
Populārākais jumta loga izmērs

GZL izmērs 78x118cm 
(MK06)

EUR 

272,-
Produktu un cenu katalogs. 
Cenas spēkā no 01.04.2014.

Jaunas paaudzes 
jumta logi!

191,- LVL



2 3 VELUXNEW GENERATION

 Saturs
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52  Cenas

Populārākais jumta loga izmērs

Izmērs 78x118cm (MK06)

EUR

272,-

2 3 VELUXJAUNA PAAUDZE

Siltumizolācija 
(U-vērtība)

Saules 
enerģijas 
caurlaidība 
(g-vērtība)

Enerģijas 
līdzsvars

Izbaudi vairāk dienasgaismas — 
līdz pat 10% lielāks stiklojuma laukums

Ietaupi siltumenerģiju — 
pateicoties jaunajai tehnoloģijai 
ThermoTechnologyTM 

Ļauj savai mājai elpot — 
ar VELUX unikālo ventilācijas sistēmu 

Radi mūsdienīgu telpu — 
ar VELUX eleganto dizainu

Jauna  
paaudze!

Izstrādājot jaunas paaudzes jumta logus, VELUX 
mērķis bija radīt produktus ar  izciliem energoefek-
tivitātes rādītājiem. Un tas ir veiksmīgi izdevies! 
Vislabāk to raksturo jumta logu enerģijas līdzsvars. 
Enerģijas līdzsvars tiek aprēķināts kā no saules 
saņemtā siltuma daudzuma un zaudētā siltuma 
daudzuma starpība.

191,- LVL
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Populārākais
izmērs 272,-

Izmērs 78x118cm
(MK06)

272,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

381,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

594,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

566,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

326,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

326,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

Rokturis 
vērtnes 
augšā

Rokturis 
vērtnes 
augšā

Rokturis 
vērtnes 
augšā

Rokturis 
vērtnes 
apakšā

Rokturis 
vērtnes 
apakšā

Rokturis 
vērtnes 
apakšā

Rokturis 
vērtnes 
augšā

Koka logs

Divpakāpju ventilācijas 
sistēma

Putekļu un kukaiņu 
filtrs

Koka logs

Iebūvēta ventilācija

Putekļu un kukaiņu 
filtrs

Koka logs

Divpakāpju ventilācijas 
sistēma

Putekļu un kukaiņu 
filtrs

Speciāla blīve

Laminēts stikls 
drošībai

Koka logs

Divpakāpju ventilācijas 
sistēma

Putekļu un kukaiņu 
filtrs

Speciāla blīve

Laminēts stikls 
drošībai

Verams divos režī-
mos

Plašs panorāmas 
skats

Koka logs

Iebūvēta ventilācija

Putekļu un kukaiņu 
filtrs

Laminēts stikls 
drošībai

Speciāla blīve

Augsta energoefektivitāte

Trīskārša stikla pakete

Nenoraso un ir viegli 
tīrāms

Koka logs

Iebūvēta ventilācija

Putekļu un kukaiņu 
filtrs

Speciāla blīve

Laminēts stikls 
drošībai

Koka logs ar balta  
poliuretāna pārklājumu
Iebūvēta ventilācija

Putekļu un kukaiņu 
filtrs

Speciāla blīve

Laminēts stikls 
drošībai

Viegli kopjams

Iebūvēšanas augstums
no 150 cm

Iebūvēšanas augstums
no 150 cm

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

Skatīt 6 lpp. Skatīt 8 lpp.

Skatīt 10 lpp. Skatīt 12 lpp.

Skatīt 14 lpp.

Standard Standard Plus Premium

Skatīt 18 lpp.

Pieejams arī ar baltu 
apdari

Skatīt 16 lpp.

Pieejams arī ar baltu 
apdari

JUMTA LOGU MODEĻI4

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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Ļaujiet svaigam gaisam ieplūst mājā arī 
tad, kad esat darbā vai guļat. Mazliet 
pavelkot loga rokturi, jūs atvērsiet venti-
lācijas vārstu un ļausiet svaigam gaisam 
ieplūst telpā. Pateicoties iebūvētam gaisa
filtram, telpā būs svaigs gaiss, bet putekļi 
un kukaiņi tajā neiekļūs. 

Svaigs gaiss pa 
ventilācijas vārstu  

Iebūvēšanas piederumi – 42 lpp.

Tikai VELUX jumta logi ir paredzēti atvēr-
šanai pa centrālo asi un ar augšējo rokturi. 
Tam ir divas galvenās priekšrocības: logu 
ir viegli atvērt pat tad, ja zem tā atrodas 
mēbeles; turklāt, logs jumtā ir iebūvēts 
vienā līmenī ar cilvēka augumu, tad jūs 
varat skatīties pa to gan stāvot, gan sēžot.

Rokturis vērtnes augšā

Rokturis vērtnes 
augšpusē ir īpašs

Rokturis vērtnes augšā ir uzlabots, lai 
jums būtu vēl ērtāk to satvert, turklāt, 
pateicoties tā gludajam alumīnija dizai-
nam, tas izskatās moderns un elegants. 
Lai notīrītu logu, vienkārši pagrieziet to 
par 180° un nostipriniet atbalsta stieni 
rāmī, tādejādi logs jums tīrīšanas laikā 
nebūs jātur.

Praktisks un 
ērts

Šis jumta logs ir pieejams ar oriģinālu 
rokturi vērtnes augšpusē. Elegantais 
rokturis vērtnes augšpusē šim jum-
ta logam ir jaunums – tas ir būtiski 
izmainīts, lai padarītu atvēršanu un 
aizvēršanu ar vienu rokas tvērienu 
maksimāli ērtu. Rokturī ir iebūvēta 
ventilācija.

Iebūvēta ventilācija

Putekļu un kukaiņu filtrs

Rokturis vērtnes augšā

Iebūvēta ventilācija

Putekļu un kukaiņu filtrs

Rokturis 
vērtnes 
augšā
GZL 1050

Standard

EUR
LVL

6 STANDARD

55 x 78 cm
CK02

207,-
145,-

55 x 98 cm
CK04

220,-
155,-

66 x 118 cm
FK06

256,-
180,-

78 x 98 cm
MK04

250,-
176,-

78 x 118 cm
MK06

272,-
191,-

78 x 140 cm
MK08

291,-
205,-

78 x 160 cm
MK10

337,-
237,-

94 x 118 cm
PK06

318,-
223,-

94 x 140 cm
PK08

340,-
239,-

114 x 118 cm
SK06

335,-
235,-

114 x 140 cm
SK08

373,-
262,-



Izbaudiet tīru, svaigu 
gaisu
Rokturī iebūvētais gaisa filtrs jums no-
drošina veselīgāku vidi, neļaujot jūsu mājā 
iekļūt putekļiem un kukaiņiem. Filtru var 
viegli iztīrīt ar putekļu sūcēju.

Uzmanību!* Pievērsiet uzmanību iebūvēšanas 
augstumam! Jumta logus, kas paredzēti iebūvē-
šanai 150 cm augstumā, iesakām izvēlēties ar 
rokturi vērtnes apakšā. Sk. 38 - 39 lpp.

Divlīmeņu ventilācijas sistēma ļauj jūsu 
mājai elpot arī tad, kad logs ir aizvērts. 
Atveriet  ventilācijas vārstu, lai kontrolētu 
ieplūstošā gaisa daudzumu, un izbaudiet 
tīru un svaigu gaisu jebkurā diennakts laikā.

Ļaujiet savai 
mājai elpot

Vērtnes apakšā ērts un patīkams rokturis, 
kas paredzēts augsti iebūvētu logu atvēr-
šanai un aizvēršanu. Tas ir viegli un ērti. 
Lai notīrītu logu, vienkārši pagrieziet to pa 
180° un nostipriniet atbalsta stieni rāmī, 
lai logs tīrīšanas laikā jums nebūtu jātur.

Ērta 
atvēršana

Jumta logs ar rokturi vērtnes apakšā 
ir labākais risinājums, ja jumta loga 
montāža paredzēta augstākā pozīcijā, 
piemēram, telpā ir augstas bēniņu sienas. 
Standarta risinājumā tas ir aprīkots ar 
divlīmeņu ventilācijas sistēmu, kas nodro-
šina efektīvu ventilāciju arī tad, kad logs 
ir aizvērts. 
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Putekļu un kukaiņu filtrs

Putekļu un kukaiņu filtrs

Rokturis vērtnes apakšā

Rokturis vērtnes apakšā

Divpakāpju ventilācijas sistēma

Divpakāpju ventilācijas sistēma

Rokturis 
vērtnes 
apakšā
GZL 1050 B 
Iebūvēšanas augstums 
no 150 cm

Standard

66 x 118 cm
FK06

256,-
180,-

78 x 98 cm
MK04

250,-
176,-

78 x 118 cm
MK06

272,-
191,-

78 x 140 cm
MK08

291,-
205,-

78 x 160 cm
MK10

337,-
237,-

94 x 140 cm
PK08

340,-
239,-
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Iebūvēšanas piederumi – 42 lpp.



Laminēta stikla 
pakete drošībai
Pateicoties laminētam iekšējam stiklam, 
zem šī jumta loga jūs varat droši gulēt un 
strādāt, bet bērni šeit var mierīgi rota-
ļāties. Ja stikla paketes iekšējais stikls 
trieciena rezultātā saplīstu, tas būtu 
saplaisājis, bet nebūtu sadrupis sīkās 
lauskās un joprojām turētos loga rāmī. 
Iesakām laminētu stikla paketi drošībai un 
sirdsmieram. 

Jaunais jumta logs ar rokturi vērtnes 
augšā ir lieliska izvēle mājas siltuma un 
energoefektivitātes nodrošināšanai. Pa-
teicoties inovatīvajai jumta loga siltumizo-
lācijai ThermoTechnology™ un īpašajam 
blīvējumam, šim logam piemīt izcilas 
siltumizolācijas īpašības. Unikālais roktu-
ris vērtnes augšā padara jumta logu pie-
mērotu iebūvēšanai dažādos augstumos. 
Mehānisms dod iespēju zem tā novietot 
galdu vai dīvānu, neierobežojot jumta loga 
atvēršanu. 

