111 5135 3131 3101 4066 4071 4111 4120 4121

Пълната колекция десени и цветове за слънцезащитни продукти ВЕЛУКС можете да разгледате на  www.velux.bg.

Дизайнерски щори на Карим Рашид. 

PROIZVODI I CENE

3132 5265 3005 2505 3123 3004 5145 5195 3111 5135 3131 3101 4066 4071 4111 4120 4121

Намалява 
притока на 
топлина с

%*90ДО
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Размери в см
ширина х височина 

54 x 83 

103

GVT – Изход за покрив за 
необитаеми помещения

362,50
435,00

Размери в см
ширина х височина 

45 x 55 

О25

45 x 73 

О29

85 x 85 

О33

48 x 90 

О34

VLT – Изход за покрив за 
необитаеми помещения

154,17
185,00

187,50
225,00

325,00
390,00

258,33
310,00

Изходът за покрив GVT се използва главно като ревизионен 
отвор за излизане на покрива. Прозорецът е оборудван със 
закален стъклопакет, алуминиева рамка и интегрирана 
обшивка от полиуретан, кoято не се нуждае от последващо 
третиране. Крилото на GVT може да бъде монтирано за ляво 
или дясно отваряне.

Гаранцията на GVT е 5 години.

Модел GXL, GTL (естествено дърво) и модел GXU, GTU (бял полиуретан)

Светлина и изход за покрив за обитаеми помещения

Модел VLT (естествено дърво) и модел GVT (полиуретан)

Изход за покрив за необитаеми помещения

GXL и GXU са покривни прозорци със страничнa ос на отваряне, които могат да 
се използват като изход за покрив от отопляеми, обитаеми помещения. Могат да 
бъдат монтирани така, че да се отварят на страната, на която Вие желаете.
GTL и GTU са покривни прозорци с централна и горна ос на отваряне, които могат 
да се използват като (авариен) изход за покрив от обитаеми помещения. Отварят 
се с дръжка в долната част на крилото - стандартно до 45° и с допълнително 
избутване до 70°.

Наклон на покрива: 15°-85° 

Стъклопакет:  Модел --59: Нискоемисионен стъклопакет
Модел --73: Нискоемисионен стъклопакет с ламинирано вътрешно 
стъкло (триплекс)
За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 8

Вентилация: Модели GXL, GXU, GTL и GTU разполагат с вентилационен отвор. 
Вграден, почистващ се въздушен филтър спира праха и насекомите.

Гаранцията за коректно инсталирани прозорци GXL, GXU, GTL и GTU e 5 години. Може да бъде продължена на 10 години, при правилно монтиран 
термоизолационен комплект BDX. 

GXL, GTL –  Здраво 
ламинирана борова дървесина 
с грунд на водна основа и два 
слоя лазурен лак.

Модел GXL Модел GTL

Изходът за покрив VLT  се използва за излизане на 
покрива от необитаеми помещения. Прозорецът е оборудван 
със стъклопакет, рамка от естествена дървесина и 
интегрирана алуминиева обшивка, боядисана в сив цвят. 
Крилото може да се монтира за отваряне на горна и 
странична ос (025, 029, 034) или само на странична ос (033), 
но пък може да се избере надясно или наляво.

Гаранцията на VLT е 2 години.

Размери в см
ширина х височина 

66 x 118 

F06

GXL 3059 – Изход за 
покрив за обитаеми 
помещения

естествено 
дърво

Размери в см
ширина х височина 

78 x 140 

M08

114 x 140 

S08

GTL 3073 – Авариен 
изход за покрив за 
обитаеми помещения

естествено 
дърво

естествено 
дърво

GTU 0073 – Авариен 
изход за покрив за 
обитаеми помещения

бял  
полиуретан

бял  
полиуретан

103

Модел VLT Модел GVT

Размери в см
ширина х височина 

55 x 118 

C06

GXU 0059 – Изход за 
покрив за обитаеми 
помещения

бял  
полиуретан

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

GXU, GTU - бял полиуретан, 
покриващ сърцевина от мно-
гослойна дървесина

   Налични на склад   Цена в лв. без ДДС       Цена в лв. с ДДС

Новo!

