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YENİ
3 Cam

Teknolojisi



2

Standart

GLU 0051GZL 1051

274€
KDV hariç

Boyut: 
MK06 
78x118 cm 
 

Standart  Plus

GLL 1061

343€
KDV hariç

Boyut: 
MK06 
78x118 cm

GLU 0061

427€
KDV  hariç

Boyut: 
MK06 
78x118 cm

YENİ: 
3 cam teknolojisi

343€
KDV hariç

Boyut: 
MK06 
78x118 cm

Çatı pencereleri

Temperli Low-e (4+16+4) Çift cam

Uw = 1.3 ile ısı kayıplarına karşı koruma

Cam kalınlığı = 8mm

Darbelere karşı korumalı dış cam

Gölgelikle birlikte kullanıldığında %86 oranında ısı 
keser

Ses Yalıtımı= 31dB

Kasa kalınlığı= 13cm

İç = Emprenyeli, çift 
kat vernikli doğal 
ahşap

İç = Doğal ahşap üzeri 
Poliüretan kaplama 
(daldırma yöntemi ile 
tek parça)

  
Kasayı çepeçevre 
saran EPS ile soğuğa 
karşı koruma

  
Isıl işlem görmüş 
ahşap ile soğuğa karşı 
koruma

Dış = Alüminyum ve vidasız dış yüzey

Gizli motor: Elektrikli ya da Solar seçenekler 

Temizlik: 180 ° döndürülerek dış camı içeriden 
temizleme imkanı.
Perde/Panjur: Tüm iç ve dış aksesuarlarla 
kullanılabilir.
Havalandırma: Kapalıyken havalandırma sunar. 
Yıkanabilir toz filtresi mevcuttur.

10 Yıl VELUX Türkiye Garantisi.

Temperli Low-e (4+14+3+14+3) 3 cam

Uw = 1.1 ile ısı kayıplarına karşı maksimum koruma 
(%15 daha az ısı kaybı)

Cam kalınlığı = 10mm (%25 daha kalın cam)

Darbelere karşı korumalı dış cam

Gölgelikle birlikte kullanıldığında %87 oranında ısı 
keser

Ses Yalıtımı= 32dB

Kasa kalınlığı= 13cm

İç = Emprenyeli, çift 
kat vernikli doğal 
ahşap

İç = Doğal ahşap üzeri 
Poliüretan kaplama 
(daldırma yöntemi ile 
tek parça)

  
Kasayı çepeçevre 
saran EPS ile soğuğa 
karşı koruma

  
Isıl işlem görmüş 
ahşap ile soğuğa karşı 
koruma

Dış = Alüminyum ve vidasız dış yüzey

Kasada ek conta sistemi ile yüksek hava 
sızdırmazlığı sunar.

Gizli motor: Elektrikli ya da Solar seçenekler 

Temizlik: 180 ° döndürülerek dış camı içeriden 
temizleme imkanı.
Perde/Panjur: Tüm iç ve dış aksesuarlarla 
kullanılabilir.
Havalandırma: Kapalıyken havalandırma sunar. 
Yıkanabilir toz filtresi mevcuttur.

10 Yıl VELUX Türkiye Garantisi.

3VELUX

Premium

GGL 2076
GGU 0076

GPL 2076 
GPU 0076

Çatı pencereleri
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GGL

MK31 PK31 SK31 UK31

MK35 PK35 SK35 UK35

(1,63)(1,35)(1,07)(0,85)

(1,40)(1,16)(0,92)(0,72)(0,58)

(0,95)(0,75)(0,59)

(0,47)(0,29)

(0,22)

(0,91)

(0,47)
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MK38 PK38 SK38 UK38
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Teras Çatı Pencereleri (%28’e kadar olan eğimlerde kullanılır)

Çatı Pencereleri (%28 ve üzeri eğimlerde kullanılır)

GPL 549€
GPU 684€

Boyut: 
MK06 
78x118 cm

Boyut: 
MK06 
78x118 cm

GGL 422€
GGU 528€

Temperli Low-e (4+14+3+14+3) 3 cam

Uw = 1.1 ile ısı kayıplarına karşı maksimum koruma 
(%15 daha az ısı kaybı)

Cam kalınlığı = 10mm (%25 daha kalın cam)

Darbelere karşı korumalı dış cam

Gölgelikle birlikte kullanıldığında %87 oranında ısı 
keser

Ses Yalıtımı= 32dB

Kasa kalınlığı= 13cm

İç = Emprenyeli, çift 
kat vernikli doğal 
ahşap

İç = Doğal ahşap üzeri 
Poliüretan kaplama 
(daldırma yöntemi ile 
tek parça)

  
Kasayı çepeçevre 
saran EPS ile soğuğa 
karşı koruma

  
Isıl işlem görmüş 
ahşap ile soğuğa karşı 
koruma

Dış = Alüminyum ve vidasız dış yüzey

Kasada ek conta sistemi ile yüksek hava 
sızdırmazlığı sunar.

