
Populiariausio dydžio stogo langas  

GZL dydis 78x118cm (MK06)

870,-Gaminiai ir kainos, galioja nuo 
2014 m. balandžio 1d.

Naujoji  
karta!

EUR 251,97
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Populiariausio dydžio stogo langas  

Dydis 78x118cm (MK06)

870,-

2 3veLuxNaujoji Karta

Įsileiskite dar daugiau šviesos – siūlome iki 
10 proc. didesnį lango stiklo plotą.

Pasirinkę mūsų naująją izoliacijos sistemą 
„ThermoTechnologyTM“, sunaudosite kur kas 
mažiau energijos.

Įdiegę mūsų ypatingą vėdinimo sistemą, lei-
site savo namams lengvai „kvėpuoti“.

Pasitelkę mūsų siūlomą elegantišką ir dailių 
dizainą, sukursite itin modernią erdvę.

Mūsų tikslas – pagaminti naujosios kartos langus, 
pasižyminčius išskirtiniu energijos efektyvumu. 
Manome, kad geriausias to įrodymas – lango 
energijos balansas. energijos balansas nustatomas 
apskaičiuojant, kiek langas sugeba į patalpas per-
duoti Saulės teikiamos šilumos ir kiek jis patalpoje 
esančios šilumos praranda. 

Naujoji  
karta!

Šilumos 
nuostoliai
(U vertė)

Saulės 
energijos 
patekimas
(g vertė)

Energijos 
balansas
(E vertė)

EUR 251,97
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870,-
EUR 251,97
Dydis 78x118cm
(MK06)

870,-
EUR 251,97
Dydis 78x118cm
(MK06)

1220,-
EUR 353,33 
Dydis 78x118cm
(MK06)

1930,-
EUR 558,97
Dydis 78x118cm
(MK06)

1930,-
EUR 559,00
Dydis 78x118cm
(MK06)

1080,-
EUR 312,79 
Dydis 78x118cm
(MK06)

1080,-
EUR 312,79
Dydis 78x118cm
(MK06)

Rankena 
viršuje

Rankena 
viršuje

Rankena 
viršuje

Rankena 
apačioje

Rankena 
apačioje

Rankena 
apačioje

Rankena 
viršuje

Medinis stogo langas

Apatinė cinkuota 
rankena 

2 lygių ventiliacijos 
sistema

Dulkių ir vabzdžių 
filtras

Medinis stogo langas

Viršutinė rankena

Integruota ventiliacijos 
anga
Dulkių ir vabzdžių 
filtras

Medinis stogo langas

Apatinė cinkuota 
rankena 

2 lygių ventiliacijos 
sistema

Dulkių ir vabzdžių 
filtras

Speciali sandarumo 
tarpinė
Saugus stiklas

Medinis stogo langas

Apatinė aliuminio 
rakena 

2 lygių ventiliacijos 
sistema

Dulkių ir vabzdžių 
filtras

Speciali sandarumo 
tarpinė

Medinis stogo langas

Viršutinė rankena

Integruota ventiliacijos 
anga

Dulkių ir vabzdžių 
filtras

Saugus stiklas

Speciali sandarumo 
tarpinė

Termoizoliacinis stiklo 
paketas
Trijų stiklų paketas

Nerasoja, lengva valyti

Medinis stogo langas

Viršutinė rankena

Integruota ventiliacijos 
anga
Dulkių ir vabzdžių 
filtras

Speciali sandarumo 
tarpinė
Saugus stiklas

Poliuretano langas su 
medienos šerdimi 

Viršutinė rankena

Integruota ventiliacijos 
anga

Dulkių ir vabzdžių 
filtras

Speciali sandarumo 
tarpinė
Saugus stiklas

Nereikia ypatingos 
priežiūros

Tinka montuojant 
langą aukštai

Tinka montuojant 
langą aukštai

GZL 1050 GZL 1050 B GLL 1055 GLL 1055 B GLU 0055 GPL 3073 GGL 3066

žr. 6 psl. žr. 8 psl.

žr. 10 psl. žr. 12 psl.

žr. 14 psl.

Standard Standard Plus Premium

žr. 18 psl.

Galimas modelis, kuriam  
nereikia ypatingos 
priežiūros

žr. 16 psl.

4

Populiariausias
dydis

Saugus stiklas

Dvigubas varstymas

Panoraminis vaizdas

StoGo LaNGŲ aPŽvaLGa
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Įleiskite į namus gryno oro net tada, kai 
esate išvykę ar ramiai snūduriuojate. 
truktelėkite viršuje pritvirtintą unikalią 
skersinę rankeną, ir į patalpą pro lango 
viršuje esančią ventiliacijos angą galės 
patekti grynas, filtruotas oras netgi tada, 
kai langas uždarytas, o jums nereikės 
jaudintis dėl įsiskverbiančių dulkių ir įkyrių 
vabzdžių.

Valdymo rankena 
užtikrins tyrą orą

Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas - 43 psl.

tik veLux stogo langai projektuojami, 
įrengiant jų valdymą viršuje. jie turi du 
svarbius pranašumus: pirma, langą lengva 
valdyti net ir tada, kai tiesiai po juo yra 
pastatyti baldai, antra, langas yra mon-
tuojamas apatinėje stogo dalyje, todėl 
stovėdami arba sėdėdami galėsite gėrėtis 
puikiu vaizdu pro langą.

Kuo išskirtinė 
skersinė rankena 
viršuje

viršuje pritvirtinta unikali skersinė 
rankena buvo patobulinta, todėl dabar 
ją dar patogiau suimti, o dėl dailaus 
aliuminio dizaino ji atrodo modernesnė ir 
elegantiškesnė. Norėdami langą nuvalyti, 
tiesiog apverskite jį 180° kampu, užfik-
suokite cilindrinį kaištį lango rėme ir tu-
rėsite abi laisvas rankas langui nuvalyti.

Praktiška 
ir patogu

originalus stogo langas, valdomas  
viršuje pritvirtinta unikalia skersine 
rankena. Ši elegantiška rankena, 
leidžianti lengvai atidaryti ir užda-
ryti langą viena ranka, dar labiau 
patobulinta – dabar turi ir įmontuotą 
vėdinimą.

Medinis stogo langas

Rankena 
viršuje
GZL 1050

Standard

Integruota ventiliacijos anga

Dulkių ir vabzdžių filtras

Integruota ventiliacijos anga

Dulkių ir vabzdžių filtras

Medinis stogo langas

Viršutinė rankena

6 StaNDarD

55 x 78 cm
CK02

660,-
EUR 191,14

55 x 98 cm
CK04

705,-
EUR 204,18

66 x 118 cm
FK06

820,-
EUR 237,49

78 x 98 cm
MK04

800,-
EUR 231,70

78 x 118 cm
MK06

870,-
EUR 251,97

78 x 140 cm
MK08

930,-
EUR 269,35

78 x 160 cm
MK10

1080,-
EUR 312,79

94 x 118 cm
PK06

1020,-
EUR 295,41

94 x 140 cm
PK08

1090,-
EUR 315,69

114 x 118 cm
SK06

1070,-
EUR 309,89

114 x 140 cm
SK08

1190,-
EUR 344,64



Mėgaukitės švariu,  
filtruotu, grynu oru
Įmontuotas oro filtras užtikrins, kad jūsų 
gyvenamoji erdvė būtų sveikesnė, nes 
pro jį į namus nepateks nei dulkės, nei 
vabzdžiai. Filtrą paprasta išvalyti dulkių 
siurbliu. 

Svarbu! atsisakykite nepatogaus valdymo! jei 
langą reikia įrengti aukštai (pavyzdžiui, 150 cm 
virš grindų), rekomenduojame pasirinkti langus, 
valdomus tik iš apačios. Žr. mūsų gidą p. 38–39.

Dviejų lygių vėdinimo sistema leidžia jūsų 
namams kvėpuoti net ir tada, kai langas 
uždarytas. Spustelėkite vieną arba du 
kartus, kad nustatytumėte į patalpą pa-
tenkančio oro srautą ir mėgaukitės švariu 
ir tyru oru bet kuriuo paros metu.

Tegul jūsų namai 
laisvai „kvėpuoja“

Dėl naujos, dailios, cinkuotos, lango 
apačioje pritvirtintos rankenos aukštai 
įrengtus langus atidaryti ir uždaryti bus 
paprasta ir patogu. Norėdami nuvalyti 
langą, tiesiog apverskite jį 180° kampu, 
užfiksuokite cilindrinį kaištį lango rėme ir 
turėsite abi laisvas rankas langui nuvalyti.

Patogus 
atidarymas
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Dulkių ir vabzdžių filtras

Dulkių ir vabzdžių filtras

Apatinė cinkuota rankena

2 lygių ventiliacijos sistema

Rankena  
apačioje
GZL 1050 B 
Tinka montuojant langą aukštai

Standard

66 x 118 cm
FK06

820,-
EUR 237,49

78 x 98 cm
MK04

800,-
EUR 231,70

78 x 118 cm
MK06

870,-
EUR 251,97

78 x 140 cm
MK08

930,-
EUR 269,35

78 x 160 cm
MK10

1080,-
EUR 312,79

94 x 140 cm
PK08

1090,-
EUR 315,69

15
0 

cm

2 lygių ventiliacijos sistema

valdomas  apatine elegantiška rankena, 
šis stogo langas yra mūsų rekomenduo-
jamas sprendimas, kai langą būtina arba 
pageidautina įrengti aukštai, pavyzdžiui, 
dėl vertikalios sienos arba mažo stogo 
nuolydžio. Standartinis langas turi dviejų 
lygių vėdinimo sistemą, užtikrinančią 
vėdinimą net ir tada, kai langas uždary-
tas.

Apatinė cinkuota rankena

Medinis stogo langas

8 StaNDarD
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Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas - 43 psl.



Saugus stiklas, kad 
jaustumėtės ramesni
Šis stogo langas turi laminuotą vidinį 
stiklą, todėl po juo galite ramiai miegoti, 
dirbti ar žaisti. jeigu į stiklą būtų stipriai 
smūgiuota, jis tik suskiltų, bet neiškristų, 
nesutrupėtų ir nepažirtų į šalis. tai puikus 
pasirinkimas, jei norite jaustis saugesni ir 
ramesni. 
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Rankena 
viršuje
GLL 1055

55 x 78 cm
CK02

820,-
EUR 237,49

55 x 98 cm
CK04

875,-
EUR 253,42

66 x 118 cm
FK06

1015,-
EUR 293,96

66 x 140 cm
FK08

1110,-
EUR 321,48

78 x 98 cm
MK04

990,-
EUR 286,72

78 x 118 cm
MK06

1080,-
EUR 312,79

78 x 140 cm
MK08

1155,-
EUR 334,52

78 x 160 cm
MK10

1340,-
EUR 388,10

94 x 118 cm
PK06

1260,-
EUR 364,92

94 x 140 cm
PK08

1350,-
EUR 390,99

114 x 118 cm
SK06

1325,-
EUR 383,75

114 x 140 cm
SK08

1480,-
EUR 428,64

Standard
Plus

Saugus stiklas

Medinis stogo langas

Medinis stogo langas

10 StaNDarD PLuS

Speciali sandarumo tarpinė

Saugus stiklas

jeigu siekiate dar didesnio patogumo ir 
norite stogo langą, valdomą iš viršaus, 
atidaryti vienu mygtuko spustelėjimu, 
galite nesunkiai rankinį valdymą perdaryti 
į elektrinį nuotolinį valdymą panaudoda-
mi KMG 100 elektrinį variklį ir Kux 100 
nuotolinį valdymą. tai labai patogu sunkiai 
pasiekiamiems langams valdyti. Žr. 52 
puslapį.

