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Lielisks klientu serviss

VELUX Latvia birojs ir atvērts apmeklētājiem darba dienās no plkst. 9:00 
līdz 17:00. Mūsu birojā jūs varat iepazīties gan ar jumta logu modeļiem, 
gan saņemt profesionāļu konsultācijas. 
Zvaniet pa bezmaksas tālruni 80 00 88 02 vai 
sūtiet e-pastu uz adresi: velux.latvia@velux.com

Arhitekta konsultācijas
Piedāvājam konsultācijas un atbalstu projekta plānošanas 
stadijā gan profesionāļiem, gan privātpersonām. Iepriekš 
piesakot vizīti, projekta izstrādi konsultē  VELUX arhitekts.

Tehniskās konsultācijas
Gan plānošanas, gan realizācijas stadijā ikvienā projektā 
jānodrošina droša jumta logu montāža. VELUX tehniskais 
konsultants jūs konsultēs bez maksas VELUX Latvia birojā 
vai būvniecības objektā.

Bezmaksas piegāde
Saldais ēdiens tiem, kas jau ir iegādājušies  VELUX jumta 
logus – bezmaksas piegāde no  VELUX noliktavas līdz jūsu 
norādītai adresei. Pasūtiet kaut vai vienu logu – mēs to 
piegādāsim bez maksas.

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

Kas iebūvēs?
 VELUX sertifi cēto iebūvētāju saraksts ir pieejams internetā 
www. VELUX.lv

BEZMAKSAS PIEGĀDE

Piegāde

• Žalūzijām
• Insektu tīkliem
• Slēģiem

• Jumta logiem
•  Iebūvēšanas 

piederumiem

• Metāla detaļām
•  Jumta logiem 

ar poliuretāna 
pārklājumu

3
GADU

GARANTIJA

10
GADU

GARANTIJA

15
GADU

GARANTIJA
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272,-
Izmērs 78 x 118 cm 
(MK06)

272,-
Izmērs 78 x 118 cm 
(MK06)

326,-
Izmērs 78 x 118 cm 
(MK06)

Standard Standard Plus

Populārākais
izmērs

Rokturis 
vērtnes 
augšā

Rokturis 
vērtnes 
augšā

Rokturis 
vērtnes 
apakšā

Koka logs

Divpakāpju
ventilācijas sistēma

Putekļu un insektu 
fi ltrs

Koka logs

Iebūvēta ventilācija

Putekļu un insektu 
fi ltrs

Koka logs

Iebūvēta ventilācija

Putekļu un insektu 
fi ltrs

Speciāla blīve

Laminēts stikls 
drošībai

Iespējams papildus 
uzstādīt elektrisko 
vadību

Iespējams papildus 
uzstādīt elektrisko 
vadību

Skatīt 10. lpp.

Skatīt 12. lpp.

Skatīt 14. lpp.

Iebūvēšanas augstums
no 150 cm

GZL 1050 GZL 1050 B GLL 1055
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381,-
Izmērs 78 x 118 cm 
(MK06)

567,-
Izmērs 78 x 118 cm 
(MK06)

558,-
Izmērs 78 x 118 cm 
(MK06)

326,-
Izmērs 78 x 118 cm 
(MK06)

Premium

Rokturis 
vērtnes 
augšā

Rokturis 
vērtnes 
apakšā

Rokturis 
vērtnes 
apakšā

Rokturis 
vērtnes 
augšā

Koka logs

Divpakāpju
ventilācijas sistēma

Putekļu un insektu 
fi ltrs

Speciāla blīve

Laminēts stikls 
drošībai

Koka logs

Divpakāpju
ventilācijas sistēma

Putekļu un insektu 
fi ltrs

Speciāla blīve

Laminēts stikls 
drošībai

Verams divos 
režīmos

Plašs panorāmas 
skats

Koka logs

Iebūvēta ventilācija

Putekļu un insektu fi ltrs

Laminēts stikls drošībai

Speciāla blīve

Augsta energoefektivitāte

Trīskārša stikla pakete

Nenoraso un ir viegli tīrāms

Koka logs ar balta 
poliuretāna pārklājumu
Iebūvēta ventilācija

Putekļu un insektu 
fi ltrs

Speciāla blīve

Laminēts stikls 
drošībai

Viegli kopjams

Iespējams papildus 
uzstādīt elektrisko 
vadību

Iespējams iegādāties 
rokturi apakšā Iespējams papildus 

uzstādīt elektrisko vadību

Skatīt 16. lpp.

Skatīt 18. lpp.
Skatīt 22. lpp.

Pieejams arī ar baltu apdari

Skatīt 20. lpp.

Pieejams arī ar baltu 
apdari

Iebūvēšanas augstums
no 150 cm

GLL 1055 B GLU 0055 GPL 3073 GGL 3066
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3. solis. Izvēlieties iekšējo apdari

Pirms izvēlēties jumta logus un izlemt par to izkārtojumu, 
ir jāņem vērā telpas funkcijas un iedzīvotāju personiskās 
vajadzības.

• Kāda veida telpa tā ir? Guļamistaba, vannas istaba, 
kāpņu telpa, dzīvojamā istaba utt.

• Atcerieties – jo vairāk dienasgaismas telpā ieplūdīs, 
jo lielāka tā izskatīsies.

• Apsveriet iespēju palielināt logu izmēru vai arī 
tos kombinēt.

• Ņemiet vērā telpas formu un lielumu, izvēloties logu 
skaitu un to novietojumu. Dziļā telpā logus labāk 
novietot augstāk jumtā. Platākā telpā – jaizvietot logu 
rindu ar vienādiem intervāliem starp tiem.

BALTS POLIURETĀNS
• Lieliski piemērots mūsdienīgam 

interjeram un baltiem griestiem.
• Ideāli piemērots mitrām telpām, 

piemēram, virtuvei vai vannas 
istabai. Poliuretāna 
aizsargpārklājums nodrošina 
mitrumizturīgu apdari.

LAKOTA PRIEDE
• Ideāli piemērota tradicionālam 

interjeram.
• Augstas kvalitātes dabiskā priede.
• Trīskāršs caurspīdīgās lakas 

aizsargpārklājums palīdz saglabāt 
loga koka konstrukcijas.

Sešu soļu izvēles ceļvedis
Kā neapmaldīties plašajā iespēju klāstā?
Sekojiet mūsu sešu soļu metodei, un mēs palīdzēsim jums atrast nevainojamu risinājumu.

2. solis. Izvēlieties atvēršanas veidu

VELUX INTEGRA®

VELUX plakaniem jumtiem

VELUX gaismas tunelis

VELUX vairāku logu bloks

1. solis. Noskaidrojiet, kas jums 
nepieciešams

Rokturis 
augšā
GZL 1050

Rokturis 
augšā
GLL 1055

Rokturis 
augšā
GLU 0055

Standard
Standard 
Plus

Standard 
Plus

Rokturis 
augšā

Premium

GGL 3066

Jumtiem 
ar slīpumu 
(15–55°)

Jumtiem 
ar slīpumu
(15–90°)

Augsts iebūvēšanas augstums – 
jumta logi ar rokturi apakšā

Rokturis
apakšā
GZL 1050 B

Rokturis
apakšā
GLL 1055 B

Standard
Standard 
Plus

* Jumta logs GPL ir lieliski piemērots arī
zemam iebūvēšanas augstumam. Sk. 20. lpp.

Rokturis
apakšā 
GPL 3073

Premium

*

Risinājumi labam 
skatam pa logu, 
ērtai atvēršanai 
un lietošanai. 
Jumtiem 
ar slīpumu
(15–90°)90

 c
m

Zems iebūvēšanas augstums – 
jumta logi ar rokturi augšā

15
0 

cm
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5. solis. Izvēlieties hidroizolācijas un uzstādīšanas piederumus

VELUX stiklojums var nodrošināt siltumizolāciju, skaņas izolāciju, papildu izturību un aizsardzību pret sniegu, sauli, vēju, 
sniegu un ūdeni. Mūsu katalogs jums palīdzēs izvēlēties vispiemērotāko stiklojumu savam projektam. Stikla paketes veidu 
var izvēlēties tikai Premium logiem.

Lai vēl vairāk uzlabotu energoefektivitāti, svarīgi ir nosiltināt jumta logu ap tā malām. VELUX ir radījis virkni siltināšanas 
piederumus, lai jūs ātrāk un vieglāk varētu iebūvēt logus un radīt komfortu iekštelpās.

Vairāk informācijas 32.–35. lpp.

VELUX oriģinālās žalūzijas un slēģi ne tikai labi izskatās, 
bet tie arī nodrošina siltuma un gaismas regulēšanu. 
Ikdienā tie palīdz viegli kontrolēt gaismas daudzumu 
telpā, kā arī vēl vairāk samazināt siltuma zudumus 
aukstajā laikā.
Vairāk informācijas 36.–39. lpp.

Hidro un siltumizolācijas 
komplekts sekmē pareizu 
kondensāta novadīšanu 
ap jumta logu un panāk 
optimālu loga 
siltumizolāciju.

Tvaika barjera palīdz 
novērst mitruma 
nokļūšanu jumta 
konstrukcijā. Tvaika 
barjera ir viengabalaina 
un atbilst loga izmēram, 
tāpēc to ir ērti un ātri 
uzlikt tai paredzētajā 
vietā.

Metāla rāmis ātrai un 
pareizai ailes izveidošanai. 
Nodrošina ailes konstrukciju 
no 22 līdz 50 cm biezā 
jumta konstrukcijā.

Hidroizolācija – difūzijas 
membrāna ar noteku – 
nodrošina papildus 
ūdensnecaurlaidību. 
Elpojošā plēve minimizē 
kondensāta riskus, stūru 
savienojumi nodrošina 
izturību pret ūdeni un 
garantē vienkāršu 
montāžu.

VELUX jumta logs ir 
paredzēts iebūvēšanai kopā 
ar montāžas pieslēgumu. 
Tie ir izgatavoti tā, lai 
nodrošinātu ūdens 
necaurlaidīgu izolāciju starp 
jumta logu un segumu. 
Pieslēgumi ir paredzēti 
efektīvai ūdens novadīšanai.

6. solis. Pievienojiet aksesuārus

4. solis. Apsveriet stiklojuma variantus

Stikla
paketes veids

Siltum-
izolācija

Saules 
enerģija 
apkures 
sezonā

Skaņas 
izolācija

Lietus radītā 
trokšņa 
samazi-
nāšana

Laiminēta 
iekšējā stikla 

pakete
Rūdīts 

ārējais stikls Privātums

Paštīroša 
virsma 
«easy 

to clean» Nenoraso

LABS = •     LABĀKS = ••     VISLABĀKAIS = •••
50 – vienkameras • ••• •
55 – vienkameras • ••• ••
73 – vienkameras •• •• ••
66 – divkameru ••• •• •••
34 – vienkameras •• •• ••
60 – vienkameras •• • •••
62 – divkameru ••• •• •••
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Debespušu noteikšana

Dienvidu puses logs uztvers visvairāk saules gaismas dienas laikā.
Ziemeļu puses logs vispār nesaņems tiešos saules starus, taču tas 
uztvers konstantu atstaroto gaismu visas dienas garumā. 
Logs pret austrumiem uztvers austošo sauli, bet logs pret rietumiem – 
saules gaismu, sākot no agras pēcpusdienas. Kad būsiet ņēmuši vērā visus 
šos faktorus savā projektā, jūs varēsiet maksimāli izmantot mūsu logus, 
uzstādot tos tā, lai tie jums palīdzētu 
palielināt pieejamo gaismas 
daudzumu.