St
an

da
rd

 P
lu

s

Rokturis 
vērtnes 
augšā
GLL 1055

55 x 78 cm
CK02

248,-
174,-

55 x 98 cm
CK04

264,-
186,-

66 x 118 cm
FK06

307,-
216,-

66 x 140 cm
FK08

336,-
236,-

78 x 98 cm
MK04

300,-
211,-

78 x 118 cm
MK06

326,-
229,-

78 x 140 cm
MK08

349,-
245,-

78 x 160 cm
MK10

405,-
285,-

94 x 118 cm
PK06

382,-
268,-

94 x 140 cm
PK08

408,-
287,-

114 x 118 cm
SK06

401,-
282,-

114 x 140 cm
SK08

447,-
314,-

Iebūvēta ventilācija

Standard
Plus

EUR
LVL

10 STANDARD PLUS

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai Laminēts stikls drošībai

Rokturis vērtnes augšā

Putekļu un kukaiņu filtrs

Ja vēlaties baudīt papildu ērtības un 
atvērt savu logu ar tālvadību no jebkuras 
vietas mājā, iesakām to aprīkot ar elek-
tromotoru KMG un tālvadības pulti KUX. 
Tas ir praktisks risinājums augsti iebūvē-
tiem un ar roku neaizsniedzamiem jumta 
logiem. Sk. 52 lpp.

Viegli aprīkot ar 
tālvadību

Inovatīvā jumta loga siltumizolācija Ther-
moTechnology™ padara jumta logu par 
efektīvu aizsargu pret aukstumu, vēju un 
sniegu. Šis jumta logs, kas aprīkots ar īpašo 
blīvējumu pret gaisa caurlaidību, nodrošina 
augstu energoefektivitāti un saglabā siltumu 
jūsu mājā.

Mazāks enerģijas 
patēriņš

Iebūvēšanas piederumi – 42 lpp.



*

Ne vēsts no 
caurvēja
Jumta loga īpašais blīvējums uzlabo izo-
lāciju pret gaisa caurlaidību. Rezultātā jūs 
varat izbaudīt patīkamu iekštelpu klimatu 
bez nepatīkamā caurvēja. Apvienojumā 
ar inovatīvo tehnoloģiju ThermoTechno-
logy™, jumta logs ir energoefektīvs un 
palīdz taupīt siltumenerģiju.

Pateicoties inovatīvajai tehnoloģijai 
ThermoTechnology™, jumta logam ir 
būtiski uzlaboti siltumizolācijas rādītāji. 
Rezultātā jūsu māja būs energoefektīva 
un saglabās siltumu. Logs ir aprīkots ar 
īpašu blīvējumu pret gaisa caurlaidību, un 
tas ir pieejams ar drošu laminētu stikla 
paketi. Loga vērtnes apakšā atrodas rok-
turis. Tam ir jauns, daudz ērtāks dizains. 
Jumta logs ar rokturi vērtnes apakšā dod 
iespēju to iebūvēt augstākā  pozīcijā kā 
parasti – parasti mājās, kur ir augstas 
bēniņu sienas.

Speciāla blīve

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai Laminēts stikls drošībai

Rokturis vērtnes apakšā

Divpakāpju ventilācijas sistēma

Putekļu un kukaiņu filtrs

Uzmanību! Pievērsiet uzmanību iebūvēšanas 
augstumam! Jumta logus, kas paredzēti 
iebūvēšanai 150 cm augstumā, iesakām 
izvēlēties ar rokturi vērtnes apakšā. 
Sk. 38-39 lpp.

Inovatīvā jumta loga siltumizolā-
cija ThermoTechnology™ padara 
jumta logu par efektīvu aizsargu 
pret aukstumu, vēju un sniegu. 
Aprīkots ar īpašo blīvējumu pret 
gaisa caurlaidību, šis jumta logs 
nodrošina augstu energoefektivi-
tāti un saglabā siltumu jūsu mājā.

Mazāks enerģijas 
patēriņš

Pateicoties laminētam iekšējam stiklam, 
zem šī jumta loga jūs varat droši gulēt un 
strādāt, bet bērni šeit var mierīgi rota-
ļāties. Ja stikla paketes iekšējais stikls 
trieciena rezultātā saplīstu, tas būtu 
saplaisājis, bet nebūtu sadrupis sīkās 
lauskās un joprojām atradīsies loga rāmī. 
Iesakām laminētu stikla paketi drošībai un 
sirdsmieram.

Laminēta stikla 
pakete drošībai
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Rokturis 
vērtnes  
apakšā
 GLL 1055 B
Iebūvēšanas augstums 
no 150 cm

Standard
Plus

66 x 118 cm
FK06

307,-
216,-

78 x 98 cm
MK04

300,-
211,-

78 x 118 cm
MK06

326,-
229,-

78 x 140 cm
MK08

349,-
245,-

78 x 160 cm
MK10

405,-
285,-

94 x 140 cm
PK08

408,-
287,-

15
0 

cm

EUR
LVL

12 STANDARD PLUS

*

Iebūvēšanas piederumi – 42 lpp.



Ļaujiet mājā ieplūst svaigam gaisam, kad 
virtuvē gatavojat ēdienu vai ejat dušā. 
Ar vieglu rokas pieskārienu loga rokturis 
tiek atvērts telpas ventilēšanas režīmā. 
Rezultātā telpā sāk ieplūst svaigs gaiss. 
Pateicoties gaisa filtram, telpās neiekļūst 
putekļi un insekti. 

VELUX jaunā izolācijas sistēma ir izgatavo-
ta uz  termiski apstrādāta koka bāzes, lai 
nodrošinātu visaugstāko enerģijas noturību. 
Apvienojumā ar īpašu blīvējumu logs nodro-
šina labāku siltumizolāciju.

Pretstatā parastajiem PVC logiem, 
baltais ūdensnecaurlaidīgais poliuretā-
na pārklājums ir izliets vienā gabalā bez 
savienojošiem mezgliem. Tas loga rāmi 
padara izturīgu pret mitrumu un pu-
tekļiem, kā arī nodrošina gludus stūrus. 
Rezultātā tajos nesakrājas mitrums, 
putekļi un netīrumi. Šim logam nav ne-
pieciešama virsmas apkope. To ir viegli 
tīrīt ar mitru lupatiņu.

VELUX mitrumizturīgais jumta logs ir 
lieliski piemērots telpās ar paaugstinātu 
mitruma līmeni – vannas istabā un virtu-
vē, kā arī telpās, kur dizains prasa baltu 
apdari. Šī jumta loga termiski apstrādātā 
koksne ir pārklāta ar ūdensnecaurlaidīgu 
un putekļus neuzkrājošu baltu poliuretāna 
pārklājumu. Rezultātā tiek nodrošināta iz-
cila siltumizolācija un fiziska izturība. Šim 
logam ir  nepieciešama minimāla tīrīšana 
un nav nepieciešamas virsmas apkopes. 
Rokturis vērtnes augšā to padara piemē-
rotu jebkuram iebūvēšanas augstumam, 
kā arī papildus tas neizslēdz iespēju, ka 
zem tā var atrasties mēbeles, vanna vai 
izlietne.

Izcila 
energoefektivitāte

Telpu vēdināšana 
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Viegli kopt

Rokturis 
vērtnes 
augšā
GLU 0055

55 x 78 cm
CK02

289,-
203,-

66 x 118 cm
FK06

358,-
252,-

66 x 140 cm
FK08

392,-
276,-

78 x 98 cm
MK04

350,-
246,-

78 x 118 cm
MK06

381,-
268,-

78 x 140 cm
MK08

407,-
286,-

78 x 160 cm
MK10

472,-
332,-

Standard
Plus

EUR
LVL

14 STANDARD PLUS

Viegli kopjams

Putekļu un kukaiņu filtrs

Viegli kopjams

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai

Rokturis vērtnes augšā

Putekļu un kukaiņu filtrs

Iebūvēta ventilācija

Iebūvēta ventilācija

Iebūvēšanas piederumi – 42 lpp.



Rokturī iebūvētā ventilācija ļauj telpā 
ieplūst svaigam gaisam arī tad, kad logs ir 
aizvērts, savukārt iebūvētais gaisa filtrs 
neļauj telpā iekļūt putekļiem un kukaiņiem. 
Viegli pavelkot rokturi vērtnes augšpusē 
jūs atvērsiet ventilācijas vārstu. Logs 
paliek aizvērts, bet mājā ieplūst svaigs un 
tīrs gaiss arī tad, kad neesat mājās. 

Vienmēr svaigs 
gaiss 

Putekļu un kukaiņu filtrs

Iebūvēta ventilācija

Pr
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Šim jumta logam ir divas funkcijas: 
panorāmas skats un viegla tīrīšana. Pa 
augšējo asi veramā vērtne nodrošina loga 
atvēršanos līdz 45° grādu leņķim. Tādējādi 
tiek nodrošināts lielisks panorāmas skats. 
Lai logu nomazgātu, to ir iespējams ērti 
pagriezt pa centrālo asi līdz 180°, tādējādi 
piekļūstot stikla otrai pusei.

Lielisks 
panorāmas skats

Plašs panorāmas skats

Divpakāpju ventilācijas sistēma Plašs panorāmas skats

Divpakāpju ventilācijas sistēma

Pa augšējo asi veramais jumta logs ir ērti 
verams ar rokturi vērtnes apakšā. Logam 
var ērti piekļūt. Šī ir pareizā izvēle, ja 
vēlaties izbaudīt plašu panorāmas skatu, 
kad atrodaties pie atvērta loga. Šim jumta 
logam ir laminēta stikla pakete, kas no-
drošina paaugstinātu drošības sajūtu. Lai 
nodrošinātu nevainojamu siltumizolāciju, 
logs ir aprīkots ar  inovatīvo ThermoTech-
nology™ rāmi.

Rokturis 
vērtnes  
apakšā
GPL 3073 

55 x 98 cm
CK04

481,-
338,-

66 x 118 cm
FK06

559,-
393,-

78 x 98 cm
MK04

547,-
384,-

78 x 118 cm
MK06

594,-
417,-

78 x 140 cm
MK08

636,-
447,-

78 x 160 cm
MK10

737,-
518,-

94 x 118 cm
PK06

695,-
488,-

94 x 140 cm
PK08

743,-
522,-

114 x 118 cm
SK06

731,-
514,-

114 x 140 cm
SK08

814,-
572,-

Premium

Atšķirībā no parastajiem PVC logiem,  VELUX 
mitrumizturīgie jumta logi tiek ražoti kā vien-
gabalains produkts – koka logs, kas pārklāts ar 
baltu poliuretānu. Šāds logs ir viegli kopjams, 
un šis risinājums pasargā loga rāmi un vērtni  
no mitruma un putekļiem. Loga stūri un malas 
ir patīkami gludas. Mitrums, putekļi un netīru-
mi šeit neuzkrājas.