Rankinį valdymą paprasta 
pakeisti nuotoliniu

Naujoji pažangi izoliacijos sistema „thermo-
technology™“ paverčia jūsų langą papil-
domu galingu skydu nuo žvarbaus vėjo ar 
šalto oro. Šis langas turi specialią tarpinę 
papildomam sandarumui užtikrinti, todėl jis 
suteikia didesnį energetinį efektyvumą, kad 
jūsų namai būtų jaukūs ir šilti.

Taupiai naudokite 
energiją  

Integruota ventiliacijos anga

Dulkių ir vabzdžių filtras

Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas - 43 psl.

Rankena viršuje

Mūsų naujas šilumą taupantis iš viršaus 
valdomas stogo langas padės užtikrinti, 
kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukūs, 
bet ir pasižymėtų aukštu energetiniu efek-
tyvumu. Dėl mūsų naujoviškos izoliacijos 
sistemos „thermotechnology™“ ir speci-
alios sandarinimo tarpinės šis langas pa-
sižymi puikiomis izoliacinėmis savybėmis. 
Langas valdomas viršuje pritvirtinta uni-
kalia skersine rankena, todėl jis tinkamas 
montuoti įvairiame aukštyje, o kadangi 
valdymas įrengtas pačiame viršuje, langą 
atidaryti netrukdys net po juo pastatytas 
rašomasis stalas ar sofa.



*

Atsisveikinkite 
su skersvėjais
Speciali tarpinė itin pagerina lango san-
darumą. todėl galėsite mėgautis maloniu 
patalpos oru be jokių nepageidaujamų 
skersvėjų. o kartu pasirinkus izoliacijos 
sistemą „thermotechnology™“, jūsų lan-
gas taps energijos taupymo lyderiu.

Svarbu! atsisakykite nepatogaus valdymo!  
jei langą reikia įrengti aukštai (pavyzdžiui,  
150 cm virš grindų), rekomenduojame tik su 
apatine rankena. Žr. 38-39 psl. pateiktą gidą. 

Pagaminta iš kokybiškų pažangių 
medžiagų, pasirinktų dėl išskir-
tinių izoliacinių savybių, mūsų 
naujoviška izoliacijos sistema 
„thermotechnology™“ paverčia 
jūsų langą papildomu galingu 
skydu nuo žvarbaus vėjo ar šalčio. 
rezultatas – gerokai mažesni šilu-
mos nuostoliai ir kur kas didesnis 
energetinis efektyvumas.

Sunaudokite kuo 
mažiau energijos  

Šis stogo langas turi laminuotą vidinį 
stiklą, todėl po juo galite ramiai miegoti, 
dirbti ar žaisti. jeigu kas nors stipriai 
atsitrenktų į stiklą, jis tik suskiltų, bet 
neiškristų ir nesubyrėtų į smulkias šukeles. 
tai puikus pasirinkimas, jei norite jaustis 
saugesni ir ramesni.

Saugus stiklas,
kad jaustumėtės 
ramesni
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Rankena 
apačioje
 GLL 1055 B
tinka montuojant langą aukštai

Standard
Plus

66 x 118 cm
FK06

1015,-
EUR 293,96

78 x 98 cm
MK04

990,-
EUR 286,72

78 x 118 cm
MK06

1080,-
EUR 312,79

78 x 140 cm
MK08

1155,-
EUR 334,52

78 x 160 cm
MK10

1340,-
EUR 388,10

94 x 140 cm
PK08

1350,-
EUR 390,99

15
0 

cm

Saugus stiklas

Dulkių ir vabzdžių filtras

Speciali sandarumo tarpinė

2 lygių ventiliacijos sistema

Saugus stiklas

Speciali sandarumo tarpinė

Dėl izoliacijos sistemos „thermo 
technology™“ mūsų naujasis energiją tau-
pantis stogo langas pasižymi išskirtinėmis 
izoliacinėmis savybėmis. taigi, dėl aukšto 
energetinio efektyvumo jūsų namai visada 
bus šilti. Kiti jo pranašumai – tai geresnį 
sandarumą suteikianti speciali tarpinė ir 
didesnį saugumą užtikrinantis laminuotas 
stiklas. Lango apačioje pritvirtinta naujo 
modelio cinkuota rankena, todėl šį langą 
tinka įrengti aukštai arba patalpose su 
aukštomis vertikaliomis sienomis.

Apatinė cinkuota rankena

Medinis stogo langas

12 StaNDarD PLuS

*

Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas - 43 psl.



Įleiskite gaivaus oro į savo namus, kai 
ruošiate valgį ar maudotės duše. Stumte-
lėkite viršuje pritvirtintą unikalią skersinę 
rankeną, ir į patalpą pro lango viršuje 
esančią ventiliacijos angą galės patekti 
grynas, filtruotas oras. Langas lieka 
uždarytas, o įmontuotas valomas filtras 
apsaugos, kad į patalpą neįsiskverbtų 
dulkių ir nepatektų nekviestų skraidančių 
svečių.

Mūsų naujai itin veiksmingai izoliacijos 
sistemai yra panaudota termiškai apdorota 
mediena, suteikianti geriausią apsaugą nuo 
šilumos nuostolių. Speciali tarpinė užtikrina 
dar didesnį sandarumą, todėl jūsų namai 
taps dar šiltesniu prieglobsčiu.

Priešingai negu įprastų PvC langų, 
mūsų priežiūros nereikalaujančių langų 
vandeniui atspari poliuretano danga yra 
vientisa. Dėl to lango rėmas yra atspa-
rus drėgmei ir dulkėms, jo kampai ap-
takūs, juose nesikaupia drėgmė, dulkės 
ir nešvarumai, nes nėra jokių sujungimo 
siūlių. tad jiems nereikia jokios priežiū-
ros; tiesiog retkarčiais nušluostykite 
užtiškusį vandenį.

Puikus energijos 
taupymas

Išvenkite drėgmės, 
garų ir virtuvės 
kvapų 
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Nereikia valyti  
ir perdažyti

Rankena 
viršuje
GLU 0055

55 x 78 cm
CK02

925,-
EUR 267,89

66 x 118 cm
FK06

1145,-
EUR 331,61

66 x 140 cm
FK08

1255,-
EUR 363,47

78 x 98 cm
MK04

1120,-
EUR 324,38

78 x 118 cm
MK06

1220,-
EUR 353,33

78 x 140 cm
MK08

1305,-
EUR 377,96

78 x 160 cm
MK10

1510,-
EUR 437,33

Standard
Plus

Saugus stiklas

Nereikia ypatingos priežiūros

Mūsų naujasis priežiūros nereikalaujantis 
langas kuo puikiausiai tinka vonios kam-
bariui ir virtuvei arba patalpoms, kuriose 
pageidautumėte švara spindinčios baltos 
spalvos. jo termiškai apdorotos medienos 
rėmas yra padengtas vandeniui ir dulkėms 
atsparia poliuretano danga, kuri užtikrina 
puikią izoliaciją ir patvarumą, reikalauja 
tik minimalios priežiūros ir jo nereikia 
perdažyti. Langas valdomas viršuje pri-
tvirtinta skersine rankena, todėl jį galima 
montuoti įvairiame aukštyje, o langą, 
įrengtą virš vonios ar kriauklės,  
itin lengvai atidarysite ir uždarysite.

Rankena viršuje

Poliuretano langas su medienos šerdimi

14 StaNDarD PLuS

Nereikia ypatingos priežiūros

Integruota ventiliacijos anga

Dulkių ir vabzdžių filtras

Speciali sandarumo tarpinė

Dulkių ir vabzdžių filtras

Integruota ventiliacijos anga

Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas - 43 psl.
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Šis stogo langas pasižymi dviem prana-
šumais: panoraminiu vaizdu ir paprasta 
priežiūra. jis užtikrina puikų panoraminį 
vaizdą, nes atsiveria ant vyrių viršutinėje 
dalyje 45° kampu ir galite pro jį iškišti 
galvą, jei smalsu pamatyti, kas vyksta 
lauke. išorinį stiklą nuvalysite itin lengvai, 
tiesiog apsukite langą ant centrinių vyrių 
180° kampu.

Mėgaukitės  
panoraminiu 
vaizdu

Dėl įmontuoto unikalaus vėdinimo į pa-
talpą galės patekti tyras oras net ir tada, 
kai langas uždarytas, o įtaisytas filtras 
sulaikys dulkes ir vabzdžius. Stumtelėkite 
viršuje pritvirtintą skersinę rankeną, ir į 
patalpą galės patekti gaivaus oro. Langas 
lieka uždarytas, tačiau į namus patenka 
tyras oras.

Visada kvėpuokite 
grynu oru

Panoraminis vaizdas

Dvejopas varstymas
Panoraminis vaizdas

Dvejopas varstymas

Rankena 
apačioje
GPL 3073

55 x 98 cm
CK04

1625,-
EUR 470,63

66 x 118 cm
FK06

1845,-
EUR 534,35

78 x 98 cm
MK04

1810,-
EUR 524,21

78 x 118 cm
MK06

1945,-
EUR 563,32

78 x 140 cm
MK08

2065,-
EUR 598,07

78 x 160 cm
MK10

2355,-
EUR 682,05

94 x 118 cm
PK06

2235,-
EUR 647,30

94 x 140 cm
PK08

2370,-
EUR 686,40

114 x 118 cm
SK06

2335,-
EUR 676,26

114 x 140 cm
SK08

2575,-
EUR 745,77

Premium Taip pat galimas  
priežiūros nereika-
laujantis modelis

Galimas priežiūros nereikalaujantis modelis

2 lygių ventiliacijos sistema

Dulkių ir vabzdžių filtras

Dulkių ir vabzdžių filtras

Saugus stiklas

Speciali sandarumo tarpinė

Integruota ventiliacijos anga

Priežiūros nereikalaujančių langų van-
deniui nelaidi poliuretano danga gami-
nama iš vieno liejinio – kitaip nei įprastų 
PvC langų. taip lango rėmas tampa ne 
tik atsparus vandeniui ir dulkėms, bet ir 
neturi aštriai sujungtų kampų, kuriuose 
kauptųsi drėgmė ar dulkės. Langams 
nereikia ypatingos priežiūros, tereikia 
retkarčiais nuvalyti aprasojusį stiklą.

Nereikia ypatingos priežiūros

Apatinė aliuminio rankena

ar norite nuolat mėgautis panoraminiu vaizdu pro 
langą? Šį stogo langą su vyriais viršutinėje dalyje 
galėsite atidaryti ant viršuje įmontuotų vyrių ir, 
iškišę pro jį galvą, žvalgytis po apylinkes. tai pui-
kus pasirinkimas, kai pageidaujate matyti plačiau 
ir daugiau, o kartais pasijusti taip, lyg būtumėte 
lauke. Kiti lango pranašumai yra laminuotas 
stiklas didesniam žmonių saugumui užtikrinti ir 
izoliacijos sistema „thermotechnology™“, kuri 
saugos šilumą, kai lauke spustelės šaltukas.