Projektu veidi

BĒNIŅIEM

IZVEIDOJIET GAISMAS LŪKU

ZIEMAS DĀRZS

ATVĒRTIEM GRIESTIEM

UZ PLAKANA JUMTA

IZMANTOJIET GAISMAS TUNELI

Bēniņu izbūvei ir pieejami vairāki 
dienasgaismas risinājumi. Padomājiet par 
sava jumta slīpumu un jumta seguma 
materiālu. Tad apsveriet bēniņu izmērus 
un formu. Tas palīdzēs jums izlemt, cik 
logu ir nepieciešams uzstādīt un kur tos 
izvietot. 

Pirms būvniecības uzsākšanas padomājiet 
par to, kur gaismai vajadzētu krist telpā. 
Varbūt virs galda? Pārliecinieties, ka jūs 
izvietojat logus vislabākajā iespējamajā 
vietā, lai sasniegtu cerēto rezultātu.

Ja jums ir augšstāva vai vienstāva istaba 
ar plakaniem griestiem, jūs varat izveidot 
gaismas staru, kas izlauztos caur 
bēniņiem un ielaistu gaismu zemāk 
esošajā telpā.

Mūsu virsgaismas jumta logi ir ideāli 
piemēroti plakanajiem jumtiem vai 
plakano jumtu paplašinājumiem, lai 
ielaistu dienasgaismu zemāk esošajā 
telpā. Ar roku vai elektriski vadāmo 
virsgaismas logu, jūs vienkārši 
varēsiet ielaist svaigu gaisu telpā.

Tikai tāpēc vien, ka jums ir plakans 
jumts, nenozīmē, ka jūs esat 
ierobežots. Kāpēc gan neizveidot 
izcilu ziemas dārzu, izmantojot mūsu 
logu kombināciju?

Gaismas tunelis ļauj iekļūt dabiskajam 
apgaismojumam pat vismazākajos un 
vistumšākajos iekšējos koridoros un 
skapīšos.

Lai saņemtu praktiskus padomus par 
īstā tuneļa izvēli jūsu projektam, 
apmeklējiet www.velux.lv

Jebkurā celtniecības projektā ļoti 
svarīga ir izpratne, kā maksimāli 
izmantot dabisko dienasgaismu. 

Šajā kataloga sadaļā atradīsiet 
piemērus, efektīvai VELUX jumta 
logu izmantošanai. Lai iegūtu 
vairāk ideju un iedvesmu, dodieties 
uz www.velux.lv

Griestiem, kuru slīpums ir līdz jumta korei, 
ir neierobežotas kombinācijas, kā izveidot 
pašam savu, gaismas piepildītu telpu.

Izvēlieties vēlamo logu veidu un izlemiet, 
kur vēlaties tos izvietot. Ir vērts pirms 
montāžas uzsākšanas apsvērt, kāda veida 
gaismu vēlaties. Ja jums patīk spēcīga, 
mainīga gaisma visas dienas garumā, 
tad izvietojiet logu uz jumta slīpnes, kas 
vērsta pret dienvidiem. Vēlaties pastāvīgu, 
netiešu gaismu – varbūt pat mājas birojam –, 
tad izvietojiet logu uz jumta slīpnes, kas 
vērsta pret ziemeļiem.
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Izvēlieties pareizo jumta loga izmēru
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

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

• 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 iebūvēti 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.

• Uz ziemeļiem vērsts jumta logs saņem mazāk 
saules gaismas un piepilda istabu ar izkliedētu 
dabīgo gaismu.

9
2

6
0

9
5

11
5

13
7

9
20

6
0

0
9

54
11

54
13

74

472

47

550

55

660

66

780

78

940

94

1140

114

1340

134

Neverami
jumta logu
elementi

Vertikālie
jumta logu
elementi

MK31
M31

MK35
M34

PK35
P34

SK35
S34

UK35
U34

MK36
M36

PK36
P36

SK36
S36

UK36

PK31
P31

SK31
S31

UK31
U31

M34
MK34

P34
PK34

S34
SK34

U34
UK34

GIL

VFE VFE VFE VFE

VFE VFE VFE

VFE VFE VFE

VFE

VFE

MK38
M38

PK38
P38

SK38
S38

UK38

VFE VFE VFE VFE

GIU GIL GILGIU GIU

m
m

cm

mm

cm

PK19 SK19

M08

M35

GDL GDL

GEL

VEA
VEB
VEC

CK02

CK04 FK04 MK04 PK04

FK06 MK06 PK06 SK06

FK08 MK08 PK08 SK08 UK08

MK10

MK12

PK10 SK10 UK10

UK04

CK06

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GPU GGL
GGL21
GGL30

18
0

0
16

0
0

13
9

8
11

78
9

78
77

8

GZL 1050 
GLL 1055
GPL 3073
GGL 306021
GGU 006021

GZL 1050 
GLL 1055
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 105
GPL 3073
GGL 306021
GGU 00602

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
GLU 0055
GPL 3073
GGL 306021

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
GPL 3073
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 
GLL 1055
GLU 0055
GGL 306021
GGU 006021

Cabrio® balkons GDL

Jumta terase GEL

114

VIU VIUVIUVIU

VIU VIUVIUVIU

VIU VIUVIUVIU

VIU VIUVIUVIU

Virsgaismas logi

060060

60
80

90
10

0
12

0
15

0

1201009080 15060cm

CFP
CVP

080080

CFP
CVP

060090

CFP
CVP

090090

CFP
CVP

100100

CFP
CVP
CSP
CXP

100150

CFP
CVP

150150

CFP
CVP

120120

CFP
CVP
CSP
CXP

090120

CFP
CVP
CXP
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Šim jumta logam ir oriģināls rokturis 
vērtnes augšpusē. Rokturī ir iebūvēta 
ventilācija.

Rokturis 
vērtnes 
augšā
GZL 1050

Standard

Iebūvēta ventilācija

Putekļu un insektu fi ltrs

Rokturis vērtnes augšā

EUR

Iespējams papildus uzstādīt 
elektrisko vadību

Cenas norādītas jumta logam bez pieslēguma.

CK02
55 x 78 cm 207,-

CK04
55 x 98 cm 220,-

FK04
66 x 98 cm 245,-

FK06
66 x 118 cm 256,-

FK08
66 x 140 cm 280,-

MK04
78 x 98 cm 250,-

MK06
78 x 118 cm 272,-

MK08
78 x 140 cm 291,-

MK10
78 x 160 cm 337,-

PK06
94 x 118 cm 318,-

PK08
94 x 140 cm 340,-

SK06
114 x 118 cm 335,-

SK08
114 x 140 cm 373,-
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Iebūvēšanas piederumi – 32. lpp.

Ļaujiet svaigam gaisam ieplūst mājā arī 
tad, kad esat darbā vai guļat. Mazliet 
pavelkot loga rokturi, jūs atvērsiet 
ventilācijas vārstu un ļausiet svaigam 
gaisam ieplūst telpā. Pateicoties 
iebūvētam gaisa fi ltram, telpā būs svaigs 
gaiss, bet putekļi un insekti tajā neiekļūs. 

Svaigs gaiss pa 
ventilācijas vārstu 

Iebūvēta ventilācija

Putekļu un insektu fi ltrs

Tikai VELUX jumta logi ir paredzēti 
atvēršanai pa centrālo asi un ar augšējo 
rokturi. Tādējādi logu ir viegli atvērt 
pat tad, ja zem tā atrodas mēbeles. 
Turklāt logs jumtā ir iebūvēts vienā līmenī 
ar cilvēka augumu, un jūs varat skatīties 
pa to gan stāvot, gan sēžot.

Rokturis vērtnes augšā

Rokturis vērtnes 
augšpusē ir īpašs

Rokturis vērtnes augšā ir izveidots 
tā, lai jums būtu to ērti satvert. 
Rokturis ir no alumīnija, ar modernu 
un elegantu dizainu. Lai notīrītu logu, 
vienkārši pagrieziet to par 180 grādiem 
un nostipriniet fi ksējošo stieni rāmī, 
tādējādi logs jums tīrīšanas laikā nebūs 
jātur.

Praktisks
un ērts

Iespējams papildus uzstādīt elektrisko vadību
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Rokturis 
vērtnes 
apakšā
GZL 1050 B 
Iebūvēšanas augstums no 150 cm

Standard

FK06
66 x 118 cm 256,-

MK04
78 x 98 cm 250,-

MK06
78 x 118 cm 272,-

MK08
78 x 140 cm 291,-

MK10
78 x 160 cm 337,-

PK08
94 x 140 cm 340,-

15
0 

cmJumta 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 
nodrošina efektīvu ventilāciju arī tad, 
kad logs ir aizvērts. 

Putekļu un insektu fi ltrs

Rokturis vērtnes apakšā

Divpakāpju ventilācijas sistēma

EUR

Cenas norādītas jumta logam bez pieslēguma.

*
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augstumam! Jumta logus, kas paredzēti 
iebūvēšanai 150 cm augstumā, iesakām 
izvēlēties ar rokturi vērtnes apakšā.

Izbaudiet tīru, svaigu 
gaisu
Rokturī iebūvētais gaisa fi ltrs jums 
nodrošina veselīgāku vidi, neļaujot jūsu 
mājā iekļūt putekļiem un insektiem. Filtru 
var viegli iztīrīt ar putekļu sūcēju.

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 ir ērts un patīkams 
rokturis, kas paredzēts augsti iebūvētu 
logu atvēršanai un aizvēršanai. Tas ir 
viegli un ērti. Lai notīrītu logu, vienkārši 
pagrieziet to par 180 grādiem un 
nostipriniet fi ksējošo stieni rāmī, lai logs 
tīrīšanas laikā jums nebūtu jātur.

Ērta 
atvēršana

Putekļu un insektu fi ltrs

Rokturis vērtnes apakšā

Divpakāpju ventilācijas sistēma

*

Iebūvēšanas piederumi – 32. lpp.



Rokturis 
vērtnes 
augšā
GLL 1055

CK02
55 x 78 cm 248,-

CK04
55 x 98 cm 264,-

FK04
66 x 98 cm 294,-

FK06
66 x 118 cm 307,-

FK08
66 x 140 cm 336,-

MK04
78 x 98 cm 300,-

MK06
78 x 118 cm 326,-

MK08
78 x 140 cm 349,-

MK10
78 x 160 cm 405,-

PK06
94 x 118 cm 382,-

PK08
94 x 140 cm 408,-

SK06
114 x 118 cm 401,-

SK08
114 x 140 cm 447,-

Standard
Plus

Jumta logs ar rokturi vērtnes augšā 
ir lieliska izvēle mājas siltuma un 
energoefektivitātes nodrošināšanai. 
Inovatīvā jumta loga siltumozolācijas 
ThermoTechnologyTM un īpašā blīvējuma 
dēļ šim logam piemīt izcilas siltumizolācijas 
īpašības. Unikālais rokturis vērtnes augšā 
padara jumta logu piemērotu iebūvēšanai 
dažādos augstumos. Mehānisms dod 
iespēju zem tā novietot galdu vai dīvānu, 
neierobežojot jumta loga atvēršanu. 