Viegli kopjams

Pieejams arī ar  
baltu apdari

Pieejams arī ar baltu apdari

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai

Putekļu un kukaiņu filtrs

Iebūvēta ventilācija

Rokturis vērtnes apakšā

EUR
LVL

16 PREMIUM
Iebūvēšanas piederumi – 42 lpp.



Premium Ja jums ir vajadzīgs jumta logs ar augstu 
energoefektivitāti, mēs rekomendējam 
modeli GGL 3066. Šis jumta logs ar rokturi 
vērtnes augšā ir ērti lietojams. Jumta loga 
modelis GGL 3066 ir aprīkots ar elegantu 
rokturi, kurā ir iebūvēta ventilācijas vērtne. 
Tādējādi jumta logu var lietot telpas vēdi-
nāšanai arī tad, kad tas ir aizvērts.

Trīskārša stikla pakete

Nenoraso un ir viegli tīrāms Trīskārša stikla pakete

Augsta energoefektivitāte

Pieejams arī ar baltu apdari* Nenoraso un ir viegli tīrāms

Pr
em

iu
m

Rokturis 
vērtnes 
augšā
GGL 3066

55 x 78 cm
CK02

488,-
343,-

55 x 98 cm
CK04

504,-
354,-

66 x 118 cm
FK06

547,-
384,-

78 x 98 cm
MK04

540,-
380,-

78 x 118 cm
MK06

566,-
398,-

78 x 140 cm
MK08

589,-
414,-

94 x 118 cm
PK06

622,-
437,-

94 x 140 cm
PK08

648,-
455,-

114 x 118 cm
SK06

641,-
450,-

114 x 140 cm
SK08

687,-
483,-

*Mitrumizturīgā jumta loga GGU 0066 cenas sk. 52 lpp.

Putekļu un kukaiņu filtrs

Iebūvēta ventilācija

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai

EUR
LVL
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 VELUX jumta logi, kas ir aprīkoti ar trīs-
kāršu  stikla paketi, nodrošina augstu 
energoefektivitāti. Šiem logiem ir ļoti 
zema U-vērtība, tādējādi nodrošinot 
teicamu siltuma izolāciju. Trīskāršā stikla 
pakete ir pārklāta ar viegli tīrāmu un rasu 
novērsošu pārklājumu. Šis pārklājums 
samazina kondensāta rašanos, nodrošina 
skaidru skatu un samazina nepieciešamī-
bu pēc ārējā stikla tīrīšanas.

Trīskārša stikla pakete 
augstai energoefektivitātei 

PREMIUM

Rokturis vērtnes augšā

Iebūvēšanas piederumi – 42 lpp.

Atšķirībā no parastajiem PVC logiem, 
 VELUX mitrumizturīgie jumta logi tiek 
ražoti kā viengabalains produkts – koka 
logs, kas pārklāts ar baltu poliuretānu. 
Šāds logs ir viegli kopjams, un šis risinājums 
pasargā loga rāmi un vērtni  no mitruma un 
putekļiem. Loga stūri un malas ir patīkami 
gludas. Mitrums, putekļi un netīrumi šeit 
neuzkrājas. 

Viegli kopjams

Pieejams arī ar
baltu apdari 



Ja vēlaties baudīt maksimālas ērtības, ar 
tālvadību darbināmais  VELUX  INTEGRA® 
jumta logs ir īstā izvēle. Šis logs tiek 
darbināts ar skārienjūtīgu pulti, kas 
ietilpst pirkuma komplektā. Ar tālvadību 
vadāmie logi ir aprīkojami ar elektriskām 
vai solārām žalūzijām, saulessargiem un 
slēģiem. Komplektācijā ietilpst arī lietus 
sensors, kas automātiski aizver logu tad, 
kad sāk līt. Ar tālvadību veramais logs ir 
pieejamas gan ar elektrisko, gan solāro 
tālvadību.

Lietus sensors

Lietus trokšņa slāpēšana

Automātiskas programmas

Tālvadības pults

Pr
em

iu
m

 

Tālvadība
GGL 306021

55 x 78 cm
CK02

743,-
522,-

55 x 98 cm
CK04

759,-
533,-

66 x 118 cm
FK06

802,-
564,-

66 x 140 cm
FK08

831,-
584,-

78 x 98 cm
MK04

795,-
559,-

78 x 118 cm
MK06

821,-
577,-

78 x 140 cm
MK08

844,-
593,-

78 x 160 cm
MK10

900,-
633,-

94 x 118 cm
PK06

877,-
616,-

94 x 140 cm
PK08

903,-
635,-

114 x 118 cm
SK06

896,-
630,-

114 x 140 cm
SK08

942,-
662,-

Elektriskā 
tālvadība

 VELUX INTEGRA®
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Jumta logu, žalūziju, saulessargu un slēģu 
atvēršana un aizvēršana nekad nav bijusi 
tik vienkārša. Jaunā  VELUX INTEGRA® 
tālvadības pults atvērs māju dienasgais-
mai un svaigam gaisam tikai ar vienu 
pogas pieskārienu. Tālvadības pultij var 
veikt iestatījumu, ka logs tiek atvērts un 
aizvērts iepriekš noteiktos laikos.

Tālvadības pults

Vienkārša un 
ērta lietošana

Ar roku veramus jumta logus ir 
iespējams aprīkot ar elektrisko vai 
solāro tālvadību. Rezultātā logs 
darbosies kā elektriski darbināms 
 VELUX INTEGRA® jumta logs. Tas 
ir vienkārši. Ar tālvadību darbi-
nāms jumta logs ir atverams un 
aizverams ar pults palīdzību.
Vairāk 52 lpp.

Aprīko savu jumta 
logu ar tālvadību

Izvēlieties kādu no gudrajām programmām, lai auto-
mātiski vadītu logu un žalūzijas. Starp programmām 
atradīsi tādas mājas drošības funkcijas kā Atvaļinā-
juma režīms, kas iemītnieka prombūtnes laikā rada 
iespaidu, ka mājās kāds ir. Vēl, starp programmām ir 
atrodams arī Prombūtnes režīms - tas aizver logus 
jūsu vietā, kad dodaties ārā no mājas. Starp program-
mām atradīsiet savam dzīves veidam atbilstošāko.

Automātiskas programmas

Mājās ir 
droši

Pateicoties lietus sensoram, jumta logs 
tiek automātiski aizvērts tad, kad sāk 
līt. Lietus mājai netraucēs! Šī funkcija ir 
ļoti noderīga, ja atrodaties citā telpā vai 
ārpus mājas.

Lietus sensors

Lietus  
netraucēs

PREMIUM
Iebūvēšanas piederumi – 42 lpp.

Putekļu un kukaiņu filtrs

Iebūvēta ventilācija

Rokturis vērtnes augšā

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai

EUR
LVL

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



Jumta logi
Gaisa caurlaidība (standarts EN 1026) Klase nr. 3 Klase nr. 3 Klase nr. 4 Klase nr. 4 Klase nr. 4 Klase nr. 4 Klase nr. 4

Uw = siltumizolācija logam (standarts EN ISO 
12567-2) W/m2K

1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0

Rw = skaņas izolācija logam (standarts EN 717-1) 29 dB 29 dB 32 dB 32 dB 32 dB 35 dB 37 dB

Stikla paketes
Stikla pakete 50 50 55 55 55 73 66

Stikla kārtu skaits divas divas divas divas divas divas trīs

Gāze stikla paketes kamerā argons argons argons argons argons argons argons

Laminēta stikla pakete, klasifikācija uz manuālu 
iedarbību (standarts EN 356) , 
Laminēta stikla pakete, klasifikācija uz ārēju 
iedarbību (standarts EN 12600)

Ug = siltumizolācija stikla paketes centrā (standarts 
EN 673) W/m2K

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.7

g = saules enerģijas caurlaidība (standarts EN 410) 0.66 0.66 0.64 0.64 0.64 0.52 0.50

τv = gaismas caurlaidība (standarts EN 410) 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.75 0.69

τuv = ultravioleto staru caurlaidība (standarts EN 410) 0.32 0.32 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Zemas emisijas pārklājums

Komforta parametri
Siltumizolācija
Samazināts siltuma zudums.

Izmantojamā saules gaisma
Saules enerģija apkures sezonā.  

Skaņas izolācija
Laminēts stikls un stikla biezums.

Drošība
Biezāks iekšējais laminētais stikls pret 
manuālu iedarbību.

Rūdīts ārējais stikls
Rūdīts ārējais stikls aizsardzībai pret ārējo 
iedarbību.

Papildus drošība telpās
Laminēts iekšējais stikls.

Aizsardzība pret balēšanu 
Laminētais iekšējais stikls aizsargā mēbeles un 
audumus pret agresīvo ultravioleto starojumu.

Paštīroša virsma „easy to clean”
Stikla ārējā virsma ir pārklāta ar paštīrošu 
pārklājumu.

Nenoraso
Ārējais stikls ir pārklāts ar rasu samazinošu 
pārklājumu.

Tehniskais 
pārskats

Rokturis 
augšā 

Rokturis 
augšā 

Rokturis 
apakšā

Iebūvēšanas 
augstums
no 150 cm

Iebūvēšanas 
augstums
no 150 cm

GZL 1050 GZL 1050 B GLL 1055

Rokturis 
augšā 

Rokturis 
augšā 

Rokturis 
apakšā

GLU 0055 GPL 3073

Rokturis 
apakšā

GLL 1055 B

Standard PremiumStandard Plus

VELUX22 23

P2A P2AP2A P2A P2A

P2A P2AP2A P2A P2A

1B1 1B11B1 1B1 1B1

1B1 1B1 1B1 1B1 1B1

TEHNISKAIS PĀRSKATS

GGL 3066

Nepiemīt šī īpašībaPiemīt šī īpašībaLabs                                       Labāks                                      Vislabākais    Izcils   



Izvēlies savam jumta logam
speciālo stikla paketi

Stikla paketes
Stikla pakete 34 60 66 62

Stikla kārtu skaits divi divi trīs trīs

Gāze stikla paketes kamerā Argons Argons Argons kriptons

Laminēta stikla pakete, klasifikācija pret manuālu 
iedarbību (standarts EN 356) , 
Laminēta stikla pakete, klasifikācija uz ārēju iedarbību 
(standarts EN 12600)

Ug = siltumizolācija stikla paketes centrā  
(standarts EN 673) W/m2K

1.0 1.0 0.7 0.5

UW = siltumizolācija logam 
(standarts EN ISO 12567-2) W/m2K

Uw = 1.2* Uw = 1.2* Uw = 1.0* Uw = 0.81-0.85**

g = saules enerģijas caurlaidība (standarts EN 410) 0.50 0.30 0.50 0.50

τv = gaismas caurlaidība (standarts EN 410) 0.53 0.61 0.69 0.65

τuv = ultravioleto staru caurlaidība (standarts EN 410) 0.05 0.05 0.05 0.05

Rw = skaņas izolācija logam (standarts EN 717-1) Rw = 35 dB* Rw = 37 dB* Rw = 37 dB* Rw = 42 dB*

Zemas emisijas pārklājums

Komforta parametri
Siltumizolācija
Samazināts siltuma zudums.