Medinis stogo langas

16 PreMiuM
Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas - 43 psl.



Premium jeigu ieškote didesnio energijos efektyvu-
mo, siūlome rinktis GGL 3066 modelį. Šis 
langas turi patogią viršutinę rankeną su in-
tegruota vėdinimo orlaide. Galėsite išvėdinti 
kambarį net ir tada, kai langas uždarytas.

Trijų stiklų paketas

Saugus stiklas

Termoizoliacinis stiklo paketas

Nerasoja, lengva valyti

Nereikia ypatingos priežiūros 

Integruota orlaidė

Speciali sandarumo tarpinė

Dulkių ir vabzdžių filtras 

Pr
em

iu
m

Rankena 
viršuje
GGL 3066

55 x 78 cm
CK02

1670,-
EUR 483,66

55 x 98 cm
CK04

1725,-
EUR 499,60

66 x 118 cm
FK06

1865,-
EUR 540,14

78 x 98 cm
MK04

1840,-
EUR 532,90

78 x 118 cm
MK06

1930,-
EUR 558,97

78 x 140 cm
MK08

2005,-
EUR 580,69

94 x 118 cm
PK06

2110,-
EUR 611,10

94 x 140 cm
PK08

2200,-
EUR 637,16

114 x 118 cm
SK06

2175,-
EUR 629,93

114 x 140 cm
SK08

2330,-
EUR 674,82

*Priežiūros nereikalaujantys GGu 0066 – kaina nurodyta 52 psl.

Medinis stogo langas
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Mūsų siūlomi trigubi stiklai suteikia itin 
mažą u vertę ir papildomą šilumos izo-
liaciją. jie kartu su termiškai apdorotos 
medienos šerdimi ir poliuretano danga 
užtikrina, kad patirsite mažiausius galimus 
šilumos nuostolius. Be to, šis stiklo pake-
tas turi specialią lengvai valomą ir nera-
sojančią dangą, mažinančią kondensaciją 
ir suteikiančią gerą matomumą, o išorinį 
stiklą teks valyti itin retai.

Trigubas stiklas geriau-
siai izoliacijai užtikrinti

PreMiuM

Rankena viršuje

Priežiūros nereikalaujančių langų van-
deniui nelaidi poliuretano danga gami-
nama iš vieno liejinio – kitaip nei įprastų 
PvC langų. taip lango rėmas tampa ne 
tik atsparus vandeniui ir dulkėms, bet ir 
neturi aštriai sujungtų kampų, kuriuose 
kauptųsi drėgmė ar dulkės. Langams 
nereikia ypatingos priežiūros, tereikia 
retkarčiais nuvalyti aprasojusį stiklą.

Nereikia ypatingos priežiūros

Taip pat galimas priežiūros 
nereikalaujantis modelis

Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas - 43 psl.



Lietaus jutiklis

Lietaus garsų slopinimas

Iš anksto nustatytos programos

Valdymo skydelis

Valdymo skydelis

Pr
em

iu
m

 

55 x 78 cm
CK02

2620,-
EUR 758,80

55 x 98 cm
CK04

2675,-
EUR 774,73

66 x 118 cm
FK06

2815,-
EUR 815,29

66 x 140 cm
FK08

2910,-
EUR 842,79

78 x 98 cm
MK04

2790,-
EUR 808,04

78 x 118 cm
MK06

2880,-
EUR 834,10

78 x 140 cm
MK08

2955,-
EUR 855,83

78 x 160 cm
MK10

3140,-
EUR 909,41

94 x 118 cm
PK06

3060,-
EUR 886,24

94 x 140 cm
PK08

3150,-
EUR 912,30

114 x 118 cm
SK06

3125,-
EUR 905,06

114 x 140 cm
SK08

3280,-
EUR 949,95

Elektros 
energiją  
pasitelkiantys 
sprendimai

VELUX INTEGRA®

20

Dar niekada nebuvo taip lengva užverti ir 
atverti langus, užuolaidėles, markizes ir 
žaliuzes. Naujasis veLux iNteGra® val-
dymo skydelis, kurį galima montuoti ant 
sienos, į namus įleidžia gryną orą ir dienos 
šviesą vienu mygtuko spustelėjimu. taip 
pat galite rinktis įvairias iš anksto nusta-
tytas programas, o veLux iNteGra® 
išmanioji sistema viskuo pasirūpins už jus.

Itin paprasta 
naudotis

Mechaniškai atidaromus veLux stogo 
langus paprasta atnaujinti ir naudoti 
kaip elektra valdomus veLux iNteGra® 
stoglangius. Pasinaudoję mūsų atnaujini-
mo reikmenų komplektu, galėsite stogo 
langą atidaryti ir uždaryti vienu mygtuko 
spustelėjimu.

Išsamesnę informaciją rasite 52 psl.

Lengvai montuojamas 
nuotolinis valdymas

rinkitės išmaniąsias iš anksto nustatytas pro-
gramas, kad galėtumėte automatiškai valdyti 
langus ir jų priedus. jose įdiegtos papildomos 
saugumo ypatybės, pvz. atostogų režimas, kurį 
įjungus ir išvykus iš namų, atrodys, kad namuose 
kažkas gyvena, ir išvykimo režimą, kuris jums iš-
važiuojant saugiai užrakina langus. taip pat yra 
įvairių kasdienę buitį palengvinančių programų.

Iš anksto nustatytos programos

Pažangi jūsų  
namų apsauga

integruoti lietaus jutikliai automatiškai 
užvers langą tik nukritus pirmiesiems 
lietaus lašams, tad galite nebesirūpinti, 
kad lietus pakenks jūsų būsto interjerui. 
tai ypač pravartu, jei esate kitame 
kambaryje ar išvykote iš namų.

Lietaus jutiklis

Nesirūpinkite 
dėl lietaus

PreMiuM

Integruota ventiliacijos anga

Dulkių ir vabzdžių filtras

Speciali sandarumo tarpinė

Saugus stiklas

Užsisakykite tarpinę, kad montavimas būtų pabaigtas - 43 psl.

Nuotolinis 
valdymas
GGL 306021

Premium

io-homecontrol® provides advanced and secure radio technology that is easy to install. 
io-homecontrol® labelled products communicate with each other, improving comfort, 
security and energy savings.

www.io-homecontrol.com

jei norite kuo didesnio patogumo, rin-
kitės nuotoliniu būdu valdomus veLux 
iNteGra® stoglangius. jie turi naują 
liečiamąjį valdymo skydelį, kuriuo galite 
valdyti langus ir jų priedus (užuolaidėles, 
markizes, žaliuzes) iš bet kurios namo 
vietos. Sumontuojami lietaus jutikliai 
automatiškai sandariai užvers langus vos 
lietui prapliupus. Maitinimo šaltiniai gali 
būti elektros tinklas arba saulės baterijos 
– tai tinkamiausia įranga sunkiai pasie-
kiamiems langams valdyti, be to, ją galite 
pasirinkti ir tada, kai siekiate dar didesnio 
patogumo.

Rankena viršuje

Medinis stogo langas



Techninė 
apžvalga

Rankena  
viršuje

Rankena 
viršuje

Rankena  
apačioje

Tinka 
montuojant 
langą aukštai

Tinka 
montuojant 
langą aukštai

GZL 1050 GZL 1050 B GLL 1055

Rankena  
viršuje

Rankena 
viršuje

Rankena 
apačioje

GLU 0055 GPL 3073

Rankena  
apačioje

GLL 1055 B

Standard PremiumStandard Plus

veLux22 23

 
Laidumas orui (norma eN 1026) 3 klasė 3 klasė 4 klasė 4 klasė 4 klasė 4 klasė 4 klasė

uw = šilumos laidumas  
(norma eN iSo 12567-2) w/m2K

1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0

rw = garso izoliacija (norma eN 717-1) 29 dB 29 dB 32 dB 32 dB 32 dB 35 dB 37 dB

Stiklo paketai
Stiklo paketas 50 50 55 55 55 73 66

Stiklų skaičius du du du du du du trys

tarpą užpildančios dujos argonas argonas argonas argonas argonas argonas argonas

vidinio laminuoto stiklo atsparumo įsilaužimui 
klasifikacija (norma eN 356) , 
vidinio laminuoto stiklo smūgio bandymų  
klasifikacija (norma  eN 12600)

ug = stiklo centro šilumos laidumas (norma eN 673)  
w/m2K

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.7

g = bendras saulės energijos laidumas 
(norma eN 410) 0.66 0.66 0.64 0.64 0.64 0.52 0.50

τv = šviesos laidumas (norma eN 410) 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.75 0.69

τuv = šviesos laidumas (norma eN 410) 0.32 0.32 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Mažesni šilumos nuostoliai

Patogumo parametrai
Šilumos izoliacija 
Mažesni šilumos nuostoliai.

Naudojamas saulės energijos patekimas 
Saulės energijos patekimas šildymo sezono 
metu.

 

Garso izoliacija 
Laminuotas stiklas ir tinkamiausias stiklo storis.
rėmas, varčia ir tarpinės taip pat svarbūs.

Apsauga
Storesnis vidinis laminuotas stiklas apsaugo 
nuo įsibrovimo.

Išorinis stiprumas
Grūdintas išorinis stiklas apsaugo nuo gam-
tos veiksnių poveikio.

Asmeninis saugumas
vidinis laminuotas stiklas.

Didesnis medžiagų ilgaamžiškumas 
vidinis laminuotas stiklas apsaugo nuo uv 
spindulių.

Lengva valyti
Speciali danga užtikrina, kad išorinį stiklą 
teks valyti kur kas rečiau.

Apsauga nuo rasojimo
išorinio stiklo rasojimą mažinanti danga.

P2A P2AP2A P2A P2A

P2A P2AP2A P2A P2A

1B1 1B11B1 1B1 1B1

1B1 1B1 1B1 1B1 1B1

NeįtrauktaSavybė, kuria pasižymi stiklo tipasGeras                                       Geresnis                                      Geriausias                                              Super             
     

teChNiNė aPŽvaLGa
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Pakeiskite savo stogo langų konfigūraciją  
naudodami specialius funkcinius stiklo paketus

Stiklo paketai
Stiklo paketas 34 60 66 62

Stiklų skaičius du du trys trys

tarpą užpildančios dujos argonas argonas argonas Kriptonas

vidinio laminuoto stiklo atsparumo įsilaužimui  
klasifikacija (norma eN 356), 
vidinio laminuoto stiklo smūgio bandymų klasifikacija 
(norma eN 12600)

ug = bendras saulės energijos laidumas 
 (norma eN 410) w/m2K 1.0 1.0 0.7 0.5

uw = šilumos laidumas  
(norma eN iSo 12567-2) w/m2K uw = 1.2* uw = 1.2* uw = 1.0* uw = 0.81-0.85**

g = bendras saulės energijos laidumas 
(norma eN 410) 0.50 0.30 0.50 0.50

τv = šviesos laidumas (norma eN 410) 0.53 0.61 0.69 0.65

τuv = uv laidumas (Norma eN 410) 0.05 0.05 0.05 0.05

rw = garso izoliacija (norma eN 717-1) rw = 35 dB* rw = 37 dB* rw = 37 dB* rw = 42 dB*

Mažesni šilumos nuostoliai

Patogumo parametrai
Šilumos izoliacija 
Mažesni šilumos nuostoliai.

Naudojamas saulės energijos patekimas 
Saulės energijos patekimas šildymo sezono 
metu.