Новo!

Светлинен тунел с неогъваема тръба - TWR 
Светлинният тунел TWR e oптимално решение, 
осигуряващо максимум светлина, тъй като 
всички части  на тунела притежават  
висококачествено рефлекторно покритие. 
За правилен монтаж подпокривното 
пространство трябва да бъде достъпно.
Препоръчва се от 0,9 до 6,0 м. 
За ситуации с дължина между 1,85 м и 6,0 м е 
необходимо да използвате удължители за 
светлинен тунел ZTR.

Светлинен тунел с гъвкава тръба - TWF 
За помещения, изискващи дължина на тръбата 
0,4 - 1,5 м. Лесен за монтаж.  
С 2,0 м рефлекторна тръба с диаметър 35 см. 
Светлинният тунел е фиксиран и не може да бъде 
отварян или затварян. 
Вградена е черна полиуретанова обшивка. 
Стъклопакетът е от 4 мм закалено стъкло със 
специално  самопочистващо покритие. 
Вътрешен дифузьор с двоен, акрилатно изолиран 
стъклопакет с бял уплътняващ пръстен. 

Модели TWR и TWF 

Светлинен тунел – естествена светлина,
където не сте очаквали тя да достигне
Светлинен тунел ВЕЛУКС предоставя естествена светлина отвън в 
мрачни помещения като коридори, бани и други неосветени стаи, 
където е невъзможно или неуместно да се постави покривен прозорец.

Светлинен тунел TWF

С гъвкава тръба           
479,17
575,00

Удължител за TWR 62cm 124cm

ZTR – неогъваем
100,00
120,00

195,83
235,00

Светлинен тунел TWR

С неогъваема тръба
679,17
815,00

Бъдете уникални  
с дизайнерски светлинен тунел 
на Рос Ловгроув

product design

Необичайното партньорство между VELUX Group и световноизвестния 
дизайнер Рос Ловгроув, спечели награда Red Dot за най-добър  
иновативен дизайн. 
Светлинният тунел на Ловгроув е елегантен, съвременен продукт, 
който се добавя към стандартния светлинен тунел на VELUX.
Новият дизайн представлява още един оригинален начин да се внесе 
дневна светлина вътре в сградите.

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

Светлинен тунел Ross Lovegrove

Цена в лв. без ДДС        Цена в лв. с ДДС        Налични на склад        30 дни срок за доставка  
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Размери в см
ширина x височина 

Прозорец за плосък 
покрив CFP/CVP 

60 x 60 
060060

60 x 90 
060090

80 x 80 
080080

90 x 90 
090090

90 x 120 
090120

100 x 100 
100100

100 x 150
100150

120 x 120 
120120

150 x 150 
150150

CFP - Неотваряем, 
с акрилатен купол ISD

804,16
965,00

883,33
1.060,00

954,17
1.145,00

1.058,33
1.270,00

1.200,00
1.440,00

1.170,84
1.405,00

1.362,50
1.635,00

1.329,17
1.595,00

1.758,33
2.110,00

CVP - Електрически отваряем, 
с акрилатен купол ISD

1.704,16
2.045,00

1.783,33
2.140,00

1.854,17
2.225,00

1.958,33
2.350,00

2.100,00
2.520,00

2.070,84
2.485,00

2.262,50
2.715,00

2.229,17
2.675,00

2.658,33
3.190,00

 Цена в лв. без ДДС      Цена в лв. с ДДС             30 дни срок за доставка                      

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ28

Модели CFP и CVP 

Покривен прозорец за плосък покрив

Иновативен продукт на ВЕЛУКС, с който внасяте светлина
и свеж въздух под плоския покрив. Крилото и рамката са 
изработени от устойчиви, бели PVC профили с полистиренова 
изолация. 

Външният купол от акрилатен или поликарбонатен материал е гаранция 
за лесното оттичане на водата при сняг и дъжд. Куполът може да бъде 
поръчан прозрачен или в бял (опал) цвят. Крилото е с вграден 
термоизолационен, ламиниран стъклопакет, който осигурява топлинна 
защита през зимата. Височината на рамката е 200 мм.  По 
функционалност моделите са два - неотваряем (CFP) и електрически 
отваряем (CVP). Елегантното дистанционно управление и сензорът за 
дъжд са включени в комплекта. 
За покривните прозорци за плосък покрив CFP и CVP не се закупува 
допълнителна обшивка.