Izmantojamā saules gaisma
Saules enerģija apkures sezonā.  

Skaņas izolācija
Laminēts stikls un stikla biezums.

Drošība
Biezāks iekšējais laminētais stikls pret 
manuālu iedarbību.

Rūdīts ārējais stikls
Rūdīts ārējais stikls aizsardzībai pret ārējo 
iedarbību.

Papildus drošība telpās
Laminēts iekšējais stikls.

Aizsardzība pret balēšanu 
Laminētais iekšējais stikls aizsargā mēbeles un 
audumus pret agresīvo ultravioleto starojumu.

Paštīroša virsma „easy to clean”
Stikla ārējā virsma ir pārklāta ar paštīrošu 
pārklājumu.

Lietus trokšņa slāpēšana
Laminētais un īpaši biezais stikls lietus 
trokšņa samazināšanai. 

Antikondensāta pārklājums
Ārējā stikla virsma mazāk noraso.

Privātums
Stikla pakete no ārpuses ir necaurspīdīga.
Ieteicama vannas istabās.

Aizsardzība pret karstumu
Stikla pakete ir pārklāta ar saules karstumu 
aizturošu pārklājumu.

P2A

1B1

P2A

1B1

P2A

1B1

P2A

1B1

 P2A  P2A  P2A  P2A

1B1 1B1 1B1 1B1

Drošība Privātums Skaņas un siltumizolācija Siltumizolācija

* Šī vērtība attiecas uz jumta logu, nevis tikai uz tā stikla paketi!
** GGU: UW = 0,81; GGL: UW = 0,83; GPU: UW = 0,85

Samērā liels dubultstikla paketes 
stiklojuma laukums un inovatīva 
karstuma bloķēšanas tehnoloģija 
ļauj telpā ieplūst dienasgaismai un 
vienlaikus telpa tiek pasargāta no 
pārkaršanas. Tādējādi telpā tiek 
nodrošināts izcils enerģijas 
līdzsvars.

Jaunie jumta logi ir pieejami ar 
šaurākiem loga vērtnes rāmjiem. 
Rezultātā telpā var ieplūst 
vairāk dienasgaismas un vairāk 
siltuma.

Jumta loga siltumizolāciju 
uzlabo inovatīvā  
ThermoTechnologyTM 
sistēma.

Jaunas paaudzes  VELUX jumta logiem 
piemīt izcila energoefektivitāte 

Dienasgaisma un saules siltums ir bezmaksas enerģijas avoti, kas 
palīdz samazināt enerģijas patēriņu un rēķinu par apkuri.

Jaunas paaudzes  VELUX jumta logu inovācijas un tehnoloģijas 
kārtējo reizi apliecina tirgus līdera statusu un augsto atbildības 
sajūtu par klientu labsajūtu. Turpmāk  VELUX jumta logiem būs 
šaurākas konstrukcijas un elegantāks dizains, lielāks stiklojuma 
laukums un vairāk gaismas, kā arī uzlabota siltumizolācija 
augstākam komfortam un mazākiem siltuma rēķiniem. Siltumizo-
lācija ir uzlabota ar inovatīvo ThermoTechnologyTM. Dienasgais-
mas, svaiga gaisa un siltuma būs vairāk!

ThermoTechonologyTM ir inovatīva siltumizolācijas tehnoloģija, 
kam piemīt izteikti augstas izolācijas īpašības. Šī tehnoloģija 
palīdz samazināt siltuma zudumus un palielināt siltuma  noturības 
efektivitāti.

Jauna paaudze!
Mazāks enerģijas 
patēriņš

Saules siltums 
(g-vērtība)

Siltuma zudumi 
(U-vērtība)

Enerģijas līdzsvars

25 VELUX24 TEHNISKAIS PĀRSKATS
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Rotaļīga dienasgaisma 
bērnu istabā 
Pa dienu bērnu istabai ir jābūt gaišai un labi vēdinātai, 
bet naktī šeit ir jābūt tumsai un svaigam gaisam. 
VELUX jumta logi ir lielisks veids, kā radīt labu iekš-
telpu klimatu gan atpūtai, gan rotaļām, gan mācībām. 
Izvēlieties jumta logu GZL ar standarta īpašībām vai 
jumta logus GLL vai GLU ar laminēto stikla paketi un 
inovatīvo tehnoloģiju ThermoTechnology™, lai paaug-
stinātu drošību un uzlabotu enerģijas noturību. 

Rokturī iebūvēta ventilācija ļauj vēdināt telpas arī tad, 
kad logs ir aizvērts. Svaigs gaiss ļaus bērniem labi 
izgulēties. Loga rokturis vērtnes augšpusē bērniem 
nav aizsniedzams.

Bē
rn

u 
is

ta
ba Žalūzijas 

 VELUX gaismu necaurlaidīgās 
žalūzijas jebkurā laikā nodro-
šina pilnīgu tumsu, tādējādi 
gādājot par mierīgu miegu pat 
dienas vidū. Lieliski piemērotas 
guļamistabās un bērnu istabās. 
Pateicoties plašajai krāsu izvē-
lei, tās būs košs papildinājums 
jebkurā bērnu istabā.

Saulessargi 
VELUX saulessargs efektīvi 
samazina telpu pārkaršanu, 
jo aiztur saules starus pirms 
tie sasniedz loga stikla paketi. 
Rezultātā bērnu istabā ir svaigs 
gaiss. Saulessargu ir viegli 
uzstādīt dažās minūtēs. Lai 
nodrošinātu aizsardzību pret 
gaismu un karstumu, iesakām 
kombinēt saulessargu ar gais-
mu necaurlaidīgajām žalūzijām. 

GZLGZL

Rokturis
augšā

381,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GLU 0055

Standard Plus
GZL

Rokturis
augšā

326,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GLL 1055

Standard Plus
GZL

Rokturis
augšā

272,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GZL 1050

Standard

EUR EUR EUR

191,- LVL 229,- LVL 268,- LVL

26 BĒRNU ISTABA
Iebūvēšanas piederumi – 42 lpp.
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Slēģi 
Maksimālai aizsardzībai pret 
gaismu un karstumu, kā arī pa-
pildu drošībai un lietus trokšņu 
slāpēšanai, iesakām izvēlēties 
VELUX slēģus.

Žalūzijas  
VELUX gaismu necaurlaidīgās žalūzijas jūsu 
guļamistabā nodrošinās pilnīgu gaismas izolāciju, 
kad vien to vēlaties. Pieejama plaša krāsu izvēle.

Mosties ar 
smaidu
Guļamistaba ir miera un klusuma oāze. VELUX jumta 
logi telpā nodrošina dienasgaismu un svaigu gaisu. 
Jumta logi ir arī energoefektīvi, tādējādi ziemā telpā 
būs patīkami silts. VELUX jumta logi guļamistabu 
padarīs lielāku un skaistāku. Izvēlieties jumta logu GZL 
ar standarta īpašībām vai jumta logu GLL ar laminēto 
stikla paketi un inovatīvo tehnoloģiju ThermoTechno-
logy™, lai paaugstinātu drošību un uzlabotu enerģijas 
noturību.

GZL

594,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GPL 3073

GZL

Rokturis 
augšā

326,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GLL 1055

GZL

Rokturis
augšā

272,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GZL 1050

Standard PlusStandard Premium

Rokturis
apakšā

EUR EUR EUR

191,- LVL 229,- LVL 417,- LVL

28 GUĻAMISTABA
Iebūvēšanas piederumi – 42 lpp.
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Lielisks dienas 
sākums 
Diena parasti sākas vannas istabā. Neraugoties uz 
to, vai jums patīk doties uzmundrinošā dušā, vai 
nepieciešams noskūties vai uzklāt kosmētiku, tam ir 
nepieciešama gaisma un svaigs gaiss. Dienasgaisma ir 
vislabākais modinātājs. VELUX jumta logi nodrošina 
daudz saules gaismas vannas istabā un nodrošina 
labu gaisa ventilāciju. Vannas istabas vēdināšana 
palīdzēs arī samazināt mitruma līmeni telpā.

Telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni iesakām 
izmantot mitrumizturīgo jumta logu ar balta poliu-
retāna pārklājumu, kam nav nepieciešama speciāla 
apkope. Tas ir izturīgs pret visa veida mitrumu, un tas 
tikai laiku pa laikam jānoslauka ar ūdenī samitrinātu
lupatiņu.

Žalūzijas 
VELUX horizontālās 
žalūzijas ir lieliski piemē-
rotas telpās ar paaug-
stinātu mitruma līmeni. 
Pateicoties to unikālajai 
konstrukcijai, telpā ir viegli 
radīt privātuma sajūtu un 
regulēt  dienasgaismas 
intensitāti.

Rokturis
augšā

Standard Plus

381,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GLU 0055

EUR

30 VANNAS ISTABA
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Rokturis
augšā

272,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GZL 1050

Standard

Dz
īv
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Regulējiet 
dienasgaismu
Ļaujot dienasgaismai ieplūst kāpņu 
telpā, tā var radikāli padarīt plašāku jūsu 
dzīvojamo telpu un iedvest jaunu elpu jūsu 
mājās. VELUX jumta logs kāpņu telpā 
piepilda šo zonu ar saules gaismu un rada 
siltu, patīkamu atmosfēru, kā arī palīdz 
uzlabot ventilāciju.