 

Garso izoliacija 
Laminuotas stiklas ir tinkamiausias stiklo storis.
rėmas, varčia ir tarpinės taip pat svarbūs.

Apsauga
Storesnis vidinis laminuotas stiklas apsaugo 
nuo įsibrovimo.

Išorinis stiprumas
Grūdintas išorinis stiklas apsaugo nuo gam-
tos veiksnių poveikio.

Asmeninis saugumas
vidinis laminuotas stiklas.

Didesnis medžiagų ilgaamžiškumas 
vidinis laminuotas stiklas apsaugo medžiagas 
nuo uv spindulių.

Lengva valyti
Speciali danga užtikrina, kad išorinį stiklą 
teks valyti kur kas rečiau.

Lietaus keliamo triukšmo slopinimas
Laminuotas stiklas ir didesnio storio stiklas 
sušvelnina įkyrų lietaus lašų barbenimą. 
rėmas, varčia ir tarpinės taip pat svarbūs.

Apsauga nuo rasojimo 
išorinio stiklo rasojimą mažinanti danga. 

Privatumas
Matinis stiklas, užtikrinantis privatumą
rekomenduojamas vonioms.

Apsauga nuo saulės
išorinaė stiklo danga apsaugo nuo saulės.

Saugumas Lietaus keliamo 
triukšmo slopinimas

Šilumos 
izoliacija

Dideli dvigubi stikliai ir 
naujoviška šilumos blokavimo 
technologija suteikia daugiau 
saulės šviesos, o vasarą saugo 
nuo kaitros ir užtikrina puikų 
energijos balansą.

Siauresni rėmai ir didesni stiklai 
jūsų namams suteiks dar daugiau 
dienos šviesos ir saulės šilumos.

thermotechnologytM naudoja-
mos specialios medžiagos 
pagerina izoliaciją. 

Naujoji VELUX stogo langų karta užtikrina 
išskirtinį energijos efektyvumą 

Dienos šviesa ir saulės šiluma yra gamtiniai energijos šaltiniai, 
galintys reikšmingai sumažinti energijos sąnaudas bei šildymo 
sąskaitas.

Pristatę naująją stogo langų kartą veLux inžinieriai dar kartą 
kilstelėjo kartelę. Dėl siauresnių rėmų, didesnių stiklų ir geresnės 
izoliacijos su thermotechnologytM mūsų naujausi stogo langai į jūsų 
namus įleis dar daugiau dienos šviesos ir šilumos.

thermotechonologytM yra nauja izoliacijos sistema, pasižyminti itin 
geromis šilumos izoliacijos savybėmis, kurios mažina šilumos 
nuostolius ir padeda išsaugoti šilumą. 

Naujoji karta!
Sunaudokite kur  
kas mažiau energijos

Saulės energijos 
patekimas (g vertė)

Šilumos nuostoliai  
(U vertė)

Energijos balansas 
(E vertė)

P2A

1B1

P2A

1B1

P2A

1B1

P2A

1B1

 P2A  P2A  P2A  P2A

1B1 1B1 1B1 1B1

Garso ir šilumos 
izoliacija

* viso lango, o ne tik stiklo paketo reikšmės. 
** GGu: uw = 0.81; GGL: uw = 0.83; GPu: uw = 0.85

NeįtrauktaSavybė, kuria pasižymi stiklo tipasGeras                                       Geresnis                                      Geriausias                                              Super             
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Tegul jūsų vaiko diena būna 
pilna šviesos
vaiko kambaryje neturi trūkti saulės šviesos ir gryno 
oro visą dieną, o naktį kambaryje turi būti tamsu ir 
gerai išvėdinta. veLux stogo langai – tai tinkamas 
pasirinkimas puikiam patalpos klimatui užtikrinti tada, 
kai vaikas ramiai ilsisi, ir kai  smagiai žaidžia. rinkitės 
GZL su visais standartiniais pranašumais arba GLL ar 
GLu su laminuotu stiklu ir izoliacijos sistema „thermo-
technology™“, kad jaustumėtės saugesni ir sutaupytu-
mėte daugiau energijos.

Įmontuota vėdinimo sistema vėdina kambarį net ir 
tada, kai langas uždarytas, taigi jūsų vaikas per naktį 
galės gerai išsimiegoti, o viršuje pritvirtinta unikali sker-
sinė rankena yra nepasiekiama jo mažoms rankytėms. 

Va
ik

ų 
ka

m
ba

ry
s

Priedai 
veLux tamsinančios užuolaidė-
lės visiškai užtamsins kambarį 
bet kuriuo paros metu, taigi 
užtikrins ramų pogulio miegą 
net ir vidury dienos. jos puikiai 
tinka miegamiesiems ir vaikų 
kambariams. Be to, siūlome 
daugybę įvairių spalvų – galė-
site išsirinkti linksmą ir gražią 
interjero detalę bet kokiam 
vaiko kambariui.

Priedai 
Mūsų išorinės markizės veiks-
mingai sulaiko pro lango stiklą į 
patalpą besiveržiančius kaitrius 
saulės spindulius, todėl jūsų 
vaiko kambarys išliks vėsus. 
Sumontuojamos vos per keletą 
minučių. Norėdami apsisaugoti 
nuo šviesos ar kaitros, markizes 
derinkite su mūsų tamsinančio-
mis užuolaidėlėmis.

GZLGZL

Rankena 
viršuje

1220,-
EUR 353,33
Dydis 78x118cm
(MK06)

GLU 0055

Standard Plus
GZL

Rankena 
viršuje

1080,-
EUR 312,79
Dydis 78x118cm
(MK06)

GLL 1055

Standard Plus
GZL

Rankena 
viršuje

870,-
EUR 251,97
Dydis 78x118cm
(MK06)

GZL 1050

Standard

26 vaiKŲ KaMBaryS
Žiūrėkite kainas 55 psl.
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Priedai 
rinkitės mūsų aukštos kokybės 
išorines žaliuzes, kurios tinka 
apsaugoti nuo šviesos ir kaitros, 
papildomam saugumui užtikrin-
ti ir lietaus keliamam triukšmui 
sumažinti. 

Priedai 
Mūsų tamsinančios užuolaidėlės – tai tankus, 
šviesai nepralaidus jūsų miegamojo šydas, kurį 
galėsite nuleisti kada tik panorėję.
Galima rinktis iš įvairių spalvų ir modelių.

Pabuskite 
su šypsena
tobulas miegamasis – tai ramybės ir poilsio oazė. 
Pasirinkite veLux stogo langus, kad sukurtumėte ide-
alią dienos šviesos, šilumos ir tyro oro pusiausvyrą, ir 
mėgaukitės atpalaiduojančia atmosfera dieną ir ramiai 
miegokite naktį. Bet kuris veLux stogo langas suteiks 
papildomą erdvę ir vaizdą jūsų miegamajam. rinkitės 
GZL su visais standartiniais pranašumais arba GLL su 
laminuotu stiklu ir izoliacijos sistema „thermotechno-
logy™“, kad jaustumėtės saugesni ir sutaupytumėte 
daugiau energijos.

GZL

1945,-
EUR 563,32
Dydis 78x118cm
(MK06)

GPL 3073

GZL

Rankena 
viršuje

1080,-
EUR 312,79
Dydis 78x118cm
(MK06)

GLL 1055

GZL

Rankena 
viršuje

870,-
EUR 251,97
Dydis 78x118cm
(MK06)

GZL 1050

Standard PlusStandard Premium

Rankena 
apačioje

28 MieGaMaSiS
Žiūrėkite kainas 55 psl.
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Puiki jūsų 
dienos pradžia 
vonios kambarys yra ta vieta, kur prasideda jūsų 
diena. Nesvarbu, ar tik prabudę ankstų rytą mėgstate 
palįsti po dušu, ar norite skaisčios šviesos blaks-
tienoms paryškinti arba švariai nusiskusti, natūrali 
dienos šviesa yra idealus būdas tobulai jūsų dienos 
pradžiai. Pro mūsų stogo langus į jūsų vonią pateks 
natūrali saulės šviesa, be to, langai užtikrins gerą 
vėdinimą, kad patalpoje liktų kuo mažiau drėgmės.

Drėgniems vonios kambariams rekomenduojame 
vandeniui atsparius ir priežiūros nereikalaujančius 
poliuretanu padengtus stogo langus. jie atsparūs  
bet kokiai drėgmei – tereikės kartkartėmis juos 
nušluostyti.

Priedai 
Mūsų drėgmei atsparios pakeliamo-
sios žaliuzės puikiai tinka drėgnoms 
patalpoms. jų išskirtinis dizainas yra 
be įprastų virvelių – tiesiog pakreip-
kite plokšteles reikiama kryptimi, kad 
į namus patektų reikiamas šviesos 
srautas ir būtų išsaugotas jūsų 
privatumas.

Rankena 
viršuje

Standard Plus

1220,-
EUR 353,33
Dydis 78x118cm
(MK06)

GLU 0055

30 voNioS KaMBaryS
Žiūrėkite kainas 55 psl.
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Sv
et

ai
nė

La
ip

tin
ė

Įsileiskite daugiau  
dienos šviesos
Įsileidę daugiau dienos šviesos į tamsią 
laiptinę, smarkiai praplėsite gyvenamąją 
erdvę ir įkvėpsite savo namams naujos 
gyvybės. Laiptinėje įrengtas veLux stogo 
langas užlies erdvę saulės šviesa, sukurs 
jaukią ir malonią atmosferą bei pagerins 
vėdinimą visuose namų kampeliuose.

Šviesios idėjos jūsų  
namų širdžiai
Stogo langai, įleidžiantys kur kas daugiau dienos šviesos 
negu įprasti fasadiniai ar mansardos langai, sukurs jūsų 
svetainėje šviesos ir erdvės pojūtį. atsivers fantastiškas 
vaizdas į dangų ir į namus supantį gyvąjį pasaulį, be to, 
jūsų svetainėje, įrengtoje tiesiai po stogu, išliks šviesu 
ilgiau negu kituose apačioje esančiuose kambariuose, 
kuriuose įrengti vertikalūs langai.

Priedai
Privatumui užtikrinti ir 
srūvančiai šviesai su-
švelninti rekomenduo-
jame mūsų ritinines 
užuolaidėles. jų yra 
37 skirtingų spalvų, o 
jų lengvai priderinami 
modeliai tiks bet 
kokiam interjerui. 

Priedai 
elegantiškam apšvietimui užtikrinti 
visą dieną rekomenduojame pasi-
rinkti mūsų klostuotas užuolaidėles, 
švelniai išsklaidančias dienos šviesą, 
be to, jas galima patraukti į bet 
kurią lango vietą ir pagal poreikį 
reguliuoti į patalpą patenkantį 
šviesos srautą. Šias užuolaidėles 
galėsite išsirinkti iš plačios spalvų ir 
stilių įvairovės, todėl jas pritaikysite 
bet kokiam interjerui.