Iebūvēta ventilācija

EUR

Iespējams papildus uzstādīt 
elektrisko vadību

Cenas norādītas jumta logam bez pieslēguma.14

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai

Rokturis vērtnes augšā

Putekļu un insektu fi ltrs
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Laminēta stikla 
pakete drošībai
Iekšējais stikls ir laminēts, tādējādi 
zem šī jumta loga jūs varat droši gulēt 
un strādāt, bet bērni šeit var mierīgi 
rotaļāties. Ja stikla paketes iekšējais 
stikls trieciena rezultātā saplīstu, tas 
būtu saplaisājis, bet nebūtu sadrupis sīkās 
lauskās un joprojām turētos loga rāmī. 
Mēs iesakam laminētu stikla paketi jūsu 
drošībai un sirdsmieram. 

Iespējams papildus uzstādīt 
elektrisko vadību

Iebūvēšanas piederumi – 32. lpp.

Laminēts stikls drošībai

Ja vēlaties baudīt papildu ērtības un 
atvērt savu logu ar tālvadību no jebkuras 
vietas mājā, iesakam to aprīkot ar 
elektromotoru KMG un vadības bloku 
KUX. Tas ir praktisks risinājums augsti 
iebūvētiem un ar roku neaizsniedzamiem 
jumta logiem. Sk. 50. lpp.

Viegli aprīkot 
ar tālvadību

Inovatīvā jumta loga siltumizolācija 
ThermoTechnology™ 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
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Rokturis 
vērtnes 
apakšā
GLL 1055 B
Iebūvēšanas augstums no 150 cm

Standard
Plus

FK06
66 x 118 cm 307,-

MK04
78 x 98 cm 300,-

MK06
78 x 118 cm 326,-

MK08
78 x 140 cm 349,-

MK10
78 x 160 cm 405,-

PK08
94 x 140 cm 408,-

15
0 

cm
Inovatīvā tehnoloģija ThermoTechnology™ 
būtiski uzlabo jumta logu siltumizolācijas 
rādītājus. 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 rokturis. Jumta logs ar rokturi 
vērtnes apakšā dod iespēju to iebūvēt 
augstākā pozīcijā kā tradicionāli – parasti 
mājās, kur ir augstas bēniņu sienas.

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai

Rokturis vērtnes apakšā

Divpakāpju ventilācijas sistēma

Putekļu un insektu fi ltrs

EUR

Cenas norādītas jumta logam bez pieslēguma.
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augstumam! Jumta logus, kas paredzēti 
iebūvēšanai 150 cm augstumā, iesakām 
izvēlēties ar rokturi vērtnes apakšā. 

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

Speciāla blīve

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

Mazāks enerģijas 
patēriņš

Laminēts stikls drošībai

Pateicoties laminētam iekšējam stiklam, 
zem šī jumta loga jūs varat droši gulēt 
un strādāt, bet bērni šeit var mierīgi 
rotaļāties. 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

Iebūvēšanas piederumi – 32. lpp.

*



18

Rokturis 
vērtnes 
augšā
GLU 0055

CK02
55 x 78 cm 289,-

FK06
66 x 118 cm 358,-

FK08
66 x 140 cm 392,-

MK04
78 x 98 cm 350,-

MK06
78 x 118 cm 381,-

MK08
78 x 140 cm 407,-

MK10
78 x 160 cm 472,-

Standard
Plus

VELUX mitrumizturīgais jumta logs ir lieliski 
piemērots telpās ar paaugstinātu mitruma 
līmeni – vannas istabā un virtuvē, kā arī 
telpās, kur dizains prasa baltu apdari. Šī 
jumta loga termiski apstrādātā koksne ir 
pārklāta ar ūdensnecaurlaidīgu un putekļus 
neuzkrājošu baltu poliuretānu. Rezultātā tiek 
nodrošināta izcila siltumizolācija un fi ziska 
izturība. Šim logam ir nepieciešama minimāla 
tīrīšana un nav nepieciešama virsmas apkope. 
Rokturis vērtnes augšā to padara piemērotu 
jebkuram iebūvēšanas augstumam, kā arī 
papildus tas neizslēdz iespēju, ka zem tā var 
atrasties mēbeles, vanna vai izlietne.

*  Aksesuārs – apakšējais rokturis ZZZ 181K 
būs pieejams pārdošanā no maija.

EUR

Iespējams papildus uzstādīt 
elektrisko vadību

Cenas norādītas jumta logam bez pieslēguma.

Viegli kopjams

Iespējams iegādāties 
rokturi apakšā*

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai

Rokturis vērtnes augšā

Putekļu un insektu fi ltrs

Iebūvēta ventilācija
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Ļaujiet mājā ieplūst svaigam gaisam, kad 
virtuvē gatavojat ēdienu vai ejat dušā. Ar 
vieglu rokas pieskārienu loga rokturis tiek 
atvērts telpas ventilēšanas režīmā, un 
telpā sāk ieplūst svaigs gaiss. Gaisa fi ltrs 
neļauj telpā iekļūt putekļiem un insektiem.

Telpu vēdināšana 

Pretstatā parastajiem PVC logiem 
baltais ūdensnecaurlaidīgais 
poliuretāna pārklājums ir izliets vienā 
gabalā bez savienojošiem mezgliem. 
Loga rāmim ir gludi stūri, un tas ir 
izturīgs pret mitrumu un putekļiem. 
Rezultātā tajos nesakrājas mitrums, 
putekļi un netīrumi. Šim logam nav 
nepieciešama virsmas apkope. To ir 
viegli tīrīt ar mitru lupatiņu.

Viegli kopt

VELUX izolācijas sistēma ir izgatavota 
uz termiski apstrādāta koka bāzes, 
lai nodrošinātu visaugstāko enerģijas 
noturību. Apvienojumā ar īpašu blīvējumu 
logs nodrošina labāku siltumizolāciju.

Izcila 
energoefektivitāte

Iespējams papildus uzstādīt 
elektrisko vadību

Iebūvēšanas piederumi – 32. lpp.

Putekļu un insektu fi ltrs

Iebūvēta ventilācija

Viegli kopjams
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Pa augšējo asi veramo logu var ērti 
atvērt 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 
nodrošina paaugstinātu drošības 
sajūtu. Nevainojamai siltumizolācijai 
logs ir aprīkots ar inovatīvo 
ThermoTechnology™ materiālu.

Rokturis 
vērtnes 
apakšā
GPL 3073* 

CK04
55 x 98 cm 460,-

CK06
55 x 118 cm 511,-

FK06
66 x 118 cm 533,-

FK08
66 x 140 cm 584,-

MK04
78 x 98 cm 522,-

MK06
78 x 118 cm 567,-

MK08
78 x 140 cm 607,-

MK10
78 x 160 cm 704,-

PK06
94 x 118 cm 664,-

PK08
94 x 140 cm 709,-

PK10
94 x 160 cm 766,-

SK06
114 x 118 cm 698,-

SK08
114 x 140 cm 777,-

SK10
114 x 160 cm 862,-

UK08
134 x 140 cm 868,-

Premium

*  Iespējams iegādāties 
arī citas stikla paketes.

Plašs panorāmas skats

Divpakāpju ventilācijas sistēma

Pieejams arī ar baltu apdari

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai

Putekļu un insektu fi ltrs

Iebūvēta ventilācija

Rokturis vērtnes apakšā

EUR

Cenas norādītas jumta logam bez pieslēguma.



21VELUX

Pr
em

iu
m

Rokturī iebūvētā ventilācija ļauj telpā 
ieplūst svaigam gaisam arī tad, kad logs ir 
aizvērts, savukārt iebūvētais gaisa fi ltrs 
neļauj telpā iekļūt putekļiem un insektiem. 
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 insektu fi ltrs

Iebūvēta ventilācija

Šim jumta logam ir divas funkcijas: 
panorāmas skats pa logu 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 
ērti var pagriezt pa centrālo asi līdz 180 
grādiem un jūs piekļusiet stikla otrai pusei.

Lielisks 
panorāmas
skats

Plašs panorāmas skats

Divpakāpju ventilācijas sistēma

Atšķirībā no PVC logiem, VELUX 
mitrumizturīgie jumta logi tiek ražoti kā 
viengabalains produkts – ar baltu poliuretānu 
pārklāts koka logs. Šādu logu ir viegli kopt, 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 
GPU 0073

Iebūvēšanas piederumi – 32. 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 vēdināšanai arī tad, 
kad tas ir aizvērts.

Rokturis 
vērtnes 
augšā
GGL 3066*

CK02
55 x 78 cm 456,-

CK04
55 x 98 cm 477,-

CK06
55 x 118 cm 515,-

FK06
66 x 118 cm 532,-

FK08
66 x 140 cm 571,-

MK04
78 x 98 cm 524,-

MK06
78 x 118 cm 558,-

MK08
78 x 140 cm 588,-

MK10
78 x 160 cm 660,-

MK12
78 x 180 cm 733,-

PK06
94 x 118 cm 630,-

PK08
94 x 140 cm 665,-

PK10
94 x 160 cm 707,-

SK06
114 x 118 cm 656,-

SK08
114 x 140 cm 716,-

SK10
114 x 160 cm 780,-

UK08
134 x 140 cm 784,-

UK10
134 x 160 cm 865,-

*  Iespējams iegādāties 
arī citas stikla paketes.

Trīskārša stikla pakete

Nenoraso un ir viegli tīrāms

Augsta energoefektivitāte

Pieejams arī ar baltu apdari*

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

Putekļu un insektu fi ltrs

Iebūvēta ventilācija

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai

EUR

Iespējams papildus uzstādīt 
elektrisko vadību

Cenas norādītas jumta logam bez pieslēguma.22

Rokturis vērtnes augšā
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Nenoraso

Siltumizolācija

Pašattīroša ārējā virsma

Iebūvēšanas piederumi – 32. lpp.

Atšķirībā no PVC logiem, VELUX 
mitrumizturīgie jumta logi tiek ražoti 
kā viengabalains produkts – ar baltu 
poliuretānu pārklāts koka logs. Šādu logu ir 
viegli kopt, 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 
GGU 0066

 VELUX jumta logi, kas ir aprīkoti ar trīskāršu stikla 
paketi, nodrošina augstu energoefektivitāti. Šiem logiem 
ir ļoti zema U vērtība (siltuma caurlaide), tādējādi tiek 
nodrošināts teicams siltumizolācijas koefi cients. Trīskārša 
stikla pakete ir pārklāta ar viegli tīrāmu pārklājumu, 
kas mazina loga rasošanu. Šis pārklājums samazina 
kondensāta rašanos, nodrošina skaidru skatu pa logu un 
samazina nepieciešamību pēc ārējā stikla tīrīšanas.

Trīskārša stikla pakete 
augstai energoefektivitātei 



Tālvadība
GGL 306621*

CK02
55 x 78 cm 851,-

CK04
55 x 98 cm 872,-

FK06
66 x 118 cm 927,-

FK08
66 x 140 cm 966,-

MK04
78 x 98 cm 919,-

MK06
78 x 118 cm 953,-

MK08
78 x 140 cm 983,-

MK10
78 x 160 cm 1055,-

PK06
94 x 118 cm 1025,-

PK08
94 x 140 cm 1060,-

SK06
114 x 118 cm 1051,-

SK08
114 x 140 cm 1111,-

Elektriskā 
tālvadība

*  Pieejamas arī
citas stikla
paketes.