Gizli motor: Elektrikli ya da Solar seçenekler 

Temizlik: 180 ° döndürülerek dış camı içeriden 
temizleme imkanı.
Perde/Panjur: Tüm iç ve dış aksesuarlarla 
kullanılabilir.
Havalandırma: Kapalıyken havalandırma sunar. 
Yıkanabilir toz filtresi mevcuttur.

10 Yıl VELUX Türkiye Garantisi.

Lamine Low-e (4+14,5+3+3) Çift cam

İç yüzeyler, doğal ahşap üzeri beyaz boya 
(GGL/GPL) ya da poliüretan kaplama (GGU/
GPU) seçenekli

Cam kalınlığı = 8mm

Ses Yalıtımı= 35dB

Kasa kalınlığı= 13cm

Ortadan Menteşeli, 
pivot açılım

Dışa doğru açılan 
kanat sayesinde 
panoramik manzara

  

Dış = Alüminyum ve vidasız dış yüzey

Kasada ek conta sistemi ile yüksek hava 
sızdırmazlığı sunar.
Gizli motor: Elektrikli ya da Solar seçenekler 
(GPL/GPU hariç)
Temizlik: 180 ° döndürülerek dış camı içeriden 
temizleme imkanı.
Perde/Panjur: Tüm iç ve dış aksesuarlarla 
kullanılabilir.
Havalandırma: Kapalıyken havalandırma sunar. 
Yıkanabilir toz filtresi mevcuttur.

10 Yıl VELUX Türkiye Garantisi.
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Standart

Ortadan
Menteşeli
Ahşap GZL 1051

Darbelere karşı güçlü dış camı 
ve boşluk içindeki argon gazı ile 
ısı kayıplarını minimize eder.

Motorluya dönüştürülebilir 
(gizli). Pencere ile birlikte satın 
alındığında avantajlı fiyat! 
Daha fazla bilgi için sayfa: 12

Temperli Low-e cam

Çatı pencereniz Gölgelik ile 
birlikte kullanıldığında %86 
oranında ısı keser.

Isıdan koruma

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.

4 416

Isı kayıplarına karşı korumalı, 
çift cam  Uw = 1.3

İç yüzeyler, emprenyeli ve çift 
kat vernikli doğal ahşap 

Dış yüzeyler, elektrostatik 
boyalı alüminyum

Toz ve haşere filtresi

  

Boyut cm:
CK02
55x78

CK04
55x98

FK06
66x118

FK08
66x140

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

MK10
78x160

PK06
94x118

PK08
94x140

SK06
114x118

SK08
114x140

GZL 1051 Ahşap çatı penceresi 206 € 225 € 258 € 282 € 249 € 274 € 299 € 340 € 304 € 323 € 332 € 356 €

EDW Kiremit eteklik 58 € 63 € 66 € 69 € 66 € 69 € 70 € 81 € 75 € 78 € 83 € 86 €

BDX 2000 Yalıtım seti 43 € 43 € 43 € 43 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €

EDS Shingle eteklik 49 € 53 € 56 € 59 € 56 € 59 € 60 € 69 € 64 € 66 € 70 € 73 €

BDX 0000 Yalıtım seti 34 € 34 € 34 € 34 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 €

MHL Gölgelik 49 € 49 € 56 € 56 € 61 € 61 € 61 € 61 € 67 € 67 € 81 € 81 €

AVANTAJLAR

Açma kolunu bir defa çektiği-
nizde pencereniz kapalıyken 
bile evinizi havalandırabilirsiniz. 
Su ve toz riski olmadan.

Açma kolu ile etkin 
havalandırma

Temizlik artık çok kolay. 
Pencereyi 180° çevirip yuvasına 
sabitleyerek camınızı temizle-
yebilirsiniz.

Kolay temizlik

Aynı fiyata, ürünün alttan açı-
lım seçeneği de mevcuttur.