GZL GZLGZLGZL

Rankena 
viršuje

1220,-
EUR 353,33
Dydis 78x118cm
(MK06)

GLU 0055

Standard Plus

Rankena 
viršuje

1080,-
EUR 312,79
Dydis 78x118cm
(MK06)

GLL 1055

Standard PlusGZLGZL

Rankena 
viršuje

870,-
EUR 251,97
Dydis 78x118cm
(MK06)

GZL 1050

Standard

Rankena 
viršuje

870,-
EUR 251,97
Dydis 78x118cm
(MK06)

GZL 1050

Standard
GZL

Nuotolinis 
valdymas

2880,-
EUR 834,10
Dydis 78x118cm
(MK06)

Premium

Rankena 
apačioje

1945,-
EUR 563,32
Dydis 78x118cm
(MK06)

GPL 3073

Premium

GGL 306021
VELUX INTEGRA®

LaiPtiNė
Žiūrėkite kainas 55 psl.



VELTA stoglangiai ir liukai negyvenamoms patalpoms 

Stoglangiai ir liukai 
negyvenamoms patalpoms

Stoglangiai ir liukai 
gyvenamoms patalpoms

GtL stogo langai pasižymi ne tik gerai 
žinomomis stogo langų su viršutiniais vyriais 
ypatybėmis, bet ir užtikrina, kad ant stogo 
užlipsite lengvai, patogiai ir saugiai. viršuje 
įtaisyti vyriai atveria langą net 70˚ kampu 
ir leidžia patogiai išlipti, be to, tai atitinka 
avariniam išėjimui keliamus reikalavimus. GtL 
modelis su pušies rėmu tiks jūsų namams ir 
suteiks jiems jaukumo.

Gxu ir GxL stogo langai pasižymi žinomomis 
stogo langų ypatybėmis, be to, turi vyrius 
šonuose, todėl yra itin patogūs patekti nuo 
stogo į jūsų šildomą patalpą. tinkami darbi-
ninkams ar statybininkams lengvam išlipimui 
ant stogo.
Gxu turi priežiūros nereikalaujančią poliure-
tano dangą, itin tinkamą patalpoms, kuriose 
labai drėgna, pvz. virtuvei ar voniai, o jei jus 
žavi natūralumas, galite rinktis klasikinį pušies 
medienos GxL rėmą.

Praktiški, priežiūros nereikalaujantys Gvt 103 
langai leidžia statybininkams, kaminkrėčiams 
ir kitiems darbininkams lengvai patekti ant 
stogo. jie pagaminti iš oro sąlygoms atspa-
raus poliuretano, turi stiklo paketą, atidarymo 
fiksatorių ir integruotą universalią montavimo 
tarpinę. Galimi vyriai dešinėje arba kairėje 
pusėje. 

Gvt 103 matmenys 54x83 cm, apatinis 
rėmas padengtas šiurkščia, neslidžia danga.

Šildomos gyvenamosios patalpos – GTL stogo liukas 

Šildomos gyvenamosios patalpos – GXU/GXL stogo liukasStogas negyvenamosioms patalpoms GVT 103

veLta stogo liukai specialiai skirti neapšiltin-
toms negyvenamoms palėpėms. Liukų rėmas 
padarytas iš pušies medienos, kurios paviršius 
padengtas metalo danga, o varčia pagaminta 
iš aliuminio. Komplektuojamas su stiklo pake-
tu ir integruota universalia tarpine. 

yra 3 dydžių:
vLt 025 45x55 cm. Su vyriais viršuje, tačiau 
galima rinktis ir su vyriais, įtaisytais dešinėje.

vLt 029: 45x73 cm. Su vyriais viršuje, tačiau 
galima rinktis ir su vyriais, įtaisytais dešinėje. 
užtikrina, kad būtų lengva patekti ant stogo.

vLt 033: 85x85 cm
(tik su vyriais šone – galima rinktis dešinėje 
arba kairėje pusėje.)
užtikrina, kad būtų lengva patekti ant stogo.

Dydis, cm
Gaminys

55 x 118 
CK06

66 x 118 
FK06

GXL 3050
grūdintas st. pak.

1500,-
EUR 434,43

GXU 0050
grūdintas st. pak.

1900,-
EUR 550,28

Dydis, cm
Gaminys

78 x 140 
MK08

114 x 140 
SK08

GTL 3050
grūdintas st. pak.

2055,-
EUR 595,16

2205,-
EUR 638,61
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Dydis, cm
Gaminys

45 x 55 cm
VLT 025 1000

45 x 73 cm 
VLT 029 1000

85 x 85 cm 
VLT 033 1000

Stogo liukas 300,-
EUR 86,89

350,-
EUR 101,37

650,-
EUR 188,25

Dydis, cm
Gaminys

54 x 83 cm
GVT 103

Stogo liukas 720,-
EUR 208,53



veLux Cabrio® jūsų stogo langą per kelias 
sekundes paverčia balkonu, tad galėsite 
mėgautis gaiviu oru nekeldami kojos iš namų. 
taip įleisite į kambarį erdvės ir galėsite grožėtis 
įstabiu gamtovaizdžiu. Naudodami kartu su 
viršuje tvirtinamu stoglangiu ir fiksuotu apatiniu 
elementu, užsitikrinsite dar nuostabesnį vaizdą, 
geresnį vėdinimą ir ryškesnę dienos šviesą.  
Puikus būdas įkvėpti patalpoms išskirtinumą  
ir paplėsti erdvę.

Cabrio® balkonas GDL

Dar daugiau geresnių VELUX 
sprendimų Jūsų namams

Puikiai tinkantis mansardiniams stogams vFe 
fasado modelis, kartu su veLux stogo langais, 
atveria įstabų vaizdą nuo grindų iki pat lubų.
taip galėsite mėgautis neįtikėtinu žemiau 
esančiu vaizdu ir šviesos gausa jūsų namuose.
 

Pastaba! rekomenduojama naudoti 
tik su šildymo kabeliais. veLux šių 
kabelių neteikia.

VFE fasado modelis

Mūsų langai plokštiems stogams yra ypač 
aukštos kokybės ir leidžia didesniam saulės 
šviesos srautui patekti į po juo esančias 
patalpas. ypatingas dizainas, kuriame dera 
kupolas ir stogo langas, užtikrina ne tik 
nepriekaištingą apdailą, bet ir tai, kad energija 
bus naudojama itin taupiai. 

jei norite išvėdinti namus tik spustelėję 
mygtuką, rinkitės nuotoliniu būdu valdomą 
CvP. integruotas lietaus jutiklis automatiškai 
užvers langą pradėjus lyti.

CVP langas plokštiems stogams

veLux šviesos tunelis apšvies natūralia šviesa 
net tamsiausias namo kerteles, nes saulės ar 
mėnulio šviesą gali perduoti net iki 6 m. jis puikiai 
tinka nedidelėms patalpoms ir mažoms erdvėms, 
pvz. koridoriams, drabužinėms ir vonioms, todėl 
net ir apniukusią žiemos dieną jose bus šviesu.

TWF šviesos tunelis

Daugiau www.velux.lt
36 Dar DauGiau GereSNiŲ veLux SPreNDiMŲ jūSŲ NaMaMS

Įsigykite stogo terasą ir įkvėpkite 
gyvybės savo palėpei, įleisdami 
dar daugiau saulės šviesos ir tyro 
oro. Mūsų naujoviška terasa, 
kurioje dera nuožulnūs ir vertikalūs 
elementai, neatpažįstamai pakeis 
jūsų gyvenamąją erdvę, papuošda-
ma puikiu gamtovaizdžiu, įliedama 
šviesos ir gaivaus oro. viršutinę 
dalį galima apversti 180° kampu, 
todėl išvalyti bus gerokai lengviau.

GEL stogo terasa



Gidas
Pasirinkite tinkamą stogo 
lango tipą ir montavimo aukštį1

Rankena 
apačioje
GZL 1050 B

Rankena 
apačioje
GLL 1055 B

Kuo geriausią 
vaizdą, valdy-
mą ir lankstumą 
užtikrinantys 
sprendimai.  
Tinka bet kokiam 
stogo nuolydžiui 
(15°–90°).

Mažo  
nuolydžio  
stogui  
(15°–55°)

Didelio  
nuolydžio  
stogui 
(15°–90°)

Kai montuojama žemai – rekomenduojama 
pasirinkti iš viršaus valdomus langus

15
0 

cm
90

 c
m

Kai montuojama aukštai – rekomenduojama 
pasirinkti iš apačios valdomus langus

Rankena 
viršuje
GZL 1050

Rankena 
viršuje
GLL 1055

Rankena 
viršuje
GLU 0055

Standard
Standard 
Plus

Standard 
Plus

Rankena 
viršuje

Premium

Standard
Standard 
Plus

39veLux38 GiDaS

* GPL taip pat tinkamas montuoti žemai, nes 
turi vyrius viršuje - žr. 16 psl.

Rankena 
apačioje
GPL 3073

Premium

*

GGL 3066



Užsitikrinkite 
kuo geresnį 
vaizdą

Gidas
Pasirinkite tinkamą 
lango dydį2

Stogo langai ne tik įleidžia dienos šviesą į namus, 
bet ir papuošia namus puikiu aplinkos vaizdu. Kad 
užsitikrintumėte geriausią vaizdą, reikia atsižvelgti 
ir į stogo nuolydį, ir į lango dydį. Kuo stogo nuolydis 
žemesnis, tuo langas turi būti ilgesnis. iliustracijoje 
parodyta, kaip sėdėdami ir stovėdami galite matyti 
geriausią vaizdą. Be to, turėkite omenyje, kad langą 
geriausia įrengti 90 cm virš grindų.

Labai svarbu, kad jūsų namus apšviestų natūrali 
dienos šviesa, ir kuo jos bus daugiau, tuo geriau 
jausitės. Langų niekada nebus per daug. Įrengę 
visą grupę langų, pakeisite kambario išvaizdą ir 
papuošite namus pro langus matomais puikiais 
gamtos vaizdais. Patikėkite, poveikis yra stulbi-
namas.

Daugiau www.velux.lt

Gidas
Pasirinkite tinkamą 
langų skaičių3

Įvairių langų deriniai arba skirtingais aukščiais įrengti langai 
leis prasiskverbti daugiau šviesos net į atokius patalpos kam-
pus. Be to, atvers puikų gamtovaizdį. 

Svarbu ir kryptis 
Į pietus atgręžti langai į namus įleis tiesioginius saulės spin-
dulius, suteiks daugiau šilumos ir jaukumo šaltuoju metų laiku. 
vasarą šviesos ir šilumos srautą galėsite prislopinti vidinėmis 
arba išorinėmis užuolaidėlėmis ir žaliuzėmis, kurias galėsi-
te išsirinkti iš mūsų siūlomo plataus asortimento. Daugiau 
informacijos rasite 47 psl. Į šiaurę atgręžti langai įleis mažiau 
tiesioginių saulės spindulių ir užpildys patalpą išsklaidyta 
natūralia dienos šviesa.