Монтира се при наклон на покрива 0°-15°.

Стъклопакет: Модел --73: Нискоемисионен стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло (триплекс)
За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 8

Разрез на прозорец за плосък покрив

VELUX
Покривни прозорци

1016 1017 10451003 1047

Слънцезащитни продукти за 
прозорци за плосък покрив 

FMG 
Електрическа плисирана щора 
Цвят: 1016, 1017 и 1003

FMK 
Електрическа термо щора 
Цвят: 1045 и 1047

MSG 
Електрически външен сенник 
Цвят: бялЕстествената светлина е незаменим източник на тонус и добро 

настроение. Често, обаче, обширните заседателни зали, класните 
стаи и коридорите са мрачни. Прозорците за плосък покрив 
ВЕЛУКС доставят така необходимата светлина и свеж въздух там, 
където се нуждаете от тях най-много.

1

2

3

Акрилатен или поликарбонатен 
купол (ISD). Предлага се бял или 
прозрачен

Ламиниран, закален и 
нискоемисионен 
стъклопакет, модел --73

PVC профил, пълен с 
полистиренова пяна

Новo!

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ28 ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
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 Цена в лв. без ДДС          Цена в лв. с ДДС            30 дни срок за доставка                  

Модел TCF 

Светлинен тунел за плосък покрив

Модел CXP 

Светлина и изход за плосък покрив

Светлинен тунел за плосък покрив с гъвкава тръба - TCF 

• Подходящ е за монтаж при дебелина на конструкцията 0,2 - 0,9 м.
• Улеснен монтаж, без закупуване на допълнителна обшивка
• Рефлекторната тръба е с диаметър 35 см.
• Рамката е висока 150 мм и е изработена от бял PVC материал.
• Куполът е прозрачен акрилатен или поликарбонатен.
• Отвътре дифузьорът е акрилатен, матиран.

Светлинен тунел 
за плосък покрив

TCF

С гъвкава тръба
587,50
705,00

Светлинен тунел ВЕЛУКС за плосък покрив внася светлина там, 
където е невъзможно или неуместно да се постави покривен 
прозорец за плосък покрив.

CXP е покривен прозорец за плосък покрив, предназначен за излизане 
от обитаеми, отопляеми помещения. Крилото и рамката са изработени 
от устойчиви, бели PVC профили с полистиренова изолация.

Предлага се и модел TCR с неогъваема 
тръба. Монтира се при дебелина на 
конструкцията 0,8 - 6,0 м.

Размери в см
ширина x височина 

Прозорец за плосък 
покрив CXP 

90 x 120 
090120

100 x 100 
100100

120 x 120 
120120

CXP - Изход за плосък покрив- НОВО! 1.920,84
2.305,00

1.879,17
2.255,00

2.125,00
2.550,00

 Цена в лв. без ДДС      Цена в лв. с ДДС             30 дни срок за доставка                      

Новo!

 Соларен   
 комплект KSX 100

  Цена
900,00

1080,00

Дистанционно 
управление KLR 100

Цена
179,17
215,00

Система за 
контрол KUX 100

Цена
179,17
215,00

Електрически 
комплект KMX 100

Цена
683,33
820,00

Мотор на 
прозореца KMG 100

Цена
258,33
310,00

Пръчки и 
удължители ZCZ 080 ZCT 200 ZCT 100

Цена
29,17
35,00

37,50
45,00

16,67
20,00

Ключалка 
за прозорец ZOZ 012

Цена
54,17
65,00

адаптор ZOZ 040

Цена
16,67
20,00

Цена в лв. без ДДС        Цена в лв. с ДДС Налични на склад      30 дни срок за доставка  

Електрически средства за управление

Ако имате вече монтирани покривни прозорци GGL или 
GGU, те могат лесно да бъдат оборудвани с електрически 
функции. Покривните прозорци ВЕЛУКС с електрическо 
и соларно управление Ви предоставят изключителен 
комфорт, особено за високо разположени прозорци. 
Всички дистанционни управления ВЕЛУКС използват 
модерни радио-лъчеви технологии, които са съвместими 
със стандарта io-homecontrol.