86%

-38€

5VELUX

Ortadan
Menteşeli
Poliüretan Beyaz GLU 0051

Darbelere karşı güçlü dış camı 
ve boşluk içindeki argon gazı ile 
ısı kayıplarını minimize eder.

Aynı fiyata, ürünün alttan açı-
lım seçeneği de mevcuttur.

Motorluya dönüştürülebilir 
(gizli). Pencere ile birlikte satın 
alındığında avantajlı fiyat! 
Daha fazla bilgi için sayfa: 12 

Temperli Low-e cam

Temizlik artık çok kolay. 
Pencereyi 180° çevirip yuvasına 
sabitleyerek camınızı temizle-
yebilirsiniz.

Çatı pencereniz Gölgelik ile 
birlikte kullanıldığında %86 
oranında ısı keser. 

Kolay temizlik Isıdan koruma

Açma kolunu bir defa çektiği-
nizde pencereniz kapalıyken 
bile evinizi havalandırabilirsiniz. 
Su ve toz riski olmadan.

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.

Açma kolu ile etkin 
havalandırma

4 416

Isı kayıplarına karşı korumalı, 
çift cam  Uw = 1.3

İç yüzeyler, ahşap üzeri 
poliüretan kaplama

Beyaz renkli, bakım 
gerektirmeyen iç yüzeyler

Dış yüzeyler, elektrostatik 
boyalı alüminyum

Toz ve haşere filtresi

  

 

Boyut cm:
CK02
55x78

FK06
66x118

FK08
66x140

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

MK10
78x160

GLU 0051 Poiüretan çatı penceresi 257 € 322 € 353 € 312 € 343 € 373 € 425 €

EDW Kiremit eteklik 58 € 66 € 69 € 66 € 69 € 70 € 81 €

BDX 2000 Yalıtım seti 43 € 43 € 43 € 45 € 45 € 45 € 45 €

EDS Shingle eteklik 49 € 56 € 59 € 56 € 59 € 60 € 69 €

BDX 0000 Yalıtım seti 34 € 34 € 34 € 36 € 36 € 36 € 36 €

MHL Gölgelik 49 € 56 € 56 € 61 € 61 € 61 € 61 €

AVANTAJLAR

Poliüretan kaplama 
iç yüzeyi sayesinde 
pencerenizi uzun yıllar 
bakıma ihtiyaç duyma-
dan kullanabilirsiniz.

86%

-38€
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Standart Plus

Ortadan
Menteşeli
Ahşap 3 cam GLL 1061

Aynı fiyata, ürünün alttan açı-
lım seçeneği de mevcuttur.

Motorluya dönüştürülebilir 
(gizli). Pencere ile birlikte satın 
alındığında avantajlı fiyat! 
Daha fazla bilgi için sayfa: 12

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.

Isı kayıplarına karşı maksimum 
koruma ile tasarruflu 3 cam  
Uw = 1.1

İç yüzeyler, emprenyeli ve çift 
kat vernikli doğal ahşap 

Dış yüzeyler, elektrostatik 
boyalı alüminyum

Toz ve haşere filtresi

Ek conta ile yüksek hava 
sızdırmazlığı performansı

 

Boyut cm:
CK02
55x78

FK06
66x118

FK08
66x140

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

MK10
78x160

PK06
94x118

PK08
94x140

SK06
114x118

SK08
114x140

GLL 1061 Ahşap çatı penceresi 257 € 322 € 353 € 312 € 343 € 373 € 425 € 380 € 404 € 414 € 445 €

EDW Kiremit eteklik 58 € 66 € 69 € 66 € 69 € 70 € 81 € 75 € 78 € 83 € 86 €

BDX 2000 Yalıtım seti 43 € 43 € 43 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €

EDS Shingle eteklik 49 € 56 € 59 € 56 € 59 € 60 € 69 € 64 € 66 € 70 € 73 €

BDX 0000 Yalıtım seti 34 € 34 € 34 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 €

MHL Gölgelik 49 € 56 € 56 € 61 € 61 € 61 € 61 € 67 € 67 € 81 € 81 €

Yeni cam teknolojisi ile dört 
mevsim konfor sunar. Yaz-kış 
düşük faturalar için idealdir.

3 cam teknolojisi ile 4 
mevsim konfor

Temizlik artık çok kolay. 
Pencereyi 180° çevirip yuvasına 
sabitleyerek camınızı temizle-
yebilirsiniz.