Pagrindinė dienos šviesos taisyklė
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Dydžio kodas
Dydis, cm

CK02                                               

55 x 78

CK04        

55 x 98

CK06      

55 x 118 

FK04    

66 x 98 

FK06     

66 x 118

FK08     

66 x 140

MK04   

78 x 98

MK06   

78 x 118

MK08    

78 x 140

MK10      

78 x 160

PK06           

94 x 118

PK08       

94 x 140

SK06     

114 x 118

SK08     

114 x 140

Stiklo plotas, m2 0,22 0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,72 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16

Max. grindų plotas, m2 2,20 2,90 3,70 3,80 4,70 5,80 4,70 5,90 7,20 8,50 7,50 9,20 9,50 11,60
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CK02

GZL 1050 
GLL 1055
GLU 0055
GGL 306021
GGU 006021

GZL 1050 
GLL 1055
GPL 3073
GGL 306021
GGU 006021

GZL 1050
GZL 1050 B 
GLL 1055
GLL 1055 B
GLU 0055
GPL 3073
GGL 306021
GGU 006021

GZL 1050
GZL 1050 B 
GLL 1055
GLL 1055 B
GLU 0055
GPL 3073
GGL 306021
GGU 006021

GZL 1050
GZL 1050 B 
GLL 1055
GLL 1055 B
GLU 0055
GPL 3073
GGL 306021
GGU 006021

GZL 1050
GLL 1055
GPL 3073
GGL 306021
GGU 006021

GZL 1050
GLL 1055
GPL 3073
GGL 306021
GGU 006021

GZL 1050 
GLL 1055
GGL 306021
GGU 006021
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GGU 006021
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GLL 1055
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GGU 006021

GZL 1050
GLL 1055
GPL 3073
GGL 306021
GGU 006021



Gidas
Pasirinkite patikimą 
ir patvarų montavimo 
variantą

4
Naujasis veLux stogo langas turi būti 
montuojamas su tarpine. tarpinės gami-
namos labai labai preciziškai, kad tiksliai 
atitiktų reikiamą lango dydį ir suteiktų 
vandeniui nepralaidžią apsaugą tarp jūsų 
veLux stogo lango ir stogo dangos. jos 
sukurtos taip, kad vanduo nutekėtų veiks-
mingai ir saugiai, be to, siūlomi įvairūs 
konkrečiai stogo dangai tinkami variantai.

Pastaba:  
jei nusprendėte nepirkti veLux tarpinės 
(pvz., dėl neįprasto stogo dizaino), 
turėtųmėte įsigyti ZwC komplektą 
su šono ir apačios danga langui.

B    Papildoma izoliacija ir apsauga  
 BDX 2000

B    Oro sąlygoms atsparios tarpinės  
 EDZ, EDW arba EDS

Montavimo gaminių kainas rasite 54 psl.

A

A

B
C

= Oro sąlygoms atspari tarpinė

= Papildoma izoliacija ir apsauga

= Puiki vidaus apdaila

B1 B2

B3

EDZ tarpinė
Banguotai stogo 
dangai (bangos 
aukštis iki 45 mm).

EDS tarpinė
Lygiai stogo dangai 
(bangos aukštis 
iki 16 mm).

EDW tarpinė
Banguotai stogo 
dangai (bangos 
aukštis iki 120 mm). 
eDw 2000 tarpinė - 
su izoliavimo 
komplektu BDx.

Patobulinkite savo naująjį stogo langą 
ir užsitikrinkite dar didesnį energinį 
efektyvumą bei patvarią izoliaciją. BDx 
komplektą sudaro izoliacinis rėmas B1, 
suteikiantis papildomą izoliaciją tarp 
lango rėmo ir stogo, ir drėgmę izoliuojanti 
medžiaga B3, užtikrinanti sandarumą 
tarp lango ir stogo. Drenažinis latakas 
B2 nukreips nuo lango vandenį, galintį 
prasiskverbti pro stogo dangą.

B   Drėgmę izoliuojanti medžiaga
 BFX 1000

Drėgmę izoliuojanti 
medžiaga ir vandens 
latakas
• Puikiai tinka lango matmenims, užtikrina 

paprastą ir saugų montavimą.
• Lengvai tvirtinamas prie lango ir 

grebėstų.
• orui pralaidi membrana neleidžia kauptis 

kondensatui.
• Kampiniai sujungimai turi lipnius 

persidengiančius kraštelius, nelaidžius 
vandeniui ir itin lengvai montuojamus.

• Gali būti montuojama ant plokščių ir 
banguotų stogo dangų.

• reguliuojamas drenažo latakas.

42 GiDaS



veLux garų izoliacija apsaugo nuo garų 
susidarymo ir peršalimo. Priklijuojama 
prie jūsų lango rėmo ir lengvai sumon-
tuojama. Lipnia juosta sujungti  kampai 
garantuoja 100% drėgmės izoliaciją.

C   Sandari garų izoliacija
 BBX 0000

C2

C1

jei sniegas ar ledas langą dengia ilgesnį 
laiką ir nevalomas, tirpstantis vanduo 
negali nubėgti dėl po langu susikaupusio 
ledo, tad jis pradeda skverbtis į vidų.
veLux savo klientams siūlo sniego ir ledo 
komplektą, neleidžiantį aplink langą 
kauptis ledo sluoksniui ir sumažina 
vandens įsiskverbimo pavojų.

Sniego ir ledo komplektas 
ZIS

VELUX atestuoti montuotojai  
sumontuos sparčiai ir lengvai
Nors montavimo procedūra greita ir 
paprasta, svarbu, kad visi etapai būtų 
atliekami kuo tiksliau. Dėl tinkamo 
montavimo kreipkitės į artimiausią veLux 
prekybos atstovą. ZiS komplekto montavi-
mo metu stiklo paketą lengva pakeisti iš 2 į 
3 sluoksnių stiklą, užtikrinantį visus 
pranašumus. Norėdami gauti išsamesnę 
informaciją, kaip pakeisti iš 2 į 3 sluoksnių 
stiklo paketą, kreipkitės į artimiausią 
veLux prekybos atstovą.

Senų langų atnaujinimui
jeigu gyvenate šalyje, kur dažni šalčiai bei 
gausiai sninga, stogo langams atnaujinti 
rekomenduojame pasirinkti ZiS komplektą.

Komplekte yra speciai tarpinė ir važtai. Šis 
komplektas kartu su 3 sluoksnių stiklo 
paketu apsaugos jūsų namus net atšiau-
riausiomis žiemomis.
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Lengva montuoti
Sutaupykite laiko ir lengvai sumontuokite 
pasinaudodami naujuoju plieniniu tvirtinimo 
reikmenų komplektu. Daugiau nereikės ieškoti ir 
taikyti jokių elementų. teleskopiniai profiliai 
leidžia komplektą naudoti stogui, kurio storis nuo 
225 iki 550 mm.

Šalčio tiltų sumažinimas
LSG profilis sudaro 70 mm statmeną jungtį su 
stoglangiu, kad aplink jį užtikrintų geriausią 
izoliaciją ir taip sumažina šalčio tiltų susidarymą.

1

Saugus montavimas
Plieniniai profiliai užtikrina saugų veLux garų 
izoliacijos BBx prijungimą prie namo garų 
izoliacijos. taip garų izoliacijos sujungiamos 
efektyviai – sandariai ir tvirtai.

32

1

1

2 

2

33

Pranašumai

Naudokite mūsų naująjį vidaus apdailos 
rėmą, kad vidinė apdaila būtų teisinga. 
Parengtas montuoti plieno rėmas C1 
puikiai tinka jūsų pasirinktai apdailai.
Su šiuo rėmu taip pat galima naudoti pa-
pildomas izoliacines medžiagas. Komplekte 
yra C2 - garų izoliacija BBx, sulaikanti 
garus ir apsauganti nuo kondensacijos.

C   Išskirtinė vidaus apdaila
 LSG 1000

Vidaus apdailos rėmas ir garų izoliacija
• Lankstus plieno karkasas, tinkamas montuoti su gipso plokštėmis

• Paprasta ir saugu montuoti

• tinka bet kokio nuolydžio 225–550 mm storio stogui

• Mažina šalčio tiltus, yra papildomos vietos izoliacijai įrengti

• Komplekte esanti veLux garų izoliacija BBx saugo nuo kondensacijos

• užtikrina vietą papildomai izoliacijai ir tikslios vidinės apdailos  plokščių tvirtinimą

Naujiena



Ritininės 
užuolaidėlės 
• Sukuria malonų 

spalvingą apšvietimą
• Suteikia privatumo 

Tamsinančios 
užuolaidėlės 
• visiškai užtemdo 

patalpą
• Galima nustatyti 

įvairiose padėtyse

Markizės 
•  veiksmingai apsaugo 

nuo kaitros
• turi permatomą 

tinklinį audinį
• visiškai integruotos

Klostuotos 
užuolaidėlės 
•  Sklaido šviesą
• Patogios valdyti
• Puošnios ir stilingos

Dvigubos 
tamsinančios 
užuolaidėlės   
• „Du viename“: tinkamos  
 ir užtamsinti, ir šviesai  
 reguliuoti
• Patogiai valdomos

Išorinės žaliuzės 
•  Geriausiai apsaugo 

nuo kaitros
• visiškai užtamsina 

patalpą
• užtikrina saugumą

Pakeliamosios 
žaliuzės 
•  Lanksčiai reguliuoja 

šviesos srautą 
• valdomos be virvelių

Išorinės žaliuzės 
• tobulai užtamsina 

patalpą
• Geriausiai apsaugo 

nuo kaitros
• užtikrina saugumą

Dienos šviesos 
reguliavimas Užtamsinimas

Apsauga nuo kaitros Tinklelis nuo vabzdžių

Gidas
Kaip reguliuoti šilumą 
ir dienos šviesą5

veLux stogo langai turi iš anksto sumontuotus laikiklius, 
dėl kurių bus paprasta sumontuoti, būtsite tikri kad viskas 
tiks kuo puikiausiai.

Ne visada norisi tiesioginių saulės spindulių. Kur kas geriau 
kartais nubusti, dirbti arba žaisti švelniai išsklaidytoje švie-
soje, o kietai miegoti naktį arba nusnūsti pogulio – aklinoje 
tamsoje. Su veLux užuolaidėlėmis ir žaliuzėmis galėsite re-
guliuoti į patalpą patenkančios šviesos kiekį ir kokybę bei 
pagerinti izoliaciją šildymo išlaidoms sumažinti.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo prekybos at-
stovą arba apsilankykite interneto svetainėje www.velux.lt

Tinklelis nuo vabzdžių
• apsaugo nuo nepageidaujamų 

vabzdžių
• Patvari, skaidri medžiaga 

neužstoja vaizdo
• Puikiai tinka jūsų veLux stogo 

langui

47velux46 GiDaS



1942Paremta 
inovacijomis
veLux grupė iš esmės pakeitė stogo 
langų sampratą. Šiandien bendrovė žino-
ma dėl gebėjimo kurti aukštos kokybės 
gaminius, nustatančius šio pramonės 
sektoriaus standartus, į kuriuos verta  
lygiuotis. Bendrovė veLux, turinti vertin-
gą 70 metų gamybos srities patirtį, tapo 
inovatyviausia gamintoja rinkoje, nuolat 
kurianti naujus gaminius. 

1942 1945 1956 1968 1973 1979 1983 1987 1990 2002 2003 2005 2006 2008 2009 20142012
villum Kann 
rasmussen 
sukuria pirmąjį 
veLux stogo 
langą.

veLux 
balkonas GDL 
suteikia stogo 
langams naują 
reikšmę.

v. Kann  
rasmussen 
išranda per-
versmą sukė-
lusius lankstus 
ašiniam 
varstymui.

Pristatomos 
pirmosios 
patentuotos 
veLux mar-
kizės.

Pristatomas 
veLux 
iNteGra® 
elektrinių 
langų asorti-
mentas.

Pristatomas 
GGL tipo 
veLux 
stogo langas, 
valdomas iš 
viršaus.