KUX 100
Електрически контрол 
За контрол на един единствен мотор на прозорец 
(изисква закупуване на KMG 100) или ел. щора (по 
избор вътрешна, външна или сенник). Включва 
дистанционно управление без дисплей.

KSX 100
Соларна система за контрол 
За покривни прозорци GGL/GGU. Без нужда от 
окабеляване превръща ръчноуправляемия прозорец 
на средна ос в прозорец със соларно управление 
(вкл. дистанционно управление и сензор за дъжд)

KMG 100
Мотор за прозорец
За покривни прозорци GGL/GGU.
Изисква електрически контрол KUX 100.
Включва датчик за дъжд.

KMX 100
Електрическа система за контрол
За покривни прозорци GGL/GGU. Превръща ръчно-
управляемия прозорец на средна ос в електрически 
(вкл. дистанционно управление, сензор за дъжд, 
връзки за ел. щори и сенници).

KLR 100
Дистанционно управление
Долълнително дистанционно управление с дисплей.

io-homecontrol® осигурява модерни и сигурни 
радио технологии, които са лесни за 
инсталиране. Продуктите с надпис 
io-homecontrol осигуряват взаимна 
комуникация, като подобряват комфорта, 
сигурността и икономиите на енергия.

www.io-homecontrol.com

Ръчни средства за управление и аксесоари
За ръчно управление на труднодостъпни прозорци и щори се предлагат пръчки

адаптор – ZOZ 040
За управление с пръчка на 
ролетни щори, модел RHL

Пръчка за управление – 
ZCZ 080
Фиксирана дължина 80 см.

Телескопична пръчка за    
управление – ZCТ 200

Дължина от 100 до 183 см.

                Удължител - ZCТ 100
За телескопичната пръчка. 
Дължина 100 см.

Пръчката за управление може да управлява 
прозорци GGL, GGU, GZL и вътрешните щори. 
Управлението на ролетните щори RHL става с 
добавяне на адаптор ZOZ 040.  

Ключалка за прозорец 
– ZOZ 012
Поставя се за 
допълнителна защита на 
прозорци с централна ос 
на отваряне.

VELUX
аксесоари

Екологичен 
соларен 
продукт

Външният купол от акрилатен или поликарбонатен материал е гаранция за 
лесното оттичане на водата при сняг и дъжд. Куполът може да бъде поръчан 
прозрачен или в бял (опал) цвят. Крилото е с вграден термоизолационен, 
ламиниран стъклопакет, който осигурява топлинна защита през зимата. 
Височината на рамката е 200 мм. 

Монтира се при наклон на покрива 0°-15°.

Стъклопакет: Модел --73: Нискоемисионен стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло (триплекс)
За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 8
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Система за отвеждане на дима и топлината

В много проекти, особено в стълбищни помещения в жилищни блокове, офиси и промишлени сгради, системите за отвеждане 
на дим и топлина са законово изискване. Димоотвеждащите системи от ВЕЛУКС за скатен и плосък покрив са тествани и 
сертифицирани по европейския стандарт EN 12101-2 и осигуряват ефективно отстраняване на дима и топлината от сградата. 
Те отговарят на изискванията на Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.). При пожар системата автоматично отваря прозореца и дава възможност за отвеждане на дима. 
Предлага се в два варианта – за скатен покрив и за плосък покрив. Освен в основното си предназначение, димоотвеждащите 
системи ВЕЛУКС са подходящи и за ежедневна вентилация.

Покривен прозорец  GGL/GGU  
С вграден мотор и газови амортисьори 
за бързо и стабилно отваряне

Управляваща система KFX 100  
Съдържа управляващ блок, датчик за дим 
и авариен бутон. 