Spilgtas idejas jūsu mājas 
dzīvojamai istabai
Jumta logi ļauj ieplūst vairāk dienasgaismai nekā pa-
rastie fasādes logi, tādēļ tie rada spilgtuma un plašuma 
sajūtu jūsu dzīvojamajā istabā. Jums būs fantastisks 
skats gan uz debesīm, gan uz mājai apkārt esošo 
krāsaino pasauli, un jūs pārliecināsieties, ka dzīvojamajā 
istabā ar jumta logiem būs ilgāk gaišs, nekā istabā ar 
vertikālajiem logiem. 

Žalūzijas 
Lai nodrošinātu 
privātu atmosfēru 
un padarītu maigāku 
ieplūstošo gaismu, 
mēs iesakām izvēlēties 
ruļļveida žalūzijas. Tās 
ir pieejamas 37 krāsās, 
un to vienkāršais 
dizains piestāvēs jeb-
kuram interjeram. 

Žalūzijas 
Elegantam izgaismojošam efektam 
visas dienas garumā mēs iesakām 
izvēlēties plisētās žalūzijas, kas 
maigi izkliedē ieplūstošo gaismu un 
kuras var nofiksēt jebkurā vietā uz 
loga tā, lai tās kliedē gaismu tieši 
tur, kur jums tas ir vajadzīgs.  Tās 
ir pieejamas plašā krāsu klāstā, lai 
būtu viegli pieskaņojamas jebkuram 
interjeram.

GZL GZLGZLGZL

Rokturis
augšā

381,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GLU 0055

Standard Plus

Rokturis
augšā

326,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GLL 1055

Standard Plus

Rokturis
augšā

272,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GZL 1050

Standard
GZL

Tālvadība

821,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

Premium

Rokturis
apakšā

594,-
Izmērs 78x118cm
(MK06)

GPL 3073

Premium

GGL 306021
 VELUX INTEGRA®

KĀPŅU TELPA
Iebūvēšanas piederumi – 42 lpp.

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

191,- LVL 268,- LVL 577,- LVL 191,- LVL 229,- LVL 417,- LVL



Jumta lūka neapkurināmām telpām VLT

Jumta lūkas

Jumta lūka GTL ir verama pa augšējo asi, un 
to visbiežāk izmanto apkurināmās telpās, kur 
ir nepieciešama avārijas izeja. Jumta lūka GTL 
ir verama līdz 70˚ grādu plašam leņķim. Tā 
nodrošina vieglu izkļūšanu uz jumta. Jumta 
lūka GTL ir izgatavota no ziemeļu priedes 
koka. 

Jumta lūkas GXU un GXL ir veramas uz 
sāniem, un tās ir paredzētas lietošanai apku-
rināmos bēniņos. Vēršana uz sānu nodrošina 
ērtu izkļūšanu uz jumta. Jumta lūka GXL ir 
izgatavota no koka, bet GXU – no koka, kas 
pārklāts ar baltu poliuretānu. Lūka GXU ir 
piemērota telpām ar augstu mitruma līmeni, 
piemēram, virtuvē vai vannas istabā. 

Izmēri:
GXL 66x118 cm
GXU 55x118 cm

Jumta lūka GVT neprasa speciālu apkopi 
un nodrošina vieglu izkļūšanu uz jumta. Šī 
jumta lūka ir izgatavota no mitrumizturīga 
poliuretāna, un tai ir rūdīta stikla pakete. 
Vērtne verama uz sāniem (uz kreiso vai labo 
sānu). Komplektācijā ietilpst stikla pakete un 
pieslēgums. 

Izmērs: 54 x 83 cm.

Avārijas izeja apkurināmām telpām GTL

Jumta lūka apkurināmām telpām GXU/GXLJumta izeja neapdzīvotām telpām GVT

Jumta lūka VLT ir paredzēta lietošanai 
neapkurināmos bēniņos. Šī lūka ir pieejama 
vairākos izmēros. Jumta lūka VLT atkarībā no 
izmēra tiek ražota ar koka rāmi ar alumīnija 
uzlikām un alumīnija vērtni vai poliuretāna 
rāmi un alumīnija vērtni. Komplektācijā 
ietilpst stikla pakete un pieslēgums.

Pieejami trīs izmēri: 
VLT 025: 45 x 55 cm  
Vērtne verama pa augšējo asi.

VLT 029: 45 x 73 cm  
Vērtne verama pa augšējo asi. Pastāv iespēja 
pārtaisīt vēršanos mehānismu uz sāniem. 
Lūka nodrošina vieglu izkļūšanu uz jumta.

VLT 033: 85 x 85 cm 
Vērtne verama uz sāniem (uz kreiso vai labo 
sānu). Lūka nodrošina vieglu izkļūšanu uz 
jumta.

Izmērs, cm
Produkts

55 x 118 
CK06

66 x 118 
FK06

GXL 3050, lakots koks
rūdīta stikla pakete

425,-
299,-

GXU 0050, balts koks
rūdīta stikla pakete

550,-
387,-

Izmērs, cm
Produkts

78 x 140 
MK08

114 x 140 
SK08

GTL 3050
rūdīta stikla pakete

650,-
457,-

700,-
510,-

EUR
LVL

EUR
LVL
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Izmērs, cm   
Produkts

46 x 55 cm
VLT 025 0000

45 x 73 cm 
VLT 029 1000

85 x 85 cm 
VLT 033 1000

Jumta lūka 149,-
105,-

107,-
75,-

199,-
140,-

JUMTA LŪKAS

Izmērs, cm   
Produkts

54 x 83 cm
GVT 0059

Jumta lūka 211,-
148,-

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL



 VELUX Cabrio® dažās sekundēs pārvērš jumta 
logu balkonā, lai jūs varētu baudīt svaigu gaisu 
un plašu panorāmas skatu. Šo jumta logu 
izvēlas tie, kam dizains ir īpaši svarīgs. Jumta 
logs-balkons GDL ir pieejams ar koka un balti 
krāsota koka apdari.

Cabrio® balkons GDL

Citi produkti

Vertikālais loga elements ir paredzēts kombinē-
šanai ar jumta logu. Šis risinājums ir kļuvis po-
pulārs starp arhitektiem, jo palīdz radīt gaišu un 
atvērtu telpu. Skats pa logiem būs fantastisks.

Uzmanību! Vertikālos logus 
iesakām iebūvēt kopā ar apsildes 
kabeļiem, lai izvairītos no sniega 
un ledus aizsprostojumiem ziemā. 
 VELUX šos kabeļus neražo un 
nenodrošina.

Vertikālais loga elements VFE

 VELUX virsgaismas logi ir paredzēti iebūvēšanai 
jumtos ar slīpumu no 0 līdz 15 grādiem. Šiem 
logiem ir augsta kvalitāte un skaists dizains. 
Pateicoties virsgaismas loga konstrukcijai, tie ir 
energoefektīvi un lieliski slāpē ārējos trokšņus.

Virsgaismas logi ir pieejami divās versijās:  
CFP – neveramais, CVP – ar tālvadību veramais.

Virsgaismas logs CVP ir verams līdz 20 cm ar 
tālvadības pulti, un tas ir ērti lietojams telpas 
vēdināšanai. Šis logs ir aprīkots ar lietus senso-
ru, kas aizver logu tad, kad sāk līt lietus.

Virsgaismas logi CFP/CVP

 VELUX gaismas tunelis ir paredzēts dabiskās 
dienasgaismas novadīšanai tur, kur logus nav 
iespējams iebūvēt. Piemēram, vannas istabā, 
garderobē, koridorā. 

Gaismas tunelis TWF/TWR

Cenas – 52 lpp.
36 CITI PRODUKTI

Jumta terase nodrošina iespēju 
paplašināt bēniņus – telpā būs 
daudz gaismas un svaiga gaisa. 
Papildus, terasi varēsiet izmantot 
kā balkonu. Interjers iegūs skaistu 
dizainu.

Jumta terase GEL



Ceļvedis
Izvēlieties pareizo jumta loga modeli 
un pareizo iebūvēšanas augstumu1

Rokturis
apakšā
GZL 1050 B

Rokturis
apakšā
GLL 1055 B

Risinājumi ar 
labu skatu, ērtu 
atvēršanu un 
lietošanu. 
Jebkuram jum-
ta slīpumam 
(15°-90°).

Jumtiem 
ar slīpumu 
15°-55°

Jumtiem 
ar slīpumu 
15°-90°

Zems iebūvēšanas augstums — 
jumta logi ar rokturi augšā

15
0 

cm
90

 c
m

Augsts iebūvēšanas augstums — 
jumta logi ar rokturi apakšā

Rokturis 
augšā
GZL 1050

Rokturis  
augšā
GLL 1055

Rokturis  
augšā
GLU 0055

Standard
Standard 
Plus

Standard 
Plus

Rokturis  
augšā

Premium

Standard
Standard 
Plus
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* Jumta logs GPL ir lieliski piemērots arī 
zemai iebūvēšanai. Skatīt 16 lpp.

Rokturis
apakšā
GPL 3073

Premium

*

GGL 3066



Nodrošini labu 
skatu

Ceļvedis
Izvēlieties pareizo jumta 
loga izmēru2

Jumta logi nodrošina gan dienasgaismu, gan skatu 
uz āru. Lai maksimāli izmantotu jumta loga priekšro-
cības, ir nepieciešams ņemt vērā gan jumta slīpumu, 
gan jumta loga izmēru. Jo mazāks jumta slīpums, jo 
garāks logs nepieciešams. Ņemiet vērā - vislabākais 
jumta loga iebūvēšanas attālums no grīdas līdz 
logam ir vismaz 90 cm.

Dienasgaisma ir ļoti svarīgs faktors ikvienā 
mājā. Jo vairāk tās ir, jo labāk. Mājā esošo logu 
skaits nekad nevar būt par daudz. VELUX jumta 
logus var iebūvēt pa vienam vai logu blokos. 
Rezultāts ir lielisks. 

Vairāk par dienasgaismu 
www.velux.lv

Ceļvedis
Izvēlieties pareizo 
jumta logu skaitu3

Vienā vai dažādos augstumos izvietoti jumta logi telpā ļauj 
ieplūst vairāk gaismai, pat telpas tālākajos stūros. Augstāk 
iebūvēti logi izgaismos telpas tālākos stūrus, bet zemāk iebūvē-
ti logi izgaismos telpas tuvāko malu.