24

Ja vēlaties baudīt maksimālas ērtības, ar 
tālvadību darbināmais  VELUX  INTEGRA® 
jumta logs ir īstā izvēle. Šis logs tiek 
darbināts ar skārienjutīgu 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 pieejams gan ar elektrisko, gan solāro 
tālvadību.

Lietus sensors

Lietus trokšņa slāpēšana

Automātiskas programmas

Tālvadības pults

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 darbināms 
jumta logs ir atverams un aizverams ar 
pults palīdzību.
Vairāk 50. lpp.

Aprīko savu jumta 
logu ar tālvadību

Putekļu un insektu fi ltrs

Iebūvēta ventilācija

Rokturis vērtnes augšā

Speciāla blīve

Laminēts stikls drošībai

EUR

Cenas norādītas jumta logam bez pieslēguma.
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Iebūvēšanas piederumi – 32. lpp.

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

Lietus sensors nodrošina loga 
automātisku aizvēršanos tad, kad sāk 
līt. Lietus mājai netraucēs! Šī funkcija ir 
ļoti noderīga, ja atrodaties citā telpā vai 
ārpus mājas.

Lietus sensors

Lietus 
netraucēs

Jumta logu, žalūziju, saulessargu un slēģu 
atvēršana un aizvēršana ir ļoti vienkārša – 
VELUX INTEGRA® tālvadības pults 
atvērs māju dienasgaismai un svaigam 
gaisam tikai ar vienu pogas pieskārienu. 
Tālvadības pultij var veikt iestatījumu, 
lai logs tiktu atvērts un aizvērts iepriekš 
noteiktos laikos.

Tālvadības pults

Vienkārša un 
ērta lietošana

Izvēlieties kādu no gudrajām programmām, lai 
automātiski vadītu logu un žalūzijas. Programmām 
ir tāda mājas drošības funkcija kā Atvaļinājuma 
režīms, kas prombūtnes laikā rada iespaidu, ka mājās 
kāds ir. Savukārt, izvēloties Prombūtnes režīmu, logi 
tiks aizvērti jūsu vietā, kad dosieties ārā no mājas. 
Jūs atradīsiet savam dzīves veidam atbilstošāko 
programmu.

Automātiskas programmas

Mājās
ir droši
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Cenu apkopojums – 52. lpp.

Piederumi
Lai izveidotu liegu un siltu gaisotni 
jūsu viesistabā, iesakām mūsu 
jaunās romiešu žalūzijas, kas maigi 
izkliedē ienākošo gaismu un kuras 
var novietot jebkurā vietā pie 
loga. Tās ir pieejamas ar dažādiem 
audumiem un faktūrām. Žalūziju 
īpašā konstrukcija ļauj audumu 
viegli nomainīt dažu minūšu laikā. 
Atliek tikai izvēlēties!

Rokturis
augšā

326,-
Izmērs
78 x 118 cm
(MK06)

GLL 1055

Standard Plus

Rokturis
augšā

272,-
Izmērs
78 x 118 cm
(MK06)

GZL 1050

Standard

Rokturis
apakšā

567,-
Izmērs
78 x 118 cm
(MK06)

GPL 3073

Premium

Spilgtas idejas jūsu mājas 
dzīvojamai istabai
Jumta logi ļauj ieplūst vairāk dienasgaismai nekā parastie 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. Jūs varēsiet pārliecināties, ka 
dzīvojamajā istabā ar jumta logiem būs gaišāks ilgāku laiku nekā 
istabā ar vertikālajiem logiem. 
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Cenas norādītas jumta logam bez pieslēguma.

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 iekštelpu 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 paaugstinātu 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.

Piederumi
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, iesakam kombinēt saulessargu ar gaismu 
necaurlaidīgajām žalūzijām. 

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

Rokturis
augšā

381,-
Izmērs 
78 x 118 cm
(MK06)

GLU 0055

Standard Plus

Rokturis
augšā

326,-
Izmērs
78 x 118 cm
(MK06)

GLL 1055

Standard Plus

Rokturis
augšā

272,-
Izmērs 
78 x 118 cm
(MK06)

GZL 1050

Standard
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567,-
Izmērs
78 x 118 cm
(MK06)

Rokturis
augšā

326,-
Izmērs
78 x 118 cm
(MK06)

GLL 1055

Rokturis
augšā

272,-
Izmērs
78 x 118 cm
(MK06)

GZL 1050

Standard PlusStandard Premium

Rokturis
apakšā

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. 
Guļamistaba ar VELUX jumta logiem 
izskatīsies lielāka un skaistāka. Izvēlieties 
jumta logu GZL ar standarta īpašībām vai 
jumta logu GLL ar laminēto stikla paketi un 
inovatīvo tehnoloģiju ThermoTechnology™, 
lai paaugstinātu drošību un uzlabotu 
siltumizolāciju.

Piederumi 
Maksimālai aizsardzībai pret gaismu un karstumu, kā arī papildu drošībai un 
lietus trokšņu slāpēšanai iesakam izvēlēties VELUX slēģus.

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

Cenu apkopojums – 52. lpp.

GPL 3073
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Cenas norādītas jumta logam bez pieslēguma.

Lielisks dienas sākums 
Diena parasti sākas vannas istabā. Ja jums patīk 
doties uzmundrinošā dušā, ir jānoskujas vai jāuzklāj 
kosmētika – jums 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 
poliuretāna pārklājumu, kam nav nepieciešama 
speciāla apkope. Tas ir izturīgs pret visa veida 
mitrumu, un tas tikai laiku pa laikam jānoslauka 
ar ūdenī samitrinātu lupatiņu.

Piederumi 
VELUX horizontālās žalūzijas 
ir lieliski piemērotas telpās ar 
paaugstinātu mitruma līmeni. 
To unikālās konstrukcijas dēļ 
telpā tiek radīta mājīguma 
sajūta un tiek regulēta 
dienasgaismas intensitāte.

Rokturis
augšā

Standard Plus

381,-
Izmērs
78 x 118 cm
(MK06)

GLU 0055



31VELUX

Kā
pņ

u 
te

lp
a

Regulējiet 
dienasgaismu
Ļaujot dienasgaismai ieplūst kāpņu telpā, 
jūsu dzīvojamā telpa izskatīsies plašāka. 
VELUX jumta logs kāpņu telpā piepilda 
šo zonu ar saules gaismu un rada siltu, 
patīkamu gaisotni, kā arī palīdz uzlabot 
ventilāciju.

Rokturis
augšā

381,-
Izmērs
78 x 118 cm
(MK06)

GLU 0055

Standard Plus

Rokturis
augšā

272,-
Izmērs
78 x 118 cm
(MK06)

GZL 1050

Standard

Tālvadība

821,-
Izmērs
78 x 118 cm
(MK06)

Premium

GGL 306021
VELUX INTEGRA®

Piederumi 
Lai nodrošināu mājīgu gaisotni un padarītu 
maigāku ieplūstošo gaismu, mēs iesakām 
izvēlēties ruļļveida žalūzijas. Tās ir pieejamas 
15 krāsās, un to vienkāršais dizains piestāvēs 
jebkuram interjeram. 

Cenu apkopojums – 52. lpp.
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Iebūvēšanas piederumi
Būvniecības noteikumi, kas attiecas 
uz logu izolāciju un gaisa necaurlaidību, 
kļūst stingrāki. VELUX ir radījis virkni 
iebūvēšanas piederumu, lai nodrošinātu 
prasību ievērošanu.

Pieslēgums
• Savieno jumta logu 

ar jumta seguma 
materiālu un 
nodrošina 
hermētisku 
aizsardzību pret 
atmosfēras 
iedarbību.

• Standarta VELUX 
pieslēgumi ir saderigi 
ar VELUX jumta 
logiem un citiem 
materiāliem.

Hidroizolācija – 
difūzijas 
membrāna 
ar noteku – 
BFX 1000
• Nodrošina 

hermētisku jumta 
loga savienojumu ar 
jumta zemsegumu.

• Var iegādāties arī 
atsevišķi bez 
siltumizolācijas 
rāmja (BDX).

• Gofrēts materiāls 
montāžas 
atvieglošanai.

• Komplektā iekļauta 
drenāžas noteka, lai 
novadītu mitrumu, 
kas veidojas zem 
jumta seguma.

• Stūru savienojumi 
nodrošina 
ūdensnecaurlaidību 
un vienkāršu 
uzstādīšanu. 

Jumta logs
• Izvēloties oriģinālos 

iebūvēšanas 
piederumus, tiek 
nodrošināta pareiza, 
kā arī kvalitatīva 
VELUX jumta loga 
montāža.

• Visi VELUX jumta 
logi ir saderīgi ar 
VELUX iebūvēšanas 
piederumiem.

• Izvēlieties sev 
vēlamo izmēru, veidu 
un stiklojuma 
variantu.

Siltumizolācijas 
rāmis –
• Izolē vietu apkārt 

jumta loga rāmim, 
samazinot siltuma 
zudumu un novēršot 
aukstuma tiltus. 

• Nosiltina perimetru 
ap jumta loga rāmi 
ātri un efektīvi.

• Pieejams kopā ar 
difūzijas membrānu 
hidroizolācijai (BFX).

• Piemērots visiem 
standarta logu 
izmēriem.

• Click tipa piederumi 
nodrošina ātru un 
precīzu montāžu.

Tvaika barjera – 
BBX 0000
• Tvaika barjera palīdz 

novērst mitruma 
nokļūšanu jumta 
konstrukcijā.

• Palīdz hermētiski 
savienot jumta logu 
ar esošo tvaika 
barjeru.

• Tvaika barjera ir 
viengabalaina un 
atbilst loga izmēram, 
tāpēc to ir ērti un 
ātri uzlikt tam 
paredzētajā vietā.

• VELUX uzstādīšanas 
instruments palīdz 
uzstādīt tvaika 
barjeru dažu minūšu 
laikā.

Ailes rāmis – 
LSG 1000
• Metāla rāmis ātrai 

un pareizai ailes 
izveidošanai.

• Nodrošina ailes 
konstrukciju no 
22–50 cm biezā 
jumta konstrukcijā.

• Ātra un viegla 
uzstādīšana.

• Samazina aukstuma 
tiltus.

• BBX tvaika barjera 
ir iekļauta LSG 1000 
komplektā..
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VELUX jumta logs ir paredzēts iebūvēšanai 
kopā ar montāžas pieslēgumu. VELUX 
montāžas pieslēgumi ir izgatavoti 
tā, lai nevainojami un precīzi atbilstu 
konkrētā loga izmēram un nodrošinātu 
ūdensnecaurlaidīgu izolāciju starp 
VELUX jumta logu un jumta segumu. 
Pieslēgumi efektīvi novadīs ūdeni. Tie 
ir pieejami dažādās versijās, lai atbilstu 
konkrētajam jumta seguma materiālam.
Uzstādīšanas komplektā EDW, EDS, 
EDZ 2000 ietilpst pieslēgums, kā arī hidro 
un siltumizolācijas komplekts BDX 2000.