Димоотвеждаща система за скатен покрив

Управляваща система 
за димоотвеждане KFX 100

Цена
1.500,00
1.800,00

1

Допълнителни елементи,

3

Датчик за 
дим KFA 100

Цена
145,83
175,00

Покривен прозорец с вграден мотор за отваряне в случай на пожар (1) и управляваща система (2 + 3 + 4).
По избор могат да се добавят и допълнителните елементи: датчик за дим (3), авариен бутон (4), стенен ключ (5) и сензор за дъжд (6). 

Допълнителен датчик за 
дим

1

6

3

5

2

Задължителнителни елементи

2

4 3

Размери в см
ширина  x височина

Модел
78 x 98

M04

78 x 118

M06

78 x 140

M08

114 x 118 

S06

114 x 140 

S08

134 x 98 

U04

134 x 140 

U08

GGL 3073G40 Димоотвеждаща 
система с покривен прозорец GGL

1.250,00
1.500,00

1.283,33
1.540,00

1.325,00
1.590,00

1.416,67
1.700,00

1.462,50
1.755,00

1.416,67
1.700,00

1.504,17
1.805,00

GGU 0073G40 Димоотвеждаща 
система с покривен прозорец GGU

1.354,17
1.625,00

1.395,83
1.675,00

1.445,83
1.735,00

1.558,33
1.870,00

1.612,50
1.935,00

1.558,33
1.870,00

1.662,50
1.995,00

Покривен прозорец  за плосък покрив CSP 
С вграден мотор и газови амортисьори 
за бързо и стабилно отваряне

Допълнителен авариен 
бутон

Сензор за дъждБутон за проветрение

Димоотвеждаща система за плосък покрив

1 2 3 4

4

авариен
бутон KFK 100

Цена
145,83
175,00

Ппокривен прозорец с вграден мотор за отваряне в случай на пожар (1), управляващ блок (2), датчик за дим (3) и авариен бутон (4). 
По избор могат да се добавят и допълнителните елементи: датчик за дим (3), авариен бутон (4), бутон за проветрение (5) и сензор за дъжд (6). 

Бутон за 
проветрение KFK 200

Цена
70,83
85,00

Сензор за 
дъжд KLA 100

Цена
379,17
455,00

5 6

Авариен бутонДатчик за димУправляващ блок

в случай на пожар

Задължителнителни елементи

 Цена в лв. без ДДС          Цена в лв. с ДДС            30 дни срок за доставка                  

които могат да се добавят и към двата вида системи
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SMOKE VENTILATION

3

5

1

6
3

4

5

5

2

4

4

5

Размери в см
ширина  x височина

Показатели 
100 x 100

100100

120 x 120

120120

Геометрична площ Av в м2 0,88 1,30

Свободна аеродинамична 
площ в м2

0,42 0,58
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Практични съвети за планиране

Една от най-важните функ-
ции на прозореца е гледка-
та. Поради това, оптимално-
то разположение на долния 
ръб на прозореца е на 
90-110 см от пода. По този 
начин си осигурявате добра 
гледка дори в седнало поло-
жение. Горната дръжка се 
планира на разстояние  

185-220 см от пода – висо-
чина, която осигурява удоб-
ство при работа.

Височината на самия прозо-
рец зависи от наклона на 
покрива. По-малкият на-
клон изисква по-висок про-
зорец (виж схемата).

Определете размера и броя покривни прозорци

Покривни прозорци ВЕЛУКС 
се произвеждат в разно-
образни, стандартни разме-
ри и се вграждат в разстоя-
нието между гредите на по-
крива (пълна таблица с 
размерите покривни про-
зорци можете да намерите 
на стр. 35). 
Когато разстоянието между 
гредите не е достатъчно, се 
прави лека корекция на съ-
ществуващата конструкция, 
без това да намалява здра-
вината и сигурността на по-
крива (виж схемата).

За спокойно нивелиране и 
регулиране на покривния 
прозорец, светлият отвор 

трябва да бъде с 2-3 см по-
широк от всички страни на 
прозореца. 
Например: При прозорец с 
ширина 78 см, разстоянието 
между гредите трябва да 
бъде 82-84 см.

Възможни са различни гру-
пи от прозорци – в комбина-
ции един до друг, един над 
друг, каре и т.н. Когато се 
комбинират прозорци един 
до друг, те трябва да бъдат 
еднакви по височина. 
Когато са един над друг – 
еднакви по ширина. За под-
робности, моля вижте 
стр. 35. 