Liela nozīme ir logu novietojumam 
Uz dienvidiem vērsts jumta logs saņem daudz saules gaismas, 
kā rezultātā telpa uzsilst. Tas ir ļoti patīkami ziemā. Savukārt, 
vasarā telpā ieplūstošā gaisma un karstums ir jāierobežo ar 
žalūzijām, slēģiem vai saulessargiem. Vairāk informācijas sk. 
47 lpp. Uz ziemeļiem vērsts jumta logs saņem mazāk saules 
gaismas un piepilda istabu ar izkliedētu dabīgo gaismu. 

Jumta logu montāžas noteikumi
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Izmēra kods
Izmērs, 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

Stiklojuma lauk. 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. grīdas lauk. 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

 
 

 

  
 

 

 
 

 

     

 

550 660 780 942 1140
55 66 78 94 114

mm

cm

cm m
m

FK08 MK08 PK08 SK08

MK10

CK04 FK04 MK04

MK06FK06 PK06 SK06

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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GGU 006021

GZL 1050
GLL 1055
GPL 3073
GGL 306021
GGU 006021



Ceļvedis
Izvēlieties oriģinālus 
iebūvēšanas produktus4

VELUX jumta logs ir paredzēts iebūvēša-
nai kopā ar montāžas pieslēgumu. VELUX 
montāžas pieslēgumi ir izgatavoti tā, lai 
nevainojami un precīzi atbilstu konkrētā 
loga izmēram un nodrošinātu ūdensne-
caurlaidīgu izolāciju starp VELUX jumta 
logu un jumta segumu. Pieslēgumi ir 
paredzēti efektīvai ūdens novadīšanai. Tie 
ir pieejami dažādās versijās, lai atbilstu 
konkrētajam jumta seguma materiālam. 

Uzmanību: 
Ja jumta logs ir paredzēts iebūvēšanai 
bez  VELUX oriģinālā montāžas pieslē-
guma, jums ir obligāti jāiegādājas jumta 
loga ārējo uzliku komplekts ZWC.

B   Hidro- un siltumizolācijas komplekts   
 BDX 2000

B     Pieslēgumi ūdensdrošībai
 EDZ, EDW vai EDS

Cenas – 54 lpp.

A

A

B
C

= Pieslēgums ūdensdrošībai

= Hidro- un siltumizolācija pret mitrumu un aukstumu 

= Tvaika barjera un ailes apdare pareizai iekšējai apdarei

B1 B2

B3

EDZ pieslēgums
Paredzēts jumta 
segumiem, kuru 
profila biezums 
nepārsniedz 45 mm.

EDS pieslēgums
Paredzēts plakaniem jum-
ta segumiem, kuru bie-
zums nepārsniedz 16 mm.

EDW pieslēgums
Paredzēts jumta 
segumiem, kuru 
profila biezums 
nepārsniedz 120 mm.

Drošai jumta loga iebūvēšanai un 
aizsardzībai pret aukstumu un mitrumu 
VELUX jumta loga montāžu iesakām veikt 
ar izolācijas komplektu BDX. Rezultātā 
logs tiek pareizi iestrādāts un tiek no-
drošināta pareiza kondensāta novadīšana 
ap jumta logu un panākta optimāla loga 
siltumizolācija. Izolācijas komplekts sevī 
ietver izolācijas rāmi B1, kas nodrošina 
papildus izolāciju starp loga rāmi un 
jumta konstrukciju, kā arī hidroizolācijas 
segmateriālu B3, kas veido ciešu blīvē-
jumu starp logu un jumta plēvi. Noteka 
B2 no loga novada jumta kondensātu.

B   Hidroizolācija
 BFX 1000

Hidroizolācijas segma-
teriāls un notekcaurule
• Hidroizolācijas segmateriāls ideāli atbilst 

jumta loga izmēram, tādējādi nodrošinot 
vienkāršu, ātru un drošu montāžu

• Vienkārša stiprināšana loga rāmim un 
jumta latām 

• Elpojoša plēve minimizē kondensāta 
rašanās riskus

• Stūru savienojumi ar pašlīmējošiem 
un pārklājošiem atlokiem nodrošina 
izturību pret ūdeni un vienkāršu 
montāžu

• Segmateriālu ir iespējams izmantot 
gan plakanam, gan profilētam jumta 
segumam

• Komplektā iekļauta garumā pielāgojama 
drenāžas noteka

42 CEĻVEDIS



VELUX tvaika barjera BBX nodrošina 
kvalitatīvu loga ailes tvaika izolāciju un 
novērš kondensāta nokļūšanu jumta 
konstrukcijā. Šis produkts ir viengabalains 
un atbilst loga izmēram, tāpēc to ir ērti 
un ātri uzlikt tam paredzētā vietā.

C   Tvaika barjera
 BBX 0000

C2

C1

Ja jumta logu klāj sniegs un ledus, kas 
ilgstoši netiek aizvākts, kūstošais ūdens 
nevar brīvi notecēt no loga, un tas sāk 
uzkrāties. Rezultātā pastāv risks, ka 
ūdens var sākt iespiesties starp loga 
rāmi un vērtni iekštelpās.

Lai izvairītos no sniega un ledus kušanas 
riskiem,  VELUX piedāvā klientiem 
aprīkot jumta logus ar speciālu 
komplektu aizsardzībai no sniega un 
ledus. Šis komplekts samazina ledus un 
sniega aizsprostojumu veidošanos uz 
loga apakšējās daļas un samazina risku, 
ka ūdens varētu sūkties telpās.

Komplekts aizsardzībai no sniega un ledus
ZIS

Ātru montāžu veiks  
apmācīts iebūvētājs
Lai gan  VELUX sniega un ledus komplekta 
montāža ir vienkārša un ātra, to ir svarīgi 
veikt atbilstoši iebūvēšanas instrukcijai.
Aicinām par montāžas darbiem konsultē-
ties  VELUX birojā, bet montāžas darbus 
uzticēt  VELUX apmācītiem iebūvētājiem. 
Sniega un ledus aizsardzības komplekta 
montāžu varat apvienot ar stikla paketes 
nomaiņu.

Aprīko esošos jumta logus
 VELUX iesaka aprīkot jau iebūvētus jumta 
logus ar sniega un ledus aizsardzības 
komplektu, ja klienta mājas jumtu bieži klāj 
bieza sniega sega un aukstuma periodi 
mijas ar biežiem atkušņa periodiem.
Komplektā ietilpst speciālas blīves un 
skrūves. Sniega un ledus aizsardzības 
komplekts ZIS kopā ar trīskāršu stikla 
paketi nodrošinās nevainojamu jumta loga 
darbību arī skarbos ziemas apstākļos.

44 LOREM IPSUM 45VELUX

Iekšējās ailes apdarei iesakām iz-
mantot  VELUX produktu LSG. Šis 
produkts palīdzēs izveidot ātru un 
pareizu iekšējo aili. Salikšanai gatavais 
tērauda rāmis C1 veido ideālu struk-
tūru iekšējās apdares izbūvēšanai. 
Metāla ailes apdare nodrošina ailes 
konstrukciju no 22 līdz 50 cm biezā jumta 
konstrukcijā. Komplektā ietilpst tvaika 
barjera C2.  Tvaika barjera BBX nodrošina 
100% tvaika izolāciju. Rezultātā loga 
ailes izolācija tiek veikta kvalitatīvi.

C   Izcila loga ailes apdare
 LSG 1000

Ailes apdare un tvaika barjera
• Tērauda karkass, kas paredzēts ģipškartona plāksnes uzstādīšanai

• Vienkārša un droša montāža

• Piemērots jumta biezumam no 225 līdz 550 mm

• Palīdz novērst kritiskus aukstuma punktus, jo rada papildus vietu siltumizolācijai

• Komplektā iekļauta tvaika barjera BBX, kas paredzēta kondensāta novēršanai

Jaunums

Ērta uzstādīšana
Ietaupiet laiku ar loga ailes apdares komplektu. 
Pateicoties tam, ka ailes rāmis LSG ir pilnībā 
gatavs montāžai, meistaram nav nepieciešams 
piemeklēt apdares materiālu gabalus, kā arī nav 
jāveic materiālu pielabošanas darbi. Produkta 
teleskopiskie profili padara tā pielietojumu 
daudzveidīgu, un tas būs piemērots jumtiem ar 
biezumu no 225 līdz 550 mm.

Uzlabo siltumizolāciju
Ailes rāmis LSG veido 70 mm perpendikulāru 
savienojumu ar jumta logu optimālai izolācijai ap 
to. Rezultātā tiek uzlabota siltumizolācija.

1

Droša montāža
Ailes apdares tērauda profili veido stingru 
pamatu  VELUX tvaika barjeras BBX savienošanai 
ar iekšējās sienas tvaika barjeru. Rezultātā tvaika 
barjeras tiek savienotas cieši un pareizi.
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Ruļļveida žalūzijas 
• Plaša krāsu izvēle
• Nodrošina privātumu 

Gaismu 
necaurlaidīgās 
žalūzijas 
• Pilnībā aptumšo 

telpu
• Iespējams nofiksēt 

jebkurā loga vietā

Saulessargs 
•  Efektīva aizsardzība 

pret karstumu
• Caurspīdīgs tīklveida 

audums, kurš 
neaizsedz skatu

• Lieto loga ārpusē

Plisētās žalūzijas
•  Gaismas intensitātes 

regulēšana
• Iespējams nofiksēt 

jebkurā loga vietā
• Dekoratīvs izskats

Duo žalūzijas
• Divi vienā — gaismas 

necaurlaidība un 
gaismas regulēšana

• Iespējams nofiksēt 
jebkurā loga vietā

Horizontālās 
žalūzijas 
•  Ērta gaismas virziena 

regulēšana  
• Telpām ar augstu 

mitruma līmeni

Slēģi 
• Pilnībā aptumšo 

telpu
• Vasarā samazina 

telpu pārkaršanu
• Samazina trokšņu 

līmeni

Dienasgaismas 
regulēšana Aptumšojums

Pret karstumu Pret insektiem

Ceļvedis
Dienasgaismas un 
karstuma regulēšana5

 VELUX jumta logi ir aprīkoti ar žalūziju montāžas kronšteiniem, 
kas nodrošina to ātru un ērtu montāžu ar vieglu klikšķi.