Sukuriamos 
pirmosios 
saulės ener-
gija valdomos 
išorinės 
žaliuzės

veLux 
asortimentas 
papildomas 
elektra val-
domais stogo 
langais.

veLux 
gaminių 
asortimentas 
papildomas 
twF šviesos 
tuneliu.

Pristatomas 
platus apsau-
gos nuo saulės 
gaminių asor-
timentas.

Dienos šviesą 
išvysta veLux 
langas, kuria-
me įdiegta 
dūmų šalinimo 
sistema.

Sukuriami ir 
pristatomi 
veLux langai 
plokštiems 
stogams.

veLux grupė 
pradeda vyk-
dyti projektą 
„Model home 
2020“.

rinkoje pasi-
rodo GhL tipo 
stogo langai 
su vyriais 
viršutinėje 
dalyje.

1988
Pristatomos 
veLux  
išorinės 
žaliuzės.

Pristatomas 
veLux 
iNteGra® 
liečiamo  
ekrano valdy-
mo pultelis.

Pristatoma 
naujosios  
kartos gami-
nių programa.

veLux elek-
triniai langai 
papildomi lie-
taus davikliu.

1992
Įkuriama 
uaB veLux 
Lietuva.
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Kiekvienas veLux stogo langas turi unikalią 
duomenų lentelę, kuriame nurodytas lango ti-
pas ir dydis – tai visa informacija, kurios reikia 
užsakant pakeisti langą. atsižvelgiant į jūsų 
lango pagaminimo metus, duomenų lentelės 
vaizdas ir vieta gali skirtis. 

Galite lengvai pakeisti 
esamą veLux stogo 
langą mūsų naujosios 
kartos langu, nes išorini-
ai matmenys yra tie  
patys.

Numatyti, kiek ir kokios dienos šviesos rei-
kia konkrečiam kambariui, gali būti sudė-
tinga. Dabar veLux grupė išleido naują 
nemokamai atsisiunčiamos programinės 
įrangos 2.0 versiją, kuri padės rasti tin-
kamą dienos šviesos pasirinkimo  
sprendimą.

apsilankykite tinklalapyje 
velux.com/visualizer 
ir imkitės darbo.

1992 - 1998

1998 - 2013

Modelis Dydis
nuo 2014 metų

Pakeiskite savo senąjį 
stogo langą 1:1

Kurkite savo namus, 
kupinus dienos šviesos

Išskirtinis klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimas telefonu ir biure
veLux biuras Lietuvoje laukia klientų kiekvieną darbo dieną nuo 8 
iki 17 val. apsilankę biure, klientai gali susipažinti su mūsų gami-
namų langų modeliais ir gauti profesionalią specialisto konsultaciją 
visais rūpimais klausimais.

Gaminių specifikacija
Kai statomo namo savininkas nusprendžia įsigyti stogo langus, jam 
suteikiame visą informaciją apie gaminių specifikaciją. tai padės 
užtikrinti, kad, įsigydamas langus, klientas galės pasirinkti geriausi-
us veLux specialistų rekomenduojamus gaminius. 

atvykite į mūsų biurą, įsikūrusį S. Žukausko g. 49, vilniuje. 
telefono numeris pasiteiravimui: 8 5 270 91 01 
el. pašto adresas: velux.lietuva@velux.com

Nemokamas pristatymas
Dar viena gera žinia veLux stogo langų pirkėjams - garan-
tuojame nemokamą prekių pristatymą iš veLux sandėlių į
prekybos atstovų parduotuves ir sandėlius.

Greitas pristatymas
Standartiniai veLux gaminiai pristatomi klientams per 
48 valandas po užsakymo priėmimo statybinių medžiagų 
parduotuvėje. 

Kas sumontuos?
veLux Lietuva nuolat apmoko statybos specialistus, kaip 
saugiai ir teisingai sumontuoti veLux stogo langus. Serti-
fikuotų veLux stogo langų montuotojų sąrašą galite rasti 
internete: www.velux.lt

PRISTATYMAS

48 h

NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Architekto konsultacijos 
Projekto kūrimo metu mūsų architektas teikia konsultacijas ir 
patarimus ir specialistams, ir privatiems asmenims. Susitarus 
dėl susitikimo dėl rengiamo projekto nemokamai konsultuos 
veLux architektas.

Techninės konsultacijos
Projektavimo ir gamybos proceso metu itin svarbu saugiai ir 
teisingai sumontuoti stogo langus. Mes teikiame savo klien-
tams nemokamas technines veLux konsultacijas tiek veLux 
biure, tiek statybos vietoje.  
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Kainos
Stogo langai

55 x 78 cm
CK02

660,-
EUR 191,14

820,-
EUR 237,49

925,-
EUR 267,89

1670,-
EUR 483,66

1840,-
EUR 532,90

2620,-
EUR 758,80

2790,-
EUR 808,04

55 x 98 cm
CK04

705,-
EUR 204,18

875,-
EUR 253,42

1625,-
EUR 470,63

1765,-
EUR 511,18

1725,-
EUR 499,60

1905,-
EUR 551,72

2675,-
EUR 774,73

2855,-
EUR 826,87

66 x 118 cm
FK06

820,-
EUR 237,49

820,-
EUR 237,49

1015,-
EUR 293,96

1015,-
EUR 293,96

1145,-
EUR 331,61

1845,-
EUR 534,35

2010,-
EUR 582,14

1865,-
EUR 540,14

2075,-
EUR 600,96

2815,-
EUR 815,29

3025,-
EUR 876,10

66 x 140 cm
FK08

1110,-
EUR 321,48

1255,-
EUR 363,47

1995,-
EUR 577,79

2175,-
EUR 629,93

1960,-
EUR 567,66

2195,-
EUR 635,72

2910,- 3145,-
EUR 842,79 EUR 910,85

78 x 98 cm
MK04

800,-
EUR 231,70

800,-
EUR 231,70

990,-
EUR 286,72

990,-
EUR 286,72

1120,-
EUR 324,38

1810,-
EUR 524,21

1970,-
EUR 570,55

1840,-
EUR 532,90

2050,-
EUR 593,72

2790,-
EUR 808,04

3000,-
EUR 868,86

78 x 118 cm
MK06

870,-
EUR 251,97

870,-
EUR 251,97

1080,-
EUR 312,79

1080,-
EUR 312,79

1220,-
EUR 353,33

1945,-
EUR 563,32

2120,-
EUR 613,99

1930,-
EUR 558,97

2155,-
EUR 624,13

2880,-
EUR 834,10

3105,-
EUR 899,27

78 x 140 cm
MK08

930,-
EUR 269,35

930,-
EUR 269,35

1155,-
EUR 334,52

1155,-
EUR 334,52

1305,-
EUR 377,96

2065,-
EUR 598,07

2250,-
EUR 651,65

2005,-
EUR 580,69

2245,-
EUR 650,19

2955,-
EUR 855,83

3195,-
EUR 925,34

78 x 160 cm
MK10

1080,-
EUR 312,79

1080,-
EUR 312,79

1340,-
EUR 388,10

1340,-
EUR 388,10

1510,-
EUR 437,33

2355,-
EUR 682,05

2570,-
EUR 744,32

2370,-
EUR 686,40

3140,- 3420,-
EUR 909,41 EUR 990,51

94 x 118 cm
PK06

1020,-
EUR 295,41

1260,-
EUR 364,92

2235,-
EUR 647,30

2440,-
EUR 706,68

2110,-
EUR 611,10

2375,-
EUR 687,85

3060,-
EUR 886,24

3325,-
EUR 962,99

94 x 140 cm
PK08

1090,-
EUR 315,69

1090,-
EUR 315,69

1350,-
EUR 390,99

1350,-
EUR 390,99

2370,-
EUR 686,40

2590,-
EUR 750,12

2200,-
EUR 637,16

2480,-
EUR 718,26

3150,-
EUR 912,30

3430,-
EUR 993,40

114 x 118 cm
SK06

1070,-
EUR 309,89

1325,-
EUR 383,75

2335,-
EUR 676,26

2550,-
EUR 738,54

2175,-
EUR 629,93

2455,-
EUR 711,02

3125,-
EUR 905,06

3405,-
EUR 986,16

114 x 140 cm
SK08

1190,-
EUR 344,64

1480,-
EUR 428,64

2575,-
EUR 745,77

2815,-
EUR 815,29

2330,-
EUR 674,82

2640,-
EUR 764,60

3280,-
EUR 949,95

3590,-
EUR 1039,74

Standard Standard Plus Premium

CVP 
langas 
varstomas

CFP
langas nevar-
stomas

ISD
kupolas 
skaidrus

ISD
kupolas 
matinis

FMG 
 el. klostuotos 
užuolaidėlės

60 x 60
2610,-

EUR 755,91
1090,-

EUR 315,69
610,-

EUR 176,67
675,-

EUR 195,49
840,-

EUR 243,28

60 x 90
2880,-

EUR 834,10 
1200,-

EUR 347,55
675,-

EUR 195,49
745,-

EUR 215,77
860,-

EUR 249,07

80 x 80
3110,-

EUR 900,72
1295,-

EUR 375,06
730,-

EUR 211,42
800,-

EUR 231,70
875,-

EUR 253,42

90 x 90
3455,-

EUR 1000,63
1440,-

EUR 417,05
810,-

EUR 234,59
890,-

EUR 257,77
895,-

EUR 259,21

90 x 120
3915,-

EUR 1133,87
1630,-

EUR 472,08
920,-

EUR 266,45
1010,-

EUR 292,52
925,-

EUR 267,89

100 x 100
3840,-

EUR 1112,14
1600,-

EUR 463,39
900,-

EUR 260,66
990,-

EUR 286,72
910,-

EUR 263,55

100 x 150
4455,-

EUR 1290,26
1855,-

EUR 537,24
1125,-

EUR 325,82
1240,-

EUR 359,13
960,-

EUR 278,03

120 x 120
4340,-

EUR 1256,95
1810,-

EUR 524,21
1015,-

EUR 293,96
1120,-

EUR 324,38
945,-

EUR 273,69

150 x 150
6300,-

EUR 1824,61
2625,-

EUR 760,26
1620,-

EUR 469,18
1780,-

EUR 515,52

GDL Cabrio 
3073

94 x 252  cm 
P19

9600,-
EUR 2780,35

TWF 
Banguota 
stogo danga

TLF
Lygi 
stogo danga

TWR 
Banguota 
stogo danga

TLR
Lygi 
stogo danga

ZTR
(124 cm)

Šviesos 
tunelis

1135,-
EUR 328,72

1135,-
EUR 328,72

1600,-
EUR 463,39

1600,-
EUR 463,39

375,-
EUR 108,61

   Pristatymas - 2 darbo dienos                     Pristatymas: stogo langai - 10 darbo dienų, užuolaidėlės – nuo 7 iki 12 darbo dienų 

Pristatymo sąlygos

                    Kainos nurodytos su PvM  

Patobuli-
nimas

Mechaniškai atidaromus veLux stogo 
langus paprasta patobulinti ir naudoti 
kaip elektra valdomus veLux iNteGra® 
stoglangius. Pasinaudoję mūsų atnauji-
nimo komplektu, kurį sudaro Kux 100 
valdymo sistema (maitinimo šaltinis) ir 
KMG 100K variklis, galėsite atidaryti 
ir uždaryti stogo langus tik spustelėję 
mygtuką.