Uzmanību! 
Ja jumta logs ir paredzēts 
iebūvēšanai bez  VELUX oriģinālā 
montāžas pieslēguma, jums ir 
obligāti jāiegādājas jumta loga 
ārējo uzliku komplekts ZWC.

B1 B2

B3

Drošai jumta loga iebūvēšanai un 
aizsardzībai pret aukstumu un mitrumu 
VELUX jumta loga montāžu iesakām 
veikt, izmantojot izolācijas komplektu 
BDX. Rezultātā logs tiek pareizi 
iestrādāts un tiek nodrošināta pareiza 
kondensāta novadīšana ap jumta logu 
un panākta optimāla loga siltumizolācija. 
Izolācijas komplektā ir izolācijas rāmis 
B1, kas nodrošina papildus izolāciju 
starp loga rāmi un jumta konstrukciju, 
kā arī hidroizolācijas segmateriāls B3, 
kas veido ciešu savienojumu starp 
logu un jumta plēvi. Noteka B2 no 
loga novada jumta kondensātu.

B

B

A

Hidroizolācija
BFX 1000

Hidro- un siltumizolācijas komplekts 
BDX 2000

Pieslēgumi
EDZ, EDW vai EDS

Hidroizolācijas 
segmateriāls un noteka
• Hidroizolācijas segmateriāls ideāli atbilst 

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

• Vienkārša stiprināšana pie loga rāmja 
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.

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

EDS pieslēgums
Paredzēts plakaniem jumta
segumiem, kuru biezums
nepārsniedz 16 mm.

EDJ – padziļinātai iebūvēšanai*
Viena jumta loga padziļinātai 
iebūvēšanai. Paredzēts jumta 
segumiem, kuru profila biezums 
nepārsniedz 90 mm.

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

Uzmanību! EDJ pieslēgums palielina ūdens tecēšanas risku 
sniega un ledus ietekmē padziļinātās iebūves dēļ.
Iesakām izmantot jumtos ar slīpumu no 20–90°
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Priekšrocības

Ailes rāmis 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 papildu vietu siltumizolācijai.

• Komplektā iekļauta tvaika barjera BBX, kas paredzēta kondensāta novēršanai.

C Izcila loga ailes apdare
LSG 1000

Ērta uzstādīšana
Ietaupiet laiku, izmantojot loga ailes rāmja 
komplektu. Ailes rāmis LSG ir pilnībā gatavs 
montāžai, tādēļ meistaram nav jāpiemeklē apdares 
materiālu gabali, kā arī nav jāveic materiālu 
pielabošanas darbi. Rāmja 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.

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.

Iekšējās ailes apdarei iesakam izmantot 
 VELUX produktu LSG. Šis produkts 
palīdzēs izveidot ātru un pareizu 
iekšējo aili. Salikšanai gatavais tērauda 
rāmis C1 veido ideālu struktūru 
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.
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• Konstrukcijas biezums: LSB – 30 cm, LSC – 40 cm, LSD – 50 cm.

• Nodrošina pareizu jumta loga apdari, gaisa cirkulāciju 
un maksimālu gaismas iekļūšanu telpā.

• Komplektā tvaika barjera BBX.

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.

C2

C1

Komplekts aizsardzībai no sniega un ledus
ZIS

Ailes apdare
LSB/LSC/LSD

35VELUX

C

C

Tvaika barjera
BBX 0000 

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 
aizsardzības komplektu. Šis komplekts 
samazina ledus un sniega 
aizsprostojumu veidošanos uz loga 
apakšējās daļas un samazina iespēju, ka 
ūdens varētu sūkties telpās.

Ātru montāžu veiks 
apmācīts speciālists
Lai gan  VELUX sniega un ledus komplekta 
montāža ir vienkārša un ātra, to ir svarīgi 
veikt atbilstoši iebūvēšanas instrukcijai.
Aicinām par montāžas darbiem 
konsultēties  VELUX birojā, bet montāžas 
darbus uzticēt  VELUX apmācītiem 
speciālistiem. 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.
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Žalūziju veidi un toņi

Unikālā VELUX Pick&Click® sistēma nodrošina vienkāršu un 
ātru žalūziju un slēģu uzstādīšanu. VELUX jumta logi aprīkoti 
ar rūpnīcā iestrādātiem stiprinājumiem, kas atvieglo montāžu 
un vienmēr nodrošina nevainojamu rezultātu. 

1. solis
Noskaidrojiet no datu 
plāksnītes sava jumta loga 
modeli un izmēra kodu.

2. solis
Pierakstiet jumta loga 
modeļa un izmēra kodu. 
Loga izmēra kods (piemēram, 
MK06), atbildīs arī žalūziju 
izmēra kodam.

3. solis
Izvēlieties veidu,
krāsu un dizainu.

Modelis Izmērs
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4556 1705 45581025 4555 1085

3009 4573457345724569 4570 4571

2055 4561 45624559 1100 4560

0705 4567 45684563 4564 4565

4556 1705 45581025 4555 1085

3009 4573457345724569 4570 4571

2055 4561 45624559 1100 4560

0705 4567 45684563 4564 4565

4219 4212

DFD standarta un stila krāsu toņi

RHZ krāsu toņi

• Aptumšojums jebkurā 
diennakts laikā.

• Maigi izkliedē ieplūstošo 
dienasgaismu.

• Oeko-Tex® sertifikāts.
• Fiksācija brīvi izvēlētā vietā.
• Elegants dizains nevainojami 

saplūst ar jūsu jumta logu.
• 24 gaismu necaurlaidīgie 

krāsu toņi kombinācijā 
ar baltām, plisētajām 
žalūzijām.

•  

• Rokas vadība.

Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DFD – divi vienā: aptumšošana un gaismas daudzuma regulēšana

• Pilnīgs aptumšojums –
labākais risinājums tirgū.

• Oeko-Tex® sertifikāts.
• Fiksācija brīvi izvēlētā vietā.
• Elegants dizains nevainojami 

saplūst ar jūsu jumta logu.
• 24 dažādi krāsu toņi 

un dizaini.

•  

• Vadības veidi: rokas vadība 
DKL, elektriskā vadība DML 
un solārā vadība DSL.

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL – nevainojams miegs pilnībā aptumšotā telpā

Standarta krāsu toņi

Standarta krāsu toņi

Aptumšojums
Interjers

Gaismu regulējošās žalūzijas RHZ – telpas aptumšošana

• Izkliedē gaismu.
• Rokas vadība ar trim 

fiksētām pozīcijām.
• Divi krāsu toņi.

•  

DKL, DML, DSL standarta un stila
krāsu toņi
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12571016 1255 1256

12611258 1259 1260

12651262 1263 1264

12691266 1267 1268

12731270 1271 1272

Žalūziju veidi un toņi

• Izkliedē ieplūstošo 
saules gaismu.

• Rada mājīgu gaisotni.
• Fiksējamas brīvi izvēlētā 

vietā.
• Elegantais dizains 

nevainojami saplūst ar jūsu 
jumta logu.

• 15 krāsu toņi un dizaini.

•  

• Vadības veidi: rokas vadība 
RFL, elektriskā vadība RML 
un solārā vadība RSL.

Ruļļveida žalūzijas RFL – izkliedē saules gaismu un pasargā no spilgtiem saules stariem 

• Elegantas un dekoratīvas.
• Rada maigu apgaismojumu.
• Elastīga fiksācija brīvi 

izvēlētā vietā.
• Viegla konstrukcija.
• Nomaināms audums.
• Viegli tīrāmas.
• Nav redzamas auklas.
• 20 mūsdienīgu 

audumu veidi.

•  

• Rokas vadība.

Romiešu žalūzijas FHB – radiet maigu un siltu gaisotni

• Maigi izkliedē ieplūstošo 
dienasgaismu.

• Elegants, dekoratīvs 
gaismas efekts.

• Elastīga fiksācija brīvi 
izvēlētā vietā.

• Elegantais dizains 
nevainojami saplūst 
ar jūsu jumta logu.

• 20 dažādi krāsu toņi 
un dizaini.

•  

• Vadības veidi: rokas 
vadība FHL un elektriskā 
vadība FML.

Plisētās žalūzijas FHL – nodrošina nevainojamu mājīgu gaisotni

Gaismas daudzuma regulēšana
Interjers

FHL, FML standarta un stila 
krāsu toņi

RFL, RML, RSL standarta un stila 
krāsu toņi

FHB standarta 
un stila krāsu toņi

Standarta krāsu toņi

Standarta
krāsu toņi

Standarta krāsu toņi
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88888888

7001 7055 7056

7057 7012 7058

7059 7060 7061

5060

0000

• 100% aizsardzība pret insektiem telpā.
• Jauns, uzlabots tīklveida audums 

labākai redzamībai un gaismas 
caurlaidībai.

• Nevainojami sader ar jūsu VELUX 
jumta logu.

• Rokas vadība.

Insektu tīkls ZIL – izbaudiet svaigu gaisu bez insektiem

• Ziemā nodrošina līdz pat 
27% labāku siltumizolāciju.

• Piemērotas telpās ar 
paaugstinātu mitruma 
līmeni, piemēram, vannas 
istabā vai virtuvē.

• Pieejami 9 dažādi krāsu 
toņi.

• Vadības veidi: rokas PAL 
un elektriskā PML.

Horizontālās žalūzijas PAL – ideāli piemērotas mitrām telpām

PAL, PML standarta un stila 
krāsu toņi

MHL, MML, MSL
krāsu tonis

SHL, SML, SSL
krāsu tonis

ZIL krāsu tonis

Standarta krāsu toņi

Aizsardzība pret insektiem

• Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 73%.*
• Caurspīdīgs tīklveida audums ļauj gaismai ieplūst telpā 

un neaizsedz skatu pa logu.
• Vadāms no iekšpuses.
• Viegli uzstādāms no telpas iekšpuses.
• Vadības veidi: rokas MHL, elektriskā vadība MML 

un solārā vadība MSL.

• Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 97%.*
• Nodrošina pilnīgu aptumšojumu.
• Uzlabo siltumizolāciju.
• Slāpē lietus un krusas radīto troksni.
• Paaugstina aizsardzību pret zagļiem.
• Vadības veidi: rokas vadība SHL, elektriskā 

vadība SML un solārā vadība SSL.

Saulessargs MHL – uztur vēsas telpas, efektīvi aizsargājot pret karstumu

Slēģi SHL – pilnīga aizsardzība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem

Aizsardzība pret karstumu
Ārpuse

Interjers
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 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. Jaunais jumta 
logs – balkons GDL tagad pieejams arī 
114 x 252 cm izmērā SK19, kas sniedz 
vairāk plašuma, kad balkons ir atvērts.

Cabrio® balkons GDL

Citi VELUX risinājumi 
jūsu mājām

Vertikālais loga elements ir paredzēts 
kombinēšanai ar jumta logu. Šo 
risinājumu īpaši iecienījuši arhitekti, 
jo palīdz radīt gaišu un atvērtu telpu. 
Skats pa logiem būs fantastisks.