Ne vienmēr mēs vēlamies saņemt daudz dienasgaismas. 
Dažreiz nepieciešams maigs aptumšojums. VELUX žalūzi-
jas dod iespēju regulēt dienasgaismas daudzumu un tās 
krišanas virzienu. Savukārt, VELUX saulessargi un slēģi 
dod iespēju samazināt siltuma daudzumu, kas ieplūst pa 
jumta logiem. Ziemā VELUX žalūzijas nodrošina papildu 
siltumizolāciju.

Lai saņemtu vairāk informācijas, apmeklējiet tuvāko 
tirdzniecības vietu vai interneta vietni www.velux.lv

Vairāk informācijas tirdzniecības vietā vai www. velux.lv

Insektu tīkls 
• Aizsardzība no 

insektiem 
•  Izturīgs, caurspīdīgs 

tīkls, kas neaizsedz 
skatu

47VELUX46 CEĻVEDIS



1942Produktu 
attīstība
VELUX Grupa ir veikusi revolucionāru 
apvērsumu jumta logu ražošanā. VELUX 
ir pazīstams ar kvalitatīviem produktiem, 
kas nosaka nozares standartus. Kopš 
uzņēmuma pastāvēšanas ir pagājuši 70 
gadi. Šajā laikā VELUX ir bijis jumta logu 
un dienasgaismas risinājumu inovācijas 
līderis, nemitīgi radot jaunus un labākus 
produktus, kas palīdz īstenot uzņēmuma 
ilgtspējīgas dzīves vīziju.

1942 1945 1956 1968 1973 1979 1983 1987 1990 2002 2003 2005 2006 2008 2009 20142012
Villum Kann 
Rasmussen iz-
strādā pirmo 
VELUX jumta 
logu.

VELUX 
izgudro un 
pārdošanā 
parādās funk-
cionāls jumta 
logs - balkons 
GDL.

V. Kann 
Rasmussen 
izgudro revo-
lucionāro pa 
centrālo asi 
veramo jumta 
loga eņģi.

Pārdošanā 
nonāk pirmais 
VELUX 
patentētais 
saulessargs.

Pārdošanā 
parādās elek-
triskās tālva-
dības jumta 
logs VELUX 
INTEGRA®.

 Pārdošanā 
nonāk pa 
centrālo asi 
veramais 
VELUX jumta 
logs GGL.

Pārdošanā 
parādās ar 
solāro tāvadī-
bu darbināmi 
slēģi.

VELUX 
produktu 
klāstu papil-
dina elektriski 
vadāms jumta 
logs.

VELUX 
produktu 
klāsts tiek 
papildināts 
ar gaismas 
tuneli TWF. 

Pārdošanā 
nonāk plašs 
žalūziju un 
saulessargu 
produktu 
klāsts.

 Pārdošanā 
nonāk VELUX 
dūmu ventilā-
cijas sistēma. 

Pārdošanā 
nonāk VELUX 
virsgaismas 
logi.

VELUX Grupa 
sāk realizēt 
projektu 
Model Home 
2020.

Pārdošanā 
nonāk jumta 
logs GHL, kas 
nodrošina pla-
šu panorāmas 
skatu.

1988
Pārdošanā 
nonāk VELUX 
slēģi.

Pārdošanā 
parādās 
VELUX 
INTEGRA® 
skārienjūtīgā 
vadības pults. 

Pārdošanā 
parādās Jau-
nas paaudzes 
jumta logi.

 Ar elektrisko 
vadību 
darbināmie 
VELUX jumta 
logi tiek aprī-
koti ar lietus 
sensoru.

1992
Latvijā tiek 
atvērta VELUX 
pārstāvniecība.
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Visi VELUX jumta logi ir aprīkoti ar unikālu 
datu plāksnīti, kurā norādīts loga modelis un iz-
mērs — tā ir nepieciešamā informācija, lai 
veiksmīgi veiktu loga nomaiņu. Datu plāksnītes 
izskats un atrašanās vieta var būt atšķirīga, 
tas ir atkarīgs no tā, cik vecs ir jūsu logs.

VELUX iesaka vecos jumta 
logus nomainīt pret jauniem. 
VELUX jaunie jumta logi 
nodrošina labāku komforta lī-
meni un augstākus energo-
efektivitātes standartus. No-
mainīt vecu VELUX jumta logu 
pret jaunu ir vienkārši.

Dienasgaismas plānošana ir būtiska arhi-
tektūras disciplīna, jo vērā ir jāņem gan 
būves tehniskās īpašības – izmērs, novie-
tojums, pielietojums utml., gan būves lie-
totāji – kādām vajadzībām tā paredzēta. 
Lai atvieglotu dienasgaismas plānošanu 
būvēs, VELUX Grupa piedāvā 
arhitektūras speciālistiem un 
dienasgaimas entuziastiem 
bezmaksas programmu 
„Daylight visualizer”.

Vairāk par programmu 
www.velux.lv

1992 - 1998

1998 - 2013

Modelis Izmērs
no 2014

Veco jumta logu 
nomaiņa 1:1

Efektīvi dienasgaismas 
risinājumi jūsu mājā 

Lielisks klientu serviss
Klientu apkalpošana

 VELUX Latvia birojs ir atvērts apmeklētājiem darba dienās no plkst. 9:00 
līdz 17:00. Apmeklējot mūs birojā, jūs varat iepazīties gan ar jumta logu 
modeļiem, gan saņemt profesionāļu konsultācijas. 

Specifikāciju sagatavošana

Kad būsiet nolēmis pirkt jumta logus, sagatavosim produktu specifikāciju, 
lai, veicot cenu aptauju, jūs varētu nekļūdīgi saņemt tieši tos produktus, 
ko iesaka  VELUX.

Apmeklējiet mūs Matīsa ielā 103, Rīgā. 
Zvaniet pa bezmaksas tālruni 80 00 88 02 vai 
sūtiet e-pastu uz adresi velux.latvia@velux.com

Arhitekta konsultācijas

Konsultācijas un atbalsts projekta plānošanas stadijā gan profe-
sionāļiem, gan privātpersonām. Iepriekš piesakot vizīti, projekta 
izstrādi konsultē  VELUX arhitekts.

Tehniskās konsultācijas

Gan plānošanas, gan realizācijas stadijā ikvienā projektā nepie-
ciešams nodrošināt drošu jumta logu montāžu. Par to bez maksas 
konsultē  VELUX tehniskais konsultants. Konsultācija var notikt gan 
 VELUX Latvia birojā, gan būvniecības objektā.

Bezmaksas piegāde

Saldais ēdiens tiem, kas jau ir iegādājušies  VELUX jumta logus 
– bezmaksas piegāde no  VELUX noliktavas līdz jūsu norādītai 
adresei. Bezmaksas piegāde sākot no 1 loga.

Ātra piegāde

Saņemiet  VELUX standarta jumta logus 48 stundu laikā pēc 
pasūtījuma veikšanas un sāciet to montāžu.

Kas iebūvēs?

 VELUX sertificēto iebūvētāju saraksts ir pieejams internetā www. 
VELUX.lv

PIEGĀDE
48 h

BEZMAKSAS PIEGĀDE

50 SAZINIES AR MUMS



Cenas
Jumta logi

55 x 78 cm
CK02

207,- 248,- 289,- 488,- 529,- 743,- 784,-
145,- 174,- 203,- 343,- 372,- 522,- 551,-

55 x 98 cm
CK04

220,- 264,- 481,- 507,- 504,- 548,- 759,- 803,-
155,- 186,- 338,- 356,- 354,- 385,- 533,- 564,-

66 x 118 cm
FK06

256,- 256,- 307,- 307,- 358,- 559,- 588,- 547,- 598,- 802,- 853,-
180,- 180,- 216,- 216,- 252,- 393,- 413,- 384,- 420,- 564,- 599,-

66 x 140 cm
FK08

336,- 392,- 644,- 831,- 887,-
236,- 276,- 453,- 584,- 623,-

78 x 98 cm
MK04

250,- 250,- 300,- 300,- 350,- 547,- 576,- 540,- 590,- 795,- 845,-
176,- 176,- 211,- 211,- 246,- 384,- 405,- 380,- 415,- 559,- 594,-

78 x 118 cm
MK06

272,- 272,- 326,- 326,- 381,- 594,- 626,- 566,- 621,- 821,- 876,-
191,- 191,- 229,- 229,- 268,- 417,- 440,- 398,- 436,- 577,- 616,-

78 x 140 cm
MK08

291,- 291,- 349,- 349,- 407,- 636,- 669,- 589,- 647,- 844,- 902,-
205,- 205,- 245,- 245,- 286,- 447,- 470,- 414,- 455,- 593,- 634,-

78 x 160 cm
MK10

337,- 337,- 405,- 405,- 472,- 737,- 776,- 900,- 967,-
237,- 237,- 285,- 285,- 332,- 518,- 545,- 633,- 680,-

94 x 118 cm
PK06

318,- 382,- 695,- 732,- 622,- 686,- 877,- 941,-
223,- 268,- 488,- 514,- 437,- 482,- 616,- 661,-

94 x 140 cm
PK08

340,- 340,- 408,- 408,- 743,- 782,- 648,- 716,- 903,- 971,-
239,- 239,- 287,- 287,- 522,- 550,- 455,- 503,- 635,- 682,-

114 x 118 cm
SK06

335,- 401,- 731,- 769,- 641,- 708,- 896,- 963,-
235,- 282,- 514,- 540,- 450,- 498,- 630,- 677,-

114 x 140 cm
SK08

373,- 447,- 814,- 857,- 687,- 762,- 942,- 1017,-
262,- 314,- 572,- 602,- 483,- 536,- 662,- 715,-

Standard Standard Plus Premium

GDL Cabrio 
3073
laminēta stikla 
pakete

94 x 252  cm 
P19

2753,-
1935,-

TWF 
Prof. jumt. 
seg.

TLF
Plak. jumt. 
seg.

TWR 
Prof. jumt. 
seg.

TLR
Plak. jumt. 
seg.

ZTR
(124 cm)

ZTB 
Aksesuārs

Gaismas 
tunelis

330,-
232,-

330,-
232,-

488,-
343,-

495,-
348,-

80,-
56,-

570,-
401,-Iespējams

aprīkot

 VELUX jumta logu ir iespējams pielā-
got vēršanai ar tālvadības pulti. Tas ir 
salīdzinoši vienkārši. Pārbūves rezul-
tātā tiks iegūts jumta logs, kas atbilst 
 VELUX INTEGRA® jumta loga funkcio-
nalitātei. Šim nolūkam ir nepieciešams 
tālvadības komplekts KUX (elektroap-
gāde) un motors KMG. Pēc jumta loga 
pārbūves, tas būs atverams ar vienu 
pogas pieskārienu.