Atidaromas 
viršuje

Valdomas 
nuotoliniu būdu

Valdymo 
skydelis

Valdiklis ir  
maitinimo  
šaltinis

Variklis ir  
lietaus jutiklis

KUX 100

KMG 100K

VELUX INTEGRA®

valdymo pultas
KLR 200
Papildomų funkcijų ir 
programavimo priedas

725,-
EUR 209,77

460,-
EUR 133,22

700,-
EUR 202,74

53veLux52 KaiNoS

Populiariausias 
dydis
MK06 78x118 cm

1080,-
 EUR 312,79

GZL 1050 GZL 1050B GLL 1055 GLL 1055B GLU 0055

1080,-
 EUR 312,79

1220,-
 EUR 353,33

Rankena 
apačioje
tinka montuojant 
langą aukštai

Rankena 
apačioje
tinka montuojant 
langą aukštai

870,-
EUR 251,97

Rankena 
viršuje

Rankena 
viršuje

Rankena 
viršuje

GPL 3073

1945,-
 EUR 563,32

Rankena 
apačioje

GPU 0073 

2120,-
 EUR 613,99

Rankena 
apačioje

870,-
EUR 251,97

2880,-
 EUR 834,10

Nuotolinis 
valdymas

GGL 306021
veLux iNteGra®

1930,-
 EUR 558,97

Rankena 
viršuje

GGL 3066

2155,-
 EUR 624,13

Rankena 
viršuje

GGU 0066

3105,-
 EUR 899,27

Nuotolinis 
valdymas

GGU 006021
veLux iNteGra®



Kainos
Tarpinės

Lango modelis ir dydis.
Modelis (pvz. GGL) ir dydis (pvz. MK08) nurodyti ant 
jūsų lango modelio ženklo. 

Gaminio kodas Lango dydis

Other
products

55veLux

Vandeniui nelaidžių 
tarpinių sistemaA Vidaus 

apdailaCPapildoma 
izoliacijaB

BFX 1000 BBX 0000

Tarpinė tarp 
lango ir stogo 
drėgmę 
izoliuojančios 
medžiagos

Garo izoliacija

55 x 78 cm
CK02

210,-
EUR 60,81

380,-
EUR 110,06

200,-
EUR 57,92

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

300,-
EUR 86,89

60,-
EUR 17,38

55 x 98 cm
CK04

215,-
EUR 62,27

390,-
EUR 112,95

200,-
EUR 57,92

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

305,-
EUR 88,33

65,-
EUR 18,83

66 x 118 cm
FK06

240,-
EUR 69,51

415,-
EUR 120,19

225,-
EUR 65,16

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

320,-
EUR 92,67

75,-
EUR 21,72

66 x 140 cm
FK08

250,-
EUR 72,41

430,-
EUR 124,53

240,-
EUR 69,51

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

330,-
EUR 93,00

80,-
EUR 23,17

78 x 98 cm
MK04

240,-
EUR 69,51

415,-
EUR 120,19

225,-
EUR 65,16

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

320,-
EUR 92,67

70,-
EUR 20,27

78 x 118 cm
MK06

250,-
EUR 72,41

430,-
EUR 124,53

240,-
EUR 69,51

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

325,-
EUR 94,13

80,-
EUR 23,17

78 x 140 cm
MK08

265,-
EUR 76,75

445,-
EUR 128,88

250,-
EUR 72,41

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

340,-
EUR 98,47

85,-
EUR 24,62

78 x 160 cm
MK10

295,-
EUR 85,44

480,-
EUR 139,02

280,-
EUR 81,09

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

350,-
EUR 101,37

95,-
EUR 27,52

94 x 118 cm
PK06

285,-
EUR 82,55

465,-
EUR 134,67

270,-
EUR 78,20

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

340,-
EUR 98,47

90,-
EUR 26,06

94 x 140 cm
PK08

300,-
EUR 86,89

485,-
EUR 140,47

285,-
EUR 82,55

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

345,-
EUR 99,92

100,-
EUR 28,96

114 x 118 cm
SK06

295,-
EUR 85,44

480,-
EUR 139,02

280,-
EUR 81,09

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

350,-
EUR 101,37

95,-
EUR 27,52

114 x 140 cm
SK08

315,-
EUR 91,23

500,-
EUR 144,81

300,-
EUR 86,89

170,-
EUR 49,23

85,-
EUR 24,62

80,-
EUR 23,17

360,-
EUR 104,27

105,-
EUR 30,41

EDZ 0000

Stogo profilis  
Max. profilio 
aukštis 

45 mm
EDS 0000

Stogo profilis  
Max. profilio 
aukštis 

8 mm
BDX 2000

Pilna izoliacija  
ir papildoma 
apsauga.

EDW 2000

Stogo profilis  
Max. profilio 
aukštis 

120 mm
 ZWC 0000

Svarbu!  
Kai nenaudojamos 
tarpinės. Skardelių 

rinkinys

& CB

BDx izoliavimo kom-
plektas ir apdailos rėmo 
komplektas gali būti nau-
dojami tiek atskirai, tiek 
kartu montuojamiems 
langams. 

Žiūrėkite daugiau 
42 puslapiuose.

Daugiau informacijos apie veLux užuolaidėles rasite www.veluxshop.lt
Galimi ir kiti dydžiai

Priedai

Stogo langams: GZL, GZL-B GLL, GLL-B, GLU, GPL, GPU, GGL, GGU, standard spalvų kainos
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CK02 C02 102 193,-
EUR 55,89

193,-
EUR 55,89

224,-
EUR 64,87

336,-
EUR 97,31

280,-
EUR 81,09

144,-
EUR 41,71

775,-
EUR 224,46

345,-
EUR 99,92

251,-
EUR 72,70

108,-
EUR 31,28

CK04 C04 104 208,-
EUR 60,25

208,-
EUR 60,25

242,-
EUR 70,08

363,-
EUR 105,14

302,-
EUR 87,47

144,-
EUR 41,71

820,-
EUR 237,49

345,-
EUR 99,92

271,-
EUR 78,49

108,-
EUR 31,28

FK06 F06 206 244,-
EUR 70,66

244,-
EUR 70,66

283,-
EUR 81,97

425,-
EUR 123,09

354,-
EUR 102,52

167,-
EUR 48,36

885,-
EUR 256,31

385,-
EUR 111,50

317,-
EUR 91,80

126,-
EUR 36,49

FK08 F08 254,-
EUR 73,57

295,-
EUR 85,44

443,-
EUR 128,31

369,-
EUR 106,87

167,-
EUR 48,36

920,-
EUR 266,45

385,-
EUR 111,50

330,-
EUR 95,58

126,-
EUR 36,49

MK04 M04 304 236,-
EUR 68,35

236,-
EUR 68,35

274,-
EUR 79,35

412,-
EUR 119,33

343,-
EUR 99,34

180,-
EUR 52,13

875,-
EUR 253,42

385,-
EUR 111,50

307,-
EUR 88,91

135,-
EUR 39,10

MK06 M06 306 254,-
EUR 73,57

254,-
EUR 73,57

295,-
EUR 85,44

443,-
EUR 128,31

369,-
EUR 106,87

180,-
EUR 52,13

920,-
EUR 266,45

385,-
EUR 111,5

330,-
EUR 95,58

135,-
EUR 39,10

MK08 M08 308 271,-
EUR 78,49

271,-
EUR 78,49

316,-
EUR 91,52

473,-
EUR 137,00

395,-
EUR 114,41

180,-
EUR 52,13

965,-
EUR 279,49

405,-
EUR 117,30

354,-
EUR 102,52

135,-
EUR 39,10

MK10 M10 310 304,- 
EUR 88,04

304,- 
EUR 88,04

354,- 
EUR 102,52

531,- 
EUR 153,79

443,- 
EUR 128,31

180,- 
EUR 52,13

1010,- 
EUR 292,52

405,- 
EUR 117,3

396,- 
EUR 114,68

135,- 
EUR 39,10

PK06 P06 406 279,-
EUR 80,80

279,-
EUR 80,80

325,-
EUR 94,13

487,-
EUR 141,05

406,-
EUR 117,59

209,-
EUR 60,54

995,-
EUR 288,17

405,-
EUR 117,30

363,-
EUR 105,14

157,-
EUR 45,47

PK08 P08 304,-
EUR 88,04

304,-
EUR 88,04

354,-
EUR 102,52

531,-
EUR 153,79

443,-
EUR 128,31

209,-
EUR 60,54

1050,-
EUR 304,10

420,-
EUR 117

396-
EUR 114,68

157,-
EUR 45,47

SK06 S06 606 317,-
EUR 91,80

317,-
EUR 91,80

369,-
EUR 106,87

553,-
EUR 160,16

461,-
EUR 133,51

232,-
EUR 67,19

1065,-
EUR 308,44

430,-
EUR 124,53

413,-
EUR 119,61

174,-
EUR 50,40

SK08 S08 608 330,-
EUR 95,58

330,-
EUR 95,58

384,-
EUR 111,21

575,-
EUR 166,53

479,-
EUR 138,73

232,-
EUR 67,19

1140,-
EUR 330,17

450,-
EUR 130,33

430,-
EUR 124,53

174,-
EUR 50,40

55veLux

Kainos 

   Pristatymas - 2 darbo dienos                     Pristatymas: stogo langai - 10 darbo dienų, užuolaidėlės – nuo 7 iki 12 darbo dienų 

Pristatymo sąlygos

                    Kainos nurodytos su PvM  

Vidaus apdailos 
rėmas

LSG 1000

ZCt 200
• teleskopinė lazdelė aukštai sumontuotiems 

langams bei užuolaidėlėms valdyti. 
• ilgis gali būti reguliuojamas nuo 100 cm iki 

180 cm.
• 100 LtL, 28,96 eur

ZCZ 080
• Lazdelė aukštai sumontuotiems langams 

bei užuolaidėlėms valdyti.  
• ilgis 80 cm.
• 75 LtL, 21,72 eur

Tarpinės dviems  
langamsA

EKW 0021

Stogo profilis  
Max. profilio aukštis 

120 mm
 EKW 0007 + EDW 0000

Stogo profilis  
Max. profilio aukštis 

120 mm
EKS 0021

Stogo profilis  
Max. profilio aukštis 

8 mm

Šalia Šalia Vienas 
virš 
kito

54 PriCeS

55 x 78 cm
CK02

615,-
EUR 178,11

615,-
EUR 178,11

565,-
EUR 163,63

66 x 118 cm
FK06

700,-
EUR 202,74

700,-
EUR 202,74

650,-
EUR 188,25

78 x 118 cm
MK06

740,-
EUR 214,32

740,-
EUR 214,32

685,-
EUR 198,39

78 x 140 cm
MK08

785,-
EUR 227,35

785,-
EUR 227,35

720,-
EUR 208,53

94 x 140 cm
PK08

880,-
EUR 254,86

880,-
EUR 254,86

815,-
EUR 236,04

114 x 140 cm
SK08

925,-
EUR 267,89

925,-
EUR 267,89

855,-
EUR 247.63



Pasaulinis rinkos lyderis#1

uaB veLux Lietuva
S. Žukausko g. 49, 8 a.
Lt-09131 , vilnius

tel. (5) 270 91 01
Faksas (5) 270 91 00

velux.lietuva@velux.com
www.velux.lt

Garantija, kuria galite 
pasitikėtiMETŲ

GARANTIJA

Prekių pristatymas 
per 48 valandas

Klientų aptarnavimo 
skyrius
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