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

Vertikālais loga elements VFE

* Cenā nav iekļauti pieslēgumi

Izmērs (cm)
Produkts

PK19
94 x 252 

SK19
114 x 252 

Cabrio® balkons GDL* 2100,- 2260,-

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

Jumta terase GEL

Jaunums

Jaunums
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Virsgaismas logs CVP ar rokas vai elektrisku vadību

Izmērs (cm)
Produkts 60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 90 x 120 100 x 100 100 x 150 120 x 120 

Virsgaismas logs CVP + ISD
elektriska vadība + caurspīdīgs kupols 865,- 954,- 1031,- 1145,- 1322,- 1272,- 1590,- 1552,-

Virsgaismas logs CVP + ISD
rokas vadība + caurspīdīgs kupols 738,- 814,- 879,- 977,- 1128,- 1085,- 1356,- 1324,-

Virsgaismas logs CFP + ISD
neverams + caurspīdīgs kupols 476,- 525,- 567,- 630,- 728,- 700,- 875,- 854,-

CVP virsgaismas logs 
0073U ar rokas vadību

CVP virsgaismas logs
0673Q ar automātisko vadību

* Sertifi cēts saskaņā ar standartu EN 12567-2
** Sertifi cēts saskaņā ar standartu EN 1873

Jaunums

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

Jumta loga siltumizolāciju uzlabo inovatīvā 
ThermoTechnologyTM sistēma.

• Caurspīdīgs kupols.
•  Energoefektīvs, Uw vērtība – 1,4 W/m2 K* un 

Uw vērtība – 0,72 W/ m2 K**.
• Lieliska skaņas izolācija lietus un krusas laikā.
•  Logu var uzstādīt uz jumta slīpumos

no 0 līdz 15 grādiem.
•  Pieejami divi veidi veramo virsgaismas logu 

CVP – ar rokas vai elektrisko vadību. Rokas 
vadības logam komplektā ietilpst teleskopisks 
stienis. Elektriskās vadības logam komplektā 
ietilpst skārienjūtīga vadības pults.

•  Pieejams neverams virsgaismas logs CFP.
•   Dubulta stikla pakete ar aizsargājošu 

polikarbonāta pārklāju.
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•  Ar roku verama lūka plakanajiem jumtiem.
•  Divkārša stikla pakete ar pārklājumu.
•  Atvēršanas leņķis aptuveni 60 grādu.
•  Pieejams trīs izmēros – 100 x 100, 90 x 120 

un 120 x 120 cm.
•  Teicama siltuma izolācija.
•  Lūdzu, ņemiet vērā: šis produkts nav saderīgs 

ar VELUX plakano jumtu žalūzijām FMG, FMK 
un MSG.

• Balts, augstas kvalitātes rāmis.

Jumta lūka CXP

Plakano jumtu dūmu ventilācijas sistēma 
ir inovatīvs risinājums plakanajam jumtam. 
Pieejama izmēros 0,88 m2 (100 x 100 cm) vai 
1,30 m2 (120 x 120 cm).
•  Dubulta stikla pakete ar aizsargājošu 

pārklājumu.
•  AA ugunsdrošības klase.
•  Pārbaudīta un sertifi cēta saskaņā 

ar standartu EN ISO 12101-2.
•  Dūmu sensori, vadības sistēmas un trauksmes 

poga ir jāiegādājas atsevišķi.

Dūmu lūka CSP

Piederumi dūmu lūkām

Izmērs (cm)
Produkts 90 x 120 100 x 100 120 x 120

CXP + ISD
jumta izeja + caurspīdīgs kupols 1185,- 1140,- 1391,-

Izmērs (cm)
Produkts 100 x 100 120 x 120 

CSP+ ISD
dūmu lūka + caurspīdīgs kupols 1870,- 2282,-

Produkts Cena

KFX 210*
elektriskās vadības sistēmas komplekts 1000,-

KFC 210
elektriskais vadības bloks līdz 4 logiem vai vienam CSP 850,-

KFC 220
elektriskais vadības bloks līdz 8 logiem vai diviem CSP 1100,-

KFK 100
vadības slēdzis 160,-

Produkts Cena

KFK 200
ventilācijas slēdzis 160,-

KFA 100
dūmu detektors 160,-

KLA 200
lietus sensors 80,-

*  KFX vadības sistēmas komplekts sastāv no: vadības bloka,
dūmu detektora un vadības slēdža.
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Produkts TWR
ciets

TLR
ciets 

TWF
lokans

TLF
lokans

ZTR
papildaprīkojums (124 cm)

Gaismas tunelis 488,- 495,- 330,- 330,- 80,-

•  Pa centrālo asi verams logs, GGL ir izgatavots 
no kvalitatīvas lakotas priedes koka, bet GGU – 
no koka, kas pārklāts ar baltu poliuretānu.

•  Paredzēts iebūvēšanai jumta slīpumā no 15–90 
grādiem. Pie jumta slīpuma no 60–90 grādiem, 
lūdzu sazinieties ar VELUX.

•  Ērtākai ventilācijai iespējams aprīkot ar lietus 
sensoru.

•  Pieejams ar trīskāršo vai divkāršo stikla paketi.
•  Pieejams ar laminētu iekšējo stikla paketi 

papildu drošībai, ar īpašu pārklājumu uz ārējās 
stikla paketes, kas saglabā to ilgāk tīru.

•  Sistēmu var uzlabot, lai tā atbilstu 
aerodinamiskās dūmu ventilācijas prasībām, 
iegādājoties ārējo vēja defl ektoru KFD.

•  Atsevišķi nopērkams elektriskās vadības 
sistēmas komplekts KFX, kas sastāv no vadības 
bloka KFC, dūmu detektora KFA un ventilācijas 
slēdža KFK.

Dūmu lūka GGL/GGU

Izmērs (cm)
Produkts

MK04
78 x 98

MK06
78 x 118 

MK08
78 x 140 

SK06
114 x 118 

SK08
114 x 140 

UK08
134 x 140 

GGL 307340
koks, divkārša stikla pakete 862,- 892,- 919,- 981,- 1034,- 1096,-

GGL 306640
koks, trīskārša stikla pakete 1033,- 1067,- 1097,- 1165,- 1225,- 1293,-

GGU 007340
poliuretāns, divkārša stikla pakete 915,- 950,- 981,- 1051,- 1113,- 1184,-

GGU 006640
poliuretāns, divkārša stikla pakete 1092,- 1131,- 1165,- 1244,- 1312,- 1391,-

VELUX gaismas tunelis ir paredzēts dabiskās 
dienasgaismas novadīšanai tur, kur logus nav 
iespējams iebūvēt. Piemēram, vannas istabā, 
garderobē, koridorī. Jaunā gaismas izkliedētāja 
konstrukcija ar Edge Glow nodrošina lielāku 
dabisko apgaismojumu, vienlaikus izplatot to 
efektīvāk visā telpā. Jaunā Flexi-loc savienojumu 
sistēma ļauj uzstādīt gaismas tuneli ātri un viegli.

Gaismas tunelis TWF

VELUX gaismas tuneli var uzstādīt uz jumtiem ar 
15– 60 grādu slīpumu.

Jaunā izkliedētāja konstrukcija 
ar Edge Glow nodrošina vairāk 
dabiskās gaismas, vienlaikus 
izplatot to efektīvāk telpā.

Jaunums

Jaunums

Cenas norādītas bez pieslēguma.
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Jumta lūka neapkurināmām telpām VELTA

Jumta lūkas
neapdzīvotām telpām

Jumta lūkai GVT nav nepieciešama speciāla 
apkope, un tā 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

Jumta lūka neapdzīvotām telpām GVT 103

Jumta lūka VELTA ir paredzēta lietošanai 
neapkurināmos bēniņos. Šī lūka ir pieejama 
vairākos izmēros. Jumta lūka VELTA ir ar koka 
rāmi un alumīnija uzlikām. Komplektācijā ietilpst 
stikla pakete un pieslēgums.

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

VELTA 029, 45 x 73 cm 
Vērtne verama pa augšējo asi. Pastāv iespēja 
pārtaisīt vēršanās mehānismu uz sāniem. Lūka 
nodrošina vieglu izkļūšanu uz jumta.

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

Izmērs (cm)
Produkts

45 x 55 cm
VLT 025 1000

45 x 73 cm 
VLT 029 1000

85 x 85 cm 
VLT 033 1000

Jumta lūka 100,- 107,- 199,-

Izmērs (cm)
Produkts

54 x 83 cm
GVT 103

Jumta lūka 213,-
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Avārijas izejas
apkurināmām telpām

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 
apkurināmos 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 66 x 118 cm
GXU 55 x 118 cm

Avārijas izeja apkurināmām telpām GTL

Jumta lūka apkurināmām telpām GXU/GXL

Izmērs (cm)
Produkts

78 x 140 
MK08

114 x 140 
SK08

GTL 3050
rūdīta stikla pakete 652,- 835,-

Izmērs (cm)
Produkts

55 x 118 
CK06

66 x 118 
FK06

GXL 3050, lakots koks, 
rūdīta stikla pakete — 469,-

GXU 0050, balts, 
rūdīta stikla pakete 552,- —

Cenas norādītas bez pieslēguma.

Cenas norādītas bez pieslēguma.
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Jumta logi 
Gaisa caurlaidība (standarts EN 1026) Klase nr. 3 Klase nr. 3 Klase nr. 4

Uw = siltumizolācija logam
(standarts EN ISO 12567-2) W/m2 K

1,4 1,4 1,3

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

Stikla paketes
Stikla pakete 50 50 55

Stikla kārtu skaits divas divas divas

Gāze stikla paketes kamerā argons argons argons

Laminēta stikla pakete,
manuālai iedarbībai (standarts EN 356)
Laminēta stikla pakete,
ārējai iedarbībai (standarts EN 12600)

Ug = siltumizolācija stikla paketes centrā
(standarts EN 673) W/m2K 1,1 1,1 1,1

g = saules enerģijas caurlaidība (standarts EN 410) 0,64 0,64 0,63

τv = gaismas caurlaidība (standarts EN 410) 0,81 0,81 0,80

τuv = ultravioleto staru caurlaidība (standarts EN 410) 0,32 0,32 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

GZL 1050 GZL 1050 B GLL 1055

Standard Standard 

P2A

P2A

1B1

1B1
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Klase nr. 4 Klase nr. 4 Klase nr. 4 Klase nr. 4

1,3 1,3 1,2 1,0

32 dB 32 dB 35 dB 37 dB

55 55 73 66

divas divas divas trīs

argons argons argons argons

1,1 1,1 1,0 0,7

0,63 0,63 0,51 0,50

0,80 0,80 0,70 0,69

0,05 0,05 0,05 0,05

Iebūvēšanas 
augstums 
no 150 cm

Rokturis 
augšā 

Rokturis 
augšā 

Rokturis 
apakšā

GLU 0055 GPL 3073

Rokturis 
apakšā

GLL 1055 B

PremiumPlus

P2A P2A P2A P2A

P2A P2A P2A P2A

1B1 1B1 1B1 1B1

1B1 1B1 1B1 1B1

GGL 3066

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

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,
manuālai iedarbībai (standarts EN 356)
Laminēta stikla pakete,
ārējai iedarbībai (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 
Lamineeritud klaas ja klaasi optimaalne paksus. 
Raam, leng ja tihendid on võrdselt tähtsad.