За правилно осветление в 
стаята, ВЕЛУКС препоръчва 
светлата площ на прозорци-
те да бъде между 10 и 20% 
от площта на пода. 
Оптималният размер и брой 
прозорци се определя, в 
най-голяма степен, от нуж-
дите на помещението – 
спалня, дневна, офис и т.н.
Препоръчително е стаи, кои-
то изискват повече дневна 

светлина (работни кабинети, 
детски стаи), да бъдат по-
добре осветени. Прозорците 
могат да бъдат комбинира-
ни в групи или разположени 
на двата срещуположни 
ската на покрива. 

Таблица със светлата площ 
на всеки от стандартните 
размери прозорци можете 
да намерите на стр. 35.

За да получите максимума 
от своя покривен прозорец, 
е важно правилното изпъл-
нение на отвора около про-
зореца. 
В долния край отворът тряб-
ва да бъде оформен верти-
кално (перпендикулярно на 
пода), а в горния – хоризон-
тално (успоредно на пода) - 
виж първата схема. 

По този начин се осигурява 
безпрепятствена циркула-
ция на топъл въздух около 
стъклопакета и се елимини-
ра възможността за конденз 
- виж втората и третата схе-
ма. В допълнение, проник-
ването на светлина през 
един и същ по размер про-
зорец е по-голямо.

Правилно оформяне на отвора

Височина на монтаж

Разпределение на светлината

Размер на  
покривния  
прозорец (см) 55 x 78

C02
55 x 98

C04
66 x 98

F04
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160

 M10
94 x 118

P06
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140

 S08

Размер на  
светлата площ (м2)  

0,20 0,27 0,35 0,45 0,44 0,56 0,69 0,81 0,71 0,88 0,89 1,11

Размер на  
прозореца (м2)  

0,43 0,54 0,65 0,78 0,76 0,92 1,10 1,25 1,11 1,32 1,35 1,60

Достатъчно светлина?

За оптимална осветеност на стаята ВЕЛУКС препоръчва площта на стъклопакета да бъде между 10 и 20% от общата площ на стаята. 

Размери и модели покривни прозорци

Използвайте тази таблица, описваща стандартните за ВЕЛУКС 
България модели и размери покривни прозорци (в синьо). 
Комбинацията буква-число F06 показва размера на 
прозореца - в случая 66х118 см. Трибуквените кодове GGL, 
GGU показват модела на прозореца.

ВаЖНО! 

Размери на 
монтажния отвор

Технологичният отвор, 
необходим за правилен 
монтаж на покривния 
прозорец, трябва да 
бъде 50 мм по-широк и 
по-висок от касата 
(размерите на покрив-
ния прозорец  по таб-
лицата). 