Çatı pencereniz Gölgelik ile 
birlikte kullanıldığında %87 
oranında ısı keser.

Kolay temizlik Isıdan koruma

Açma kolunu bir defa çektiği-
nizde pencereniz kapalıyken 
bile evinizi havalandırabilirsiniz. 
Su ve toz riski olmadan.

Açma kolu ile etkin 
havalandırma

14 1434 3AVANTAJLAR

87%

YENİ
3 Cam

Teknolojisi

-38€

7VELUX

Ortadan
Menteşeli
Poliüretan Beyaz 3 cam GLU 0061

Yeni cam teknolojisi ile dört 
mevsim konfor sunar. Yaz-kış 
düşük faturalar için idealdir.

Aynı fiyata, ürünün alttan açı-
lım seçeneği de mevcuttur.

Motorluya dönüştürülebilir 
(gizli). Pencere ile birlikte satın 
alındığında avantajlı fiyat! 
Daha fazla bilgi için sayfa: 12 

Poliüretan kaplama 
iç yüzeyi sayesinde 
pencerenizi uzun yıllar 
bakıma ihtiyaç duymadan 
kullanabilirsiniz.

3 cam teknolojisi ile 4 
mevsim konfor

Temizlik artık çok kolay. 
Pencereyi 180° çevirip yuvasına 
sabitleyerek camınızı temizle-
yebilirsiniz.

Çatı pencereniz Gölgelik ile 
birlikte kullanıldığında %87 
oranında ısı keser.

Kolay temizlik Isıdan koruma

Açma kolunu bir defa çektiği-
nizde pencereniz kapalıyken 
bile evinizi havalandırabilirsiniz. 
Su ve toz riski olmadan.

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.

Açma kolu ile etkin 
havalandırma

14 1434 3

Isı kayıplarına karşı maksimum 
koruma ile tasarruflu 3 cam  
Uw = 1.1

İç yüzeyler, ahşap üzeri 
poliüretan kaplama

Beyaz renkli, bakım 
gerektirmeyen iç yüzeyler

Dış yüzeyler, elektrostatik 
boyalı alüminyum

Toz ve haşere filtresi

Ek conta ile yüksek hava 
sızdırmazlığı performansı

  

Boyut cm:
CK02
55x78

FK06
66x118

FK08
66x140

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

MK10
78x160

PK08
94x140

SK08
114x140

GLU 0061 Poliüreten çatı penceresi 321 € 402 € 440 € 389 € 427 € 466 € 530 € 504 € 556 €

EDW Kiremit eteklik 58 € 66 € 69 € 66 € 69 € 70 € 81 € 78 € 86 €

BDX 2000 Yalıtım seti 43 € 43 € 43 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €

EDS Shingle eteklik 49 € 56 € 59 € 56 € 59 € 60 € 69 € 66 € 73 €

BDX 0000 Yalıtım seti 34 € 34 € 34 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 €

MHL Gölgelik 49 € 56 € 56 € 61 € 61 € 61 € 61 € 67 € 81 €

AVANTAJLAR

87%

YENİ
3 Cam

Teknolojisi

-38€
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Premium

Ortadan
Menteşeli
Ahşap Beyaz GGL 2076 / Poliüretan Beyaz GGU 0076

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.

14.5 3+34

Isı engelleyici, Lamine Low-e 
cam

İç yüzeyler, doğal ahşap üzeri 
beyaz boya ya da poliüretan 
kaplama seçenekli

 Dış yüzeyler, elektrostatik 
boyalı alüminyum

Toz ve haşere filtresi

Ek conta ile hava sızdırmazlığı

  

Boyut cm:
CK02
55x78

CK04
55x98

FK06
66x118

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

PK06
94x118

PK08
94x140

PK10
94x160

SK06
114x118

SK08
114x140

SK10
114x160

UK04
134x98

UK08
134x140

UK10
134x160

GGL 2076 Ahşap üzeri beyaz boyalı 317 € 346 € 397 € 384 € 422 € 460 € 468 € 498 € 540 € 511 € 549 € 696 € 506 € 612 € 739 €

GGU 0076 Poliüretan beyaz 396 € 433 € 496 € 480 € 528 € 575 € 586 € 622 € 675 € 638 € 686 € --- 633 € 765 € ---

EDW Kiremit eteklik 58 € 63 € 66 € 66 € 69 € 70 € 75 € 78 € 80 € 83 € 86 € 104 € 86 € 97 € 104 €