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

Drošība Privātums Skaņas
un siltumizolācija

Siltumizolācija

 P2A P2A  P2A  P2A

1B1 1B1 1B1 1B1

Nepiemīt šī īpašībaPiemīt šī īpašībaLabs                                       Labāks                                      Vislabākais
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Pasīvās mājas logs GGU 008230

Augstas energoefektivitātes risinājumi

GGU 008230 ir sertifi cēts izmantošanai pasīvajās 
mājās aukstā klimata reģionos. Logs sastāv no 
trīskāršas stikla paketes un papildus dubultā 
stiklojuma iekšējā daļā. Jumta loga siltumizolācijas 
īpašības ir Uw = 0,51 W/(m2K)*, kas ir labākais 
rādītājs tirgū.
Jumta loga vadība ir solāra, izmantojot saules 
enerģiju.

Produkta īpašības:
•  Sertifi cēts izmantošanai pasīvajās mājās aukstā 

klimata reģionos.
•  Jumta loga siltumizolācijas īpašības ir

Uw = 0,51 W/(m2K)*, kas ir labākais rādītājs tirgū.
•  Solārās tālvadības logs pieejams komplektācijā 

ar VELUX skārienjūtīgo vadības pulti.
•  Unikālā skārienjutīgā pults nodrošina komfortablu 

vadību tikai ar vienu pogas pieskārienu.
•  Sagatavots, lai vienkārši uzstādītu VELUX žalūzijas, 

slēģus un aksesuārus.
•  Iekšējais dubultais stiklojums ir atverams, 

kas atvieglo tīrīšanu.
•  Augstas kvalitātes koka logs ar poliuretāna apdari.
•  Ērts ekspluatācijā.

Augstas energoefektivitātes 
stikla pakete --62

•  Trīskārša stikla pakete, kas ir piepildīta ar argonu.
Siltumizolācijas īpašības Uw = 1,0.

•  Trīskārša stikla pakete, kas ir piepildīta ar kriptonu.
Siltumizolācijas īpašības Uw = 0,81.*

•  Iekšējais laminētais stikls drošībai,
kā arī pasargā materiālus pret UV starojumu.

•  Iekšējais laminētais stikls drošībai
un pasargā materiālus pret UV starojumu.

•  Rūdīts ārējais stikls aizsardzībai pret dabas 
elementiem – sauli, vēju, sniegu un ūdeni.
Ārējā stikla virsma mazāk noraso

•  Rūdīts ārējais stikls aizsardzībai pret dabas 
elementiem – sauli, vēju, sniegu un ūdeni.
Ārējā stikla virsma mazāk noraso.

• Novērš rasojumu un viegli tīrāms. •  Laminēts stikls un īpaši biezs stikls
lietusgāžu trokšņa samazināšanai.

*  Atkarībā no loga veida:
GGU – 0,81, GGL – 0,83, GPU – 0,85.

Augstas energoefektivitātes 
stikla pakete --66

Cenas norādītas jumta logam bez pieslēguma.

*Sertifi cēts saskaņā ar standartu EN 12567-2

Izmērs (cm)
Produkts

MK04
78 x 98

MK06
78 x 114

MK08
78 x 140

SK06
114 x 118

GGU-K-008230
VELUX INTEGRA® solārais
pasīvās mājas jumta logs

1283,- 1351,- 1411,- 1549,-
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Produkts KUX 110 KMG 100 KMG 100K KLR 200 KMX 100 EU KSX 100

Cena 160,- 230,- 230,- 188,- 520,- 720,-

Produkts ZCZ 080K ZCT 200K ZOZ 085 ZOZ 040 ZOZ 012

Cena 20,- 25,- 20,- 20,- 40,-

+ +
KUX 110 KUX 110KMG 100/100K KMG 100/100K

Viena motora vadības 
sistēma KUX 110 + 
motors KMG 100/100K

Elektriskās kontroles 
sistēmas papildināšanas 
komplekts KMX 100/110K

VELUX INTEGRA®

JUMTA LOGS

Tālvadība 
Standard Standard Plus Premium

+
KLR200

•  Sistēma vienam motoram, kas ļauj vadīt 
elektroniski VELUX žalūziju vai slēģi.

•  Komplektā ietilpst elektriskās vadības 
sistēma, kā arī vienkārša vadības pults.

•  Iespējams savienot ar vadības sistēmu 
KMG 100 un KMG 100K, kas ļaus 
elektriski kontrolēt arī jumta logu.

•  KMG 100/100K komplektācijā ietilpst arī 
lietus sensors.

•  Pilnīgs elektriskās vadības komplekts 
VELUX, kas ļaus aprīkot ar roku vadāmo 
VELUX jumta logu ar elektrisko vadību.

•  Komplektācija: loga atvēršanas sistēma, 
elektriskās vadības sistēma, skarienjutīgā 
pults un lietus sensors.

•  Ļauj vadīt trīs produktus, piemēram, 
interjera vai ārējās žalūzijas, kā arī slēģus.

•  Pieejams arī solārais komplekts KSX 100, 
kas enerģiju iegūst no saules.

•  VELUX INTEGRA attālināti vadāmais jumta 
logs ir risinājums pilnīgam komfortam.

•  Komplektā ietilpst skarienjūtīga vadības 
pults, kas ļauj kontrolēt kā jumta logu,
tā arī aksesuārus.

•  Iebūvēts lietus sensors, kas automātiski 
aizvērs jumta logu, sākoties lietum.

•  Vadības pultī ir iestatītas programmas, 
kas ļaus uzlabot telpu iekšējo klimatu.

Apkalpes stienis
ZCZ 080K

Apkalpes stienis
ZCT 200K

Stieņa adapteris ZOZ 085

Stieņa adapteris ZOZ 040

Slēdzis
ZOZ 012K

Rokas vadības aksesuāri

Apkalpes stienis palīdzēs vadīt ar roku 
neizsniedzamās žalūzijas. Stienis ir 80 cm 
garš. Žalūzijām ar āķiem vai vadības 
joslām jābūt aprīkotām ar īpašu adapteru.

Teleskopiskais apkalpes stienis nodrošina 
ar roku neaizsnedzamo žalūziju vienkāršu 
vadību. Stieņa garumu var pielāgot no 
108 līdz 188 cm. Žalūzijām ar āķiem vai 
vadības joslām jābūt aprīkotām ar īpašu 
adapteru.

Stieņa adapters ar roku vadāmajām 
VELUX žalūzijām nodrošina vieglu vadību 
ar apkalpes stieni. Adapters atvieglo 
fi ksāciju brīvi izvēlētā vietā.

Stieņa adapteris manuāli vadāmajām 
VELUX žalūzijām ar āķiem nodrošina 
vieglu vadību ar apkalpes stieni. 
Adapters atvieglo trīs soļu fi ksāciju.

Uzstādāms 
paaugstinātai 
drošībai
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Visi VELUX jumta logi ir aprīkoti ar unikālu 
datu plāksnīti, kurā norādīts loga modelis un 
izmērs – 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 
līmeni un augstākus energo-
efektivitātes standartus. 
Nomainīt veco VELUX jumta 
logu pret jaunu ir vienkārši.

Dienasgaismas plānošana ir būtiska 
arhitektūras joma. Jāņem vērā gan būves 
tehniskās īpašības – izmērs, novietojums, 
pielietojums u.tml., gan būves lietotāji – 
kādām vajadzībām tā paredzēta. Lai 
atvieglotu dienasgaismas plānošanu 
būvēs, VELUX Grupa piedāvā 
arhitektūras speciālistiem un 
dienasgaismas entuziastiem 
bezmaksas programmu 
«Daylight visualizer».

Vairāk par programmu 
www.velux.lv

1992.–1998. g.

1998.–2014. g.

Modelis Izmērs
no 2014. g.

Veco jumta logu 
nomaiņa 1:1

Efektīvi dienasgaismas 
risinājumi jūsu mājā
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Cenas
Jumta logi

Jumta logu modelis 
un izmērs (cm)

Uw*
W/(m2K)

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

MK12
78 x 180

Standard GZL 1050 
rokturis augšā 1,4 207,- 220,- — 245,- 256,- 280,- 250,- 272,- 291,- 337,- —

GZL 1050B
rokturis apakšā 1,4 — — — — 256,- — 250,- 272,- 291,- 337,- —

Standard
Plus

GLL 1055 
rokturis augšā 1,3 248,- 264,- — 294,- 307,- 336,- 300,- 326,- 349,- 405,- —

GLL 1055B 
rokturis apakšā 1,3 — — — — 307,- — 300,- 326,- 349,- 405,- —

GLU 0055
rokturis augšā 1,3 289,- — — — 358,- 392,- 350,- 381,- 407,- 472,- —

Premium GPL 3073
rokturis apakšā 1,2 — 460,- 511,- — 533,- 584,- 522,- 567,- 607,- 704,- —

GPU 0073
rokturis apakšā 1,2 — 503,- 559,- — 584,- 640,- 571,- 621,- 665,- 770,- —

GGL 3066 
rokturis augšā 1,0 456,- 477,- 515,- 515,- 532,- 571,- 524,- 558,- 588,- 660,- 733,-

GGU 0066 
rokturis augšā 1,0 504,- 529,- — 573,- 593,- 637,- 583,- 622,- 656,- — —

GGL 306621
VELUX INTEGRA® 1,0 851,- 872,- 910,- 910,- 927,- 966,- 919,- 953,- 983,- 1055,- —

GGU 006621 
VELUX INTEGRA® 1,0 899,- 924,- 968,- 968,- 988,- 1032,- 978,- 1017,- 1051,- 1134,- —

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

MK12
78 x 180

Pieslēgumi vienam logam
EDW 2000*, jumta seguma augstums 
līdz 120 mm

112,- 114,- 116,- 116,- 122,- 126,- 122,- 126,- 130,- 140,- 142,-

EDW 0000, jumta seguma augstums
līdz 120 mm

73,- 75,- 77,- 77,- 84,- 88,- 84,- 88,- 93,- 103,- 110,-

EDZ 2000*, jumta seguma augstums
līdz 45 mm

107,- 109,- 111,- 111,- 117,- 120,- 117,- 120,- 124,- 133,- —

EDZ 0000, jumta seguma augstums
līdz 45 mm

64,- 66,- 68,- 68,- 74,- 77,- 74,- 77,- 82,- 91,- 92,-

EDS 2000*, jumta seguma augstums
līdz 16 mm

108,- 109,- 112,- — 117,- 121,- 117,- 121,- 125,- 134,- 135,-

EDS 0000, jumta seguma augstums
līdz 16 mm

66,- 67,- 70,- 70,- 75,- 79,- 75,- 79,- 84,- 93,- 94,-

EDJ 2000, jumta seguma augstums
līdz 90 mm

159,- 161,- 164,- 164,- 172,- 177,- 172,- 177,- 183,- 196,- 198,-

ZWC 0000 Uzmanību! Produkts 
nepieciešams, ja pieslēgums netiek 
lietots

18,- 20,- 22,- 22,- 23,- 25,- 22,- 24,- 26,- 30,- —

BDX 2000, hidro un siltumizolācijas rāmis 48,- 48,- 48,- 48,- 48,- 48,- 48,- 48,- 48,- 48,- 48,-

BFX 1000, hidroizolācija 24,- 24,- 24,- 24,- 24,- 24,- 24,- 24,- 24,- 24,- 24,-

BВX 0000, tvaika barjera 23,- 23,- 23,- 23,- 23,- 23,- 23,- 23,- 23,- 23,- 23,-

LSG 1000 (ar BBX),
ailes apdares rāmis 74,- 75,- 77,- 77,- 78,- 82,- 78,- 80,- 83,- 104,- 112,-