Rokas vadības 
jumta logu

Ar elektrisko  
tālvadību

Skārienjūtīga  
tālvadības pults

Pults un  
vadības ierīce

Motors un  
lietus sensors

KUX 100 KMG 100K

 VELUX INTEGRA® 
pults
KLR 200
Ērti lietojama tālvadība un 
programmēšanas iespējas

390,-
274,-

215,-
151,-

53 VELUX52 CENAS

Populārākais 
izmērs
MK06 78x118 cm

326,-

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

326,- 381,-

Rokturis
apakšā
Iebūvēšanas augstums
no 150 cm

Rokturis
apakšā
Iebūvēšanas augstums
no 150 cm

272,-

Rokturis
augšā

Rokturis
augšā

Rokturis
augšā

GPL 3073

594,-

Rokturis
apakšā

GPU 0073 

626,-

Rokturis
apakšā

272,- 821,-

Elektriskā
tālvadība
GGL 306021
VELUX INTEGRA®

566,-

Rokturis
augšā
GGL 3066

621,-

Rokturis
augšā
GGU 0066

876,-

Elektriskā
tālvadība
GGU 006021 
VELUX INTEGRA®

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

CVP 
logs 
verams

CFP
logs 
neverams

ISD
kupols  
caurspīdīgs

ISD
kupols  
pienbalts

FMG 
 plisētās  
žalūzijas

60 x 60 709,-
498,-

322,-
226,-

197,-
138,-

217,-
153,-

332,-
233,-

60 x 90 782,-
550,-

356,-
250,-

218,-
153,-

239,-
168,-

339,-
238,-

80 x 80 845,-
594,-

384,-
270,-

235,-
165,-

258,-
181,-

346,-
243,-

90 x 90 939,-
660,-

427,-
300,-

261,-
183,-

287,-
202,-

353,-
248,-

90 x 120 1064,-
748,-

483,-
339,-

296,-
208,-

325,-
228,-

367,-
258,-

100 x 100
1043,-

733,-
474,-

333,-
290,-

204,-
319,-
224,-

360,-
253,-

100 x 150 1210,-
850,-

550,-
387,-

348,-
245,-

383,-
269,-

381,-
268,-

120 x 120 1178,-
828,-

536,-
377,-

328,-
231,-

360,-
253,-

374,-
263,-

150 x 150 1710,-
973,-

777,-
546,-

493,-
346,-

542,-
381,-

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

 Piegāde: 2 darba dienas                      Piegāde: jumta logi - 10 darba dienas, žalūzijas - 7 līdz 12 darba dienas                           

Piegādes termiņi

            Cena EUR ar PVN 
                         

Cena LVL ar PVN  



Cenas
Kombinētie pieslēgumi

Loga modelis un izmērs.
Lai noskaidrotu jumta loga modeli un tā izmēru, lūd-
zam atvērt loga vērtni un nolasīt vajadzīgo informāci-
ju no metāliskās datu plāksnītes (Piemēram, jumta 
loga modelis – GGL, izmērs -  MK08.

Loga modelis Loga izmērs

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

EUR
LVL

55 VELUX

Pieslēgumi nokrišņu 
novadīšanaiA Iekšējā 

apdareCPapildu 
izolācijaB

BFX 1000 BBX 0000

Hidroizolācija Tvaika barjera Ailes apdare

55 x 78 cm
CK02

64,- 111,- 66,- 48,- 24,- 23,- 83,- 19,-
45,- 78,- 46,- 34,- 17,- 16,- 58,- 13,-

55 x 98 cm
CK04

66,- 113,- 67,- 48,- 24,- 23,- 85,- 20,-
46,- 79,- 47,- 34,- 17,- 16,- 60,- 14,-

66 x 118 cm
FK06

74,- 122,- 75,- 48,- 24,- 23,- 88,- 23,-
52,- 86,- 53,- 34,- 17,- 16,- 62,- 16,-

66 x 140 cm
FK08

77,- 126,- 79,- 48,- 24,- 23,- 92,- 25,-
54,- 89,- 56,- 34,- 17,- 16,- 65,- 18,-

78 x 98 cm
MK04

74,- 122,- 75,- 48,- 24,- 23,- 88,- 23,-
52,- 86,- 53,- 34,- 17,- 16,- 62,- 16,-

78 x 118 cm
MK06

77,- 126,- 79,- 48,- 24,- 23,- 90,- 24,-
54,- 89,- 56,- 34,- 17,- 16,- 63,- 17,-

78 x 140 cm
MK08

82,- 131,- 84,- 48,- 24,- 23,- 94,- 26,-
58,- 92,- 59,- 34,- 17,- 16,- 66,- 18,-

78 x 160 cm
MK10

91,- 141,- 93,- 48,- 24,- 23,- 117,- 30,-
64,- 99,- 65,- 34,- 17,- 16,- 82,- 21,-

94 x 118 cm
PK06

88,- 137,- 89,- 48,- 24,- 23,- 94,- 29,-
62,- 96,- 63,- 34,- 17,- 16,- 66,- 20,-

94 x 140 cm
PK08

92,- 143,- 94,- 48,- 24,- 23,- 95,- 31,-
65,- 101,- 66,- 34,- 17,- 16,- 67,- 22,-

114 x 118 cm
SK06

91,- 142,- 93,- 48,- 24,- 23,- 96,- 30,-
64,- 100,- 65,- 34,- 17,- 16,- 67,- 21,-

114 x 140 cm
SK08

97,- 148,- 99,- 48,- 24,- 23,- 99,- 34,-
68,- 104,- 70,- 34,- 17,- 16,- 70,- 24,-

EDZ 0000

Jumta seguma 
augstums līdz

45 mm
EDS 0000

Jumta seguma 
augstums līdz

16 mm
BDX 2000

Hidro- un 
siltumizolācija

EDW 0000

Jumta seguma 
augstums līdz

120 mm

EUR
LVL

LSG 1000
EUR
LVL

 ZWC 0000

Uzmanību!
Produkts 

nepieciešams,  
ja pieslēgums 
netiek lietots

Pieslēgumi divu  
logu blokamA

EKW 0021

Jumta seguma profila 
biezums līdz

120 mm
EKW 0007 / EDW 0000

Jumta seguma profila 
biezums līdz

120 mm
EKS 0021

Jumta seguma profila 
biezums līdz

16 mm
EKS 0007 / EDS 0000

Jumta seguma profila 
biezums līdz

16 mm

Divi logi 
blakus

Divi logi 
blakus

Divi logi 
viens 
virs 
otra

Divi logi 
viens 
virs 
otra

& CB

Izolācijas komplekts 
BDX, tvaika barjera 
BBX un ailes apdares 
rāmis LSG ir paredzēts 
montāžai gan vienam 
logam, gan vairāku logu 
blokam.

Vairāk informācijas 
42 lpp.

Vairāk informācijas par žalūzijām www.veluxshop.lv

54 PRICES

Žalūzijas, saulessargi 
un insektu tīkli

Jumta logiem: GZL, GZL-B, GLL, GLL-B, GLU, GPL, GPU, GGL, GGU
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CK02 C02 102
56,- 56,- 67,- 100,- 87,- 47,- 220,- 100,-

39,- 39,- 47,- 70,- 61,- 33,- 155,- 70,-

CK04 C04 104
61,- 61,- 72,- 108,- 94,- 47,- 233,- 100,-

43,- 43,- 51,- 76,- 66,- 33,- 164,- 70,-

FK06 F06 206
71,- 71,- 84,- 127,- 110,- 55,- 251,- 107,-
50,- 50,- 59,- 89,- 77,- 39,- 176,- 75,-

FK08 F08
74,- 88,- 132,- 114,- 55,- 262,- 107,-

52,- 62,- 93,- 80,- 39,- 184,- 75,-

MK04 M04 304
69,- 69,- 82,- 123,- 106,- 59,- 249,- 121,-

48,- 48,- 58,- 86,- 74,- 41,- 175,- 85,-

MK06 M06 306
74,- 74,- 88,- 132,- 114,- 59,- 262,- 121,-

52,- 52,- 62,- 93,- 80,- 41,- 184,- 85,-

MK08 M08 308
79,- 79,- 94,- 141,- 122,- 59,- 275,- 121,-

56,- 56,- 66,- 99,- 86,- 41,- 193,- 85,-

PK06 P06 406
81,- 81,- 97,- 145,- 126,- 59,- 283,- 121,-

57,- 57,- 68,- 102,- 89,- 41,- 199,- 85,-

PK08 P08
89,- 89,- 106,- 158,- 137,- 59,- 298,- 121,-

63,- 63,- 74,- 111,- 96,- 41,- 209,- 85,-

SK06 S06 606
92,- 92,- 110,- 165,- 143,- 76,- 303,- 135,-

65,- 65,- 77,- 116,- 101,- 53,- 213,- 95,-

SK08 S08 608
96,- 96,- 114,- 172,- 149,- 76,- 324,- 135,-

67,- 67,- 80,- 121,- 105,- 53,- 228,- 95,-

55VELUX

Cenas 

55 x 78 cm
CK02

209,- 185,- 177,- 158,-
147,- 130,- 124,- 111,-

66 x 118 cm
FK06

239,- 212,- 204,- 181,-
168,- 149,- 143,- 127,-

78 x 118 cm
MK06

252,- 223,- 214,- 190,-
177,- 157,- 151,- 134,-

78 x 140 cm
MK08

267,- 236,- 226,- 207,-
188,- 166,- 158,- 142,-

94 x 140 cm
PK08

299,- 265,- 255,- 226,-
210,- 186,- 179,- 159,-

114 x 140 cm
SK08

315,- 278,- 267,- 238,-
221,- 195,- 187,- 168,-

 Piegāde: 2 darba dienas                      Piegāde: jumta logi - 10 darba dienas, žalūzijas - 7 līdz 12 darba dienas                           

Piegādes termiņi

            Cena EUR ar PVN 
                         

Cena LVL ar PVN  



Tirgus līderis#1

 SIA VELUX Latvia
Matīsa iela 103
Rīga, LV-1009

Bezmaksas tālrunis 80 00 88 02
Fakss 67 27 77 57

velux.latvia@velux.com
www.velux.lv

Garantija

Piegāde 48 stundu laikā

Klientu serviss
Bezmaksas tālrunis 80008802!
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