BDX 2000 Yalıtım seti 43 € 43 € 43 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 47 € 47 € 47 € 47 €

EDS Shingle eteklik 49 € 53 € 56 € 56 € 59 € 60 € 64 € 66 € 68 € 70 € 73 € 88 € 73 € 82 € 88 €

BDX 0000 Yalıtım seti 34 € 34 € 34 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 38 € 38 € 38 € 38 €

MHL Gölgelik 49 € 49 € 56 € 61 € 61 € 61 € 67 € 67 € 67 € 81 € 81 € 81 € 83 € 83 € 83 €

Motorluya dönüştürülebilir 
(gizli). 

Poliüretan kaplama sayesinde 
pencerenizi uzun yıllar bakıma 
ihtiyaç duymadan kullanabi-
lirsiniz.

Güneş ısısına ve UV’ye karşı ek 
koruma. Darbelere karşı güç-
lendirilmiş dış camı ve lamine iç 
cam ile tam güvenlik.

Lamine Low-e cam

Temizlik artık çok kolay. 
Pencereyi 180° çevirip yuvasına 
sabitleyerek camınızı temizle-
yebilirsiniz.

Çatı pencereniz Gölgelik ile 
birlikte kullanıldığında ısı kesme 
performansı artar.

Kolay temizlik Isıdan koruma

Açma kolunu bir defa çektiği-
nizde pencereniz kapalıyken 
bile evinizi havalandırabilirsiniz. 
Su ve toz riski olmadan.

Açma kolu ile etkin 
havalandırma

AVANTAJLAR

9VELUX

Üstten 
Menteşeli
Ahşap Beyaz GPL 2076 / Poliüretan Beyaz GPU 0076

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.

14.5 3+34

Dışa doğru açılan kanat 
sayesinde panoramik manzara

Isı engelleyici, Lamine Low-e 
cam

İç yüzeyler, doğal ahşap üzeri 
beyaz boya ya da poliüretan 
kaplama seçenekli

Dış yüzeyler, elektrostatik 
boyalı alüminyum

Toz ve haşere filtresi

Ek conta ile hava sızdırmazlığı

  

Boyut cm:
CK04
55x98

FK06
66x118

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

PK06
94x118

PK08
94x140

PK10
94x160

SK06
114x118

SK08
114x140

UK04
134x98

UK08
134x140

GPL 2076 Ahşap üzeri beyaz boyalı 450 € 516 € 499 € 549 € 598 € 609 € --- 702 € 664 € 713 € 658 € 795 €

GPU 0076 Poliüretan beyaz 561 € --- 622 € 684 € 745 € --- 807 € --- 827 € 889 € --- 991 €

EDW Kiremit eteklik 63 € 66 € 66 € 69 € 70 € 75 € 78 € 80 € 83 € 86 € 86 € 97 €

BDX 2000 Yalıtım seti 43 € 43 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 47 € 47 €

EDS Shingle eteklik 53 € 56 € 56 € 59 € 60 € 64 € 66 € 68 € 70 € 73 € 73 € 82 €

BDX 0000 Yalıtım seti 34 € 34 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 38 € 38 €

MHL Gölgelik 49 € 56 € 61 € 61 € 61 € 67 € 67 € 67 € 81 € 81 € 83 € 83 €

Poliüretan kaplama sayesinde 
pencerenizi uzun yıllar bakıma 
ihtiyaç duymadan kullanabi-
lirsiniz.

Altta konumlanan zarif açma 
kolu, kesintisiz bir manzara için 
pencereyi dışarı doğru açar. 

Güneş ısısına ve UV’ye karşı ek 
koruma. Darbelere karşı güç-
lendirilmiş dış camı ve lamine iç 
cam ile tam güvenlik.

Lamine Low-e cam

Temizlik artık çok kolay. 
Pencereyi 180° çevirip yuvasına 
sabitleyerek camınızı temizle-
yebilirsiniz.

Çatı pencereniz Gölgelik ile 
birlikte kullanıldığında ısı kesme 
performansı artar.

Kolay temizlik Isıdan koruma

Açma kolunu bir defa çektiği-
nizde pencereniz kapalıyken 
bile evinizi havalandırabilirsiniz. 
Su ve toz riski olmadan.

Açma kolu ile etkin 
havalandırma

AVANTAJLAR
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Çıkış Penceresi

GXL  2070 Ahşap Beyaz / GXL 3070 Ahşap

15°-55°

Ahşap Beyaz GGLS 2070

 STUDIO

15°-55°

Tek çerçevede üç pencere

Orta modül sabit, diğer 
pencereler ortadan menteşeli 
açılır

Daha ince profiller ile geniş 
manzara ve daha fazla gün ışığı

İç yüzeyler, doğal ahşap üzeri 
beyaz boyalı

 Dış yüzeyler, elektrostatik 
boyalı alüminyum

  

Perde, gölgelik ve panjur 
aksesuarları ile uyumlu (perde 
seçenekleri için sayfa 19)

14.5 3+34

Darbelere karşı güçlendirilmiş 
dış camı ve lamine iç cam ile 
tam güvenlik.

Lamine Low-e cam

Temizlik artık çok kolay. 
Pencereyi 180° çevirip yuvasına 
sabitleyerek camınızı temizle-
yebilirsiniz.

İnce profiller sayesinde %23 
daha fazla gün ışığı va daha 
geniş manzara.

Kolay temizlik Daha fazla gün ışığı

Her şey tek bir kutu içinde. Bir 
pencere montajı süresinde üç 
pencere birden monte edin.

Hızlı ve kolay kurulum

AVANTAJLAR

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.

Boyut cm:
FFKF06
188x118

FFKF08
188x140

GGLS 2070 STUDIO 3-lü pencere 1090 € 1134 €

EDWS 2000 STUDIO Kiremit eteklik 354 € 372 €

EDLS STUDIO Shingle eteklik 354 € 372 €

MSLS P1+P2+P3 STUDIO Solar Gölgelik 1083 € 1128 €

SSSS P1+P2+P3 STUDIO Solar Tente 1050 € 1095 €

SSLS P1+P2+P3 STUDIO Solar Panjur 1548 € 1614 €

11VELUX

Çıkış Penceresi

GXL  2070 Ahşap Beyaz / GXL 3070 Ahşap

15°-55°

Ahşap Beyaz GGLS 2070

 STUDIO

15°-55°

Çatıya çıkış sağlayan ısı 
korumalı pencere

Pencere kanadı üzerinde 
bulunan açma kolu ile dışa açılır 
kanat

Üstte bulunan açma barı 
ile pencere kapalıyken de 
havalandırma özelliği

Masif ahşap ve beyaz renk 
seçenekleri

 Yalnızca manuel kullanıma 
uygundur.

Perde, gölgelik ve panjur 
aksesuarları ile uyumlu (perde 
seçenekleri için sayfa 19)

14.5 3+34

Darbelere karşı güçlendirilmiş 
dış camı ve lamine iç cam ile 
tam güvenlik.

Lamine Low-e cam

Çatı penceresi ile benzer görü-
nümlü ve tüm aksesuarlar ile 
uyumlu bu ürün aynı zamanda 
çatıya çıkış olanağı da sağlar.

Hem pencere hem çıkış

Masif ahşap ve beyaz renk 
seçeneği ile diğer çatı pencere-
lerinizle görsel uyum sağlaya-
bilirsiniz. 

İki farklı renk seçeneği

AVANTAJLAR

Açma kolunu bir defa çektiği-
nizde pencereniz kapalıyken 
bile evinizi havalandırabilirsiniz. 
Su ve toz riski olmadan.

Açma kolu ile etkin 
havalandırma

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.

Boyut cm:
FK06
66x118

MK04
78x98

GXL 2070 Çatı çıkış penceresi beyaz 450 € 441 €

GXL 3070 Çatı çıkış penceresi ahşap 450 € 441 €

EDW Kiremit eteklik 66 € 66 €

BDX 2000 Yalıtım seti 43 € 45 €

EDS Shingle eteklik 56 € 56 €

BDX 0000 Yalıtım seti 34 € 36 €
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Sonradan Motorluya Dönüşüm
(Mevcut manuel pencereleriniz için)

Dönüşüm
Paketleri
ELEKTRİKLİ PAKET
SOLAR PAKET

★ Sonradan motor özelliği 
ile istediğiniz zaman 
pencerelerinizi motorlu hale 
getirebilirsiniz
★ Gizli motor sistemi 
sayesinde estetik ve sessiz
★ Yağmur sensörü ile 
yağmurun ilk damlasında 
pencereniz otomatik kapanır 
★ ACTIVE paketi alımı ile 
beraber telefondan kontrol 
özelliğini kullanabilirsiniz  
★ Solar ve Elektrikli 
seçenekleri 

ELEKTRİKLİ 
PAKET:

OPTIMA 
ELEKTRİKLİ
PAKET:

SOLAR 
PAKET:

Ürününüzü 
motorluya 
çevirmek için ideal 
çözüm.
Aç-kapa duvar 
anahtarı ile 
elektrikli ürün 
ve aksesuarları 
kontrol 
edebilirsiniz.

Ürününüzü 
motorluya 
çevirmek için ideal 
çözüm.
Aç-kapa duvar 
anahtarı ile 
elektrikli ürün 
ve aksesuarları 
kontrol 
edebilirsiniz.

Ürününüzü motorluya 
çevirmek için 
zahmetsiz çözüm. 
Pencere dışına takılan 
solar paneli ile 
enerjisini gün ışığından 
alan bu çevreci çözüm 
kablolama yapmanıza 
(kırma-dökme) gerek 
bırakmaz. Aç-kapa 
duvar anahtarı ile solar 
ürün ve aksesuarları 
kontrol edebilirsiniz.

Paket içinde olanlar
Gizli pencere motoru
Yağmur sensörü
Kontrol ünitesi
Aç-kapa duvar anahtarı

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Paket içinde olanlar
Görünür pencere 
motoru
Yağmur sensörü
Aç-kapa duvar anahtarı

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Ulaşılamayacak yükseklikteki 
pencereleriniz için ideal çözüm. Tek 

tuşla pencere ve aksesuarlarınızı kontrol 
edebilirsiniz.

*Pencereniz ile uyumlu dönüşüm paketlerini seçmek için kod uyumuna dikkat ediniz! *Birden fazla odanın ortam şartlarını ölçmek için ek olarak Sensörlü Duvar Anahtarı alımı gereklidir!

Ulaşılamayan yerler için 
ideal çözüm 

Yağmurun ilk damlasında pencerenizin 
kapanmasını sağlayarak rahat 

etmenizi sağlar.

Yağmur sensörüEnerji verimliliği
Gizli motoru sayesinde estetik. Teknolojisi 

sayesinde pencerenizi manuel açtığınızda 180o 
döndürüp sabitleyebilir, kolayca temizliğini 

yapabilirsiniz (Optima hariç paketler).

Gizli motor

9

KUX + KMG = 273 €
(KDV hariç)

AMC = 299 €
(KDV hariç)

KSX = 370 €
(KDV hariç)

veya

8

Telefonla
Kontrol
KIX 300

VELUX ACTIVE 
with NETATMO

★ Bu paket ile motorlu 
pencerelerinizi telefon ile kontrol 
edebilirsiniz. 
★ Sizi öğrenen yapısı ve sensörü 
ile ev ortamınızı en ideal 
konumda tutacaktır.
★ Kapat - Çık anahtarı ile 
tek dokunuşla evden çıkarken 
tüm pencerelerinizi kolayca 
kapatabilirsiniz.
★ Sesli komut üzerinden 
pencerelerinizi kontrol 
edebilirsiniz. 
★ Bu ve bunlar gibi pek çok  
özellik daha...

Barkodu okutarak 
ürün tanıtımını 
izleyebilirsiniz.

Pencere ve aksesuarlarınızı 
telefonunuz üzerinden kontrol 

edebilir, konforunuz için en uygun 
ayarlamaları yapabilirsiniz. 

Sensör gün boyu odanızın karbondioksit, 
nem ve sıcaklığını takip ederek ideal iç 

mekan ortamı için gerekli düzenlemeleri 
otomatik olarak yapar.

Dış kapınıza yakın yerleştireceğiniz 
Kapat - Çık anahtarı ile evden çıkarken 
tüm pencereleri tek hareketle kapatıp 

kilit moduna alabilirsiniz.

Telefondan kontrol Konfor Arttırıcı Sensör Kapat - Çık

〉
Kapat - Çık AnahtarıSensörlü Duvar Anahtarı* Ara Modül

PAKET İÇERİĞİ

Gizli pencere motoru
Yağmur sensörü
Solar panel
Aç-kapa duvar anahtarı

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Paket içinde olanlar

Yağmur 
Sensörü

Karbondioksit 
Sensörü

Uzaktan 
Kontrol

Sıcaklık 
Sensörü

Nem 
Sensörü

KIX = 208 €
(KDV hariç)KUX + KMG = 