Y
 +

 5
0

 m
m

X + 50 mm

80 mm

Неотваряеми елементи

47 55 66 78 94 114 134см

VFE
1/2-60
331

M31

VFE
3-60
431

P31

VFE
4/10-60

631
S31

VFE
7/8-60

831
U31

VFE      
VFA
VFB

1/2-95
334

M34

VFE      
VFA
VFB

3-95
434

P34

VFE      
VFA
VFB

4/10-95
634

S34

VFE      

7/8-95
834

U34
VFA
VFB

1/2-306
336

M36

VFA
VFB

436
P36

VFA
VFB

636
S36

VFA
VFB          

338
M38

VFA
VFB

438
P38

VFA
VFB

638
S38

137

115

95

60

Вертикални елементи

Всички размери покривни прозорци

GIL      GGU

304
M34

GIL  GIU

404
P34

GIL  GIU

404
S34

GIL 

804
U34

47 55 66 78 94 114 134см

92

160

GGL    

425
P25

GGL    

М27
GGL    

9
101

C01

GGL    

601
S01

GGL GGU
GZL  

 102
C02 

GGL

064

B04

GGL GGU
GHL GHU 
GZL  GPU

6
104

C04

GGL GGU
GZL 

204
F04

GGL GGU
GHL GHU
GZL        GPU

1
304

M04

GGL 
GHL

 31
404

P04

GGL GGU
GHL

 7
804

U04
GGL  GGU
         GPU

C06

GGL GGU
GHL GHU
GZL   GPU

(5)
206 

F06

GGL GGU
GHL GHU
GPL          GPU
GZL

14
306

M06

GGL GGU
GPL GPU
GZL            GHU

406
P06

GGL GGU
GHL GHU
GPL GPU
GZL

4
606

S06
GGL  GGU 
          GPU

F08

GGL GGU
GHL GHU
GPL          GPU
GZL

2
308

M08

GGL        GGU
GPL              GPU
GZL            GHU

408
P08

GGL GGU
GHL GHU     
GPL GPU
GZL 

10
608

S08

GGL GGU
GPL GPU

 8
808

U08
GGL  GGU
GPL        GPU
GZL

13
310

M10

GGL GGU
GPL             GPU

3
410

P10

GGL
GPL GPU

610
S10

GGL

810
U10

GGL

11
312

M12

47 55 66 78 94 114 134см

180

140

118

98

78

Изход за 
покрив

GXL

F06

66

118

252

см

см

GVT

154

56

см

98

94

GVT

103 

56

см

83

70

62

55

GDL

(419)

P19

Прозорец- 
балкон

Светлинен 
тунел

35

(диаметър)
см

Комбинирани решения от ВЕЛУКС

a = 12 см. Стандартно разстояние, което трябва да се предви-
ди между прозорци, разположени един до друг. Междинната 
греда трябва да бъде с ширина не повече от 8 см.

b = 10 см. Стандартно разстояние, което трябва да се предви-
ди между прозорци, разположени един над друг. 
Междинната греда трябва да бъде с ширина не повече от 6 см.

За повече информация, моля свържете се с офиса на ВЕЛУКС.

b
a

VLT

025

45см

55

54

73

45см

VLT

029
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Preporučena 
veličina prozora

Za pravilno osvetljenje prostora 
VELUX preporučuje da staklena 
površina (crvena linija) iznosi 
najmanje 10% površine poda 
prostorije (plava linija). U tabeli su 
prikazane površina stakla u 
zavisnosti od dimezije prozora i 
površina prostorije koju može da 
osvetli jedan prozor. Optimalan broj, 
dimenzija i raspored krovnih prozora
zavisi i od namene prostorije tj. 
količini svetla koja je potrebna

(npr. radni prostor i prostor za 
dnevni boravak zahtevaju više svetla 
od spavaćih soba), kao i od pogleda 
kakav želite postići. Ravnomernim 
rasporedom krovnih prozora u 
čitavom prostoru postiže se 
ujednačeno osvetljenje, dok 
ugradnjom prozora u grupi možete 
naglasiti deo potkrovlja koji vam je 
važniji, dodajući mu više svetlosti i 
kvalitetniji pogled.

Dimenzije 
prozora u cm

Modeli prozora
55x78 
C02

55x98
C04

66x118
F06

78x98 
M04

78x118 
M06

78x140 
M08

78x160 
M10

94x118 
P06

94x140 
P08

114x118 
S06

114x140 
S08

Staklena 
površina u m2 0,20 0,27 0,45 0,44 0,56 0,69 0,82 0,71 0,88 0,90 1,11

Površina 
prostorije u m2 2,00 2.70 4,50 4,40 5,60 6,90 8,20 7,10 8,80 9,00 11,1

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
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VELUX Group създава по-добра среда на живот с естествена светлина и свеж въздух под покрива. Продуктовата програма на VELUX 

включва широк спектър от покривни прозорци, както и решения за плосък покрив. Групата произвежда и продукти за декорация и 

слънчева защита, външни ролетни щори, продукти за монтаж, електрическо дистанционно управление и слънчеви панели за вграждане 

в покрива. VELUX Group има производствени компании в 11 държави, търговски представителства в 40 държави и е една от най-силните 

марки с глобално присъствие в сектора на строителните материали. Продуктите на групата се продават в почти цял свят. VELUX Group 

има около 10,000 служители и е собственост на VKR Holding A/S – дружество, притежавано от семейство и фондации. 