LSC 2000 (ar BBX),
ailes apdare 230,- 235,- 240,- 240,- 245,- 255,- 245,- 250,- 260,- 325,- —

Pieslēgumi divu logu blokam
EKW 0021, jumta seguma profila 
biezums līdz 120 mm

209,- 214,- 221,- 221,- 239,- 252,- 239,- 252,- 267,- 294,- 299,-

EKS 0021, jumta seguma profila biezums 
līdz 16 mm

185,- 189,- 196,- 196,- 212,- 223,- 212,- 223,- 236,- 260,- —

EKW 0007 + EDW 0000, jumta seguma 
profila biezums līdz 120 mm 177,- 182,- 188,- 188,- 204,- 214,- 204,- 214,- 226,- 250,- 255,-

EKS 0007 + EDS 0000,
jumta seguma profila biezums līdz 16 mm 158,- 162,- 168,- 168,- 181,- 190,- 181,- 190,- 202,- 223,- —

A

A

B

Pieslēgumi un iebūvēšanas produkti

* Iekļauts BDX 2000

C
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PK06
94 x 118

PK08
94 x 140

PK10
94 x 160

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK08
134 x 140

UK10
134 x 160

318,- 340,- — 335,- 373,- — — —

— 340,- — — — — — —

382,- 408,- — 401,- 447,- — — —

— 408,- — — — — — —

— — — — — — — —

664,- 709,- 766,- 698,- 777,- 862,- 868,- —

727,- 776,- 838,- 764,- 851,- 944,- 950,- —

630,- 665,- 707,- 656,- 716,- 780,- 784,- 865,-

705,- 744,- 793,- 735,- 803,- — 882,- —

1025,- 1060,- 1102,- 1051,- 1111,- 1175,- 1179,- 1260,-

1100,- 1139,- 1188,- 1130,- 1198,- — 1277,- —

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

19 darba dienas

Piegādes termiņi

PK06
94 x 118

PK08
94 x 140

PK10
94 x 160

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK08
134 x 140

UK10
134 x 160

136,- 142,- 144,- 141,- 146,- 150,- 154,- 166,-

99,- 105,- 108,- 104,- 110,- 114,- 119,- 132,-

130,- 134,- 137,- 133,- 139,- 143,- 146,- 157,-

88,- 92,- 95,- 91,- 97,- 101,- 105,- 116,-

130,- 135,- 138,- 134,- 140,- 143,- 147,- 159,-

89,- 94,- 97,- 93,- 99,- 103,- 107,- 119,-

191,- 198,- 202,- 197,- 204,- 210,- 215,- 232,-

28,- 30,- 33,- 30,- 33,- — 37,- —

48,- 48,- 48,- 48,- 48,- 48,- 48,- 48,-

24,- 24,- 24,- 24,- 24,- 24,- 24,- 24,-

23,- 23,- 23,- 23,- 23,- 23,- 23,- 23,-

83,- 85,- 88,- 86,- 88,- 90,- 91,- 112,-

260,- 265,- 275,- 268,- 275,- 282,- 285,- 350,-

284,- 299,- 310,- 297,- 315,- 327,- 340,- 378,-

252,- 265,- 274,- 263,- 278,- 289,- 301,- 334,-

241,- 255,- 263,- 252,- 267,- 278,- 289,- 321,-

215,- 226,- 234,- 224,- 238,- 248,- 257,- 286,-

Pieslēgumi 
nokrišņu
novadīšanai

A Iekšējā
apdareCPapildu

izolācijaB

3
GADU

GARANTIJA

10
GADU

GARANTIJA

15
GADU

GARANTIJA

Visas cenas norādītas EUR ar PVN.
Jumta logiem cenas norādītas bez pieslēguma.

• Žalūzijām
• Insektu tīkliem
• Slēģiem

• Jumta logiem
•  Iebūvēšanas 

piederumiem

• Metāla detaļām
•  Jumta logiem 

ar poliuretāna 
pārklājumu

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

Vairāk informācijas 32. lpp.

& CB

LSB/LSC/LSD ir paredzēta ailes apdarei.
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Loga modelis un izmērs
Lai noskaidrotu jumta loga modeli un tā izmēru, lūdzam atvērt loga vērtni un nolasīt vajadzīgo 
informāciju no metāliskās datu plāksnītes. Piemēram, jumta loga modelis – GGL, izmērs – MK08.

Loga modelis 

Loga modelis 

Loga izmērs

Loga izmērs

Slēģi un žalūzijas

Pareiza izmēra 
noteikšana 
žalūziju iegādei

Virsgaismas logi

Žalūzijas modelis
un 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

MK12
78 x 180

RHZ gaismu regulējošās 
žalūzijas, standarta 42,- 42,- 42,- 49,- 49,- 49,- 53,- 53,- 53,- 53,- 53,-

DKL žalūzija, standarta 67,- 72,- 79,- 78,- 84,- 88,- 82,- 88,- 94,- 106,- 114,-

DKL žalūzija, stila 82,- 87,- 94,- 93,- 99,- 103,- 97,- 103,- 109,- 121,- 129,-

DFD dubultžalūzija, standarta 100,- 108,- 119,- 117,- 127,- 132,- 123,- 132,- 141,- 158,- —

DFD dubultžalūzija, stila 115,- 123,- 134,- 132,- 142,- 147,- 138,- 147,- 156,- 173,- —

FHL plisētā žalūzija, standarta 87,- 94,- 103,- 102,- 110,- 114,- 106,- 114,- 122,- 137,- 149,-

FHL plisētā žalūzija, stila 102,- 109,- 118,- 117,- 125,- 129,- 121,- 129,- 137,- 152,- 164,-

RFL ruļļveida žalūzija,
standarta 56,- 61,- 67,- 66,- 71,- 74,- 69,- 74,- 79,- 89,- 96,-

RFL ruļļveida žalūzija, stila 71,- 76,- 82,- 81,- 86,- 89,- 84,- 89,- 94,- 104,- 111,-

FHB romiešu žalūzija, standarta 87,- 94,- 103,- 102,- 110,- 114,- 106,- 114,- 122,- 137,- 149,-

FHB romiešu žalūzija, stila 102,- 109,- 118,- 117,- 125,- 129,- 121,- 129,- 137,- 152,- 164,-

PAL horizontālā žalūzija,
standarta 77,- 83,- 91,- 90,- 97,- 101,- 94,- 101,- 108,- 121,- 132,-

PAL horizontālā žalūzija,
stila 92,- 98,- 106,- 105,- 112,- 116,- 109,- 116,- 123,- 136,- 147,-

Aksesuāri

ZIL insektu tīkls 100,- — 100,- — — 107,- — 107,- — 121,- —

SHL slēģis,
rokas vadība 225,- 239,- 247,- 247,- 257,- 268,- 255,- 268,- 281,- 295,- —

MHL saulessargs,
rokas vadība 47,- 47,- 47,- 55,- 55,- 55,- 59,- 59,- 59,- 59,- 59,-

Izmērs (cm)
Produkts 60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 90 x 120 100 x 100 100 x 150 120 x 120 150 x 150

CVP + ISD elektriskās 
vadības virsgaismas 
logs ar caurspīdīgu 
kupolu

865,- 954,- 1031,- 1145,- 1322,- 1272,- 1590,- 1552,- 2086,-

CVP + ISD rokas 
vadības virsgaismas 
logs ar caurspīdīgu 
kupolu

738,- 814,- 879,- 977,- 1128,- 1085,- 1356,- 1324,- —

CSP + ISD verama 
dūmu lūka ar 
caurspīdīgu kupolu

— — — — — 1870,- — 2282,- —

CFP + ISD neverams 
virsgaismas logs ar 
caurspīdīgu kupolu

476,- 525,- 567,- 630,- 728,- 700,- 875,- 854,- —

FMG FMG plisētas 
žalūzijas, standarta

322,- 329,- 336,- 343,- 357,- 350,- 371,- 364,- —

1998.–2014. g.

Visas cenas norādītas EUR ar PVN
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   Piegāde: 2 darba dienas
    Piegāde: jumta logi – 10 darba dienas, žalūzijas – 7 līdz 19 darba dienas

Piegādes termiņi

Loga modelis Loga modelis Loga izmērs Loga izmērs

Gaismas tuneļi

Elektriskās vadības sistēmas
PK06

94 x 118
PK08

94 x 140
PK10

94 x 160
SK06

114 x 118
SK08

114 x 140
SK10

114 x 160
UK08

134 x 140
UK10

134 x 160

53,- 53,- 53,- 68,- 68,- 68,- 74,- 74,-

97,- 106,- 112,- 110,- 114,- 128,- 129,- 136,-

112,- 121,- 127,- 125,- 129,- 143,- 144,- 151,-

145,- 158,- 168,- 165,- 172,- 191,- 194,- 203,-

160,- 173,- 183,- 180,- 187,- 206,- 209,- 218,-

126,- 137,- 145,- 143,- 149,- 166,- 168,- 176,-

141,- 152,- 160,- 158,- 164,- 181,- 183,- 191,-

81,- 89,- 94,- 92,- 96,- 107,- 109,- 114,-

96,- 104,- 109,- 107,- 111,- 122,- 124,- 129,-

126,- 137,- 145,- 143,- 149,- 166,- 168,- 176,-

141,- 152,- 160,- 158,- 164,- 181,- 183,- 191,-

111,- 121,- 129,- 126,- 132,- 147,- 149,- 156,-

126,- 136,- 144,- 141,- 147,- 162,- 164,- 171,-

121,- — 121,- 135,- — 140,- — 143,-

289,- 306,- 322,- 311,- 332,- 348,- 359,- 386,-

59,- 59,- 59,- 76,- 76,- 76,- 83,- 83,-

Uzlabo savu
jumta logu
 VELUX jumta logu ir iespējams pielāgot vēršanai ar tālvadības 
pulti. Tas ir salīdzinoši vienkārši. Pārbūves rezultātā tiks 
iegūts jumta logs, kas atbilst  VELUX INTEGRA® jumta loga 
funkcionalitātei. Šim nolūkam ir nepieciešams tālvadības 
komplekts KUX 110 (elektroapgāde) un motors KMG 100K. Pēc 
jumta loga pārbūves tas būs atverams ar vienu pogas pieskārienu.

Rokturis augšā

Elektriskā 
tālvadība

Vadības pults

Pults un 
vadības ierīce

Motors un 
lietus sensors

KUX 110 KMG 100K

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

390,- 188,-

Produkts
TWR

profilētam
jumta segumam

TLR
plakanam

jumta segumam

TWF
profilētam

jumta segumam

TLF 
plakanam

jumta segumam

ZTR 
papildaprīkojums

(124 cm)

Cena 488,- 495,- 330,- 330,- 80,-

1992.–1998. g. Pirms 1992. g.

Uzmanību! Žalūziju izmērs dažādu 
paaudžu jumta logiem ir atšķirīgs. 
Vienmēr pasūtiet pēc pareizā loga 
modeļa koda.



METŲ

GARANTIJA

Tirgus līderis#1

Garantija

Piegāde 48 stundu laikā

Klientu serviss
Bezmaksas tālrunis 80008802!

 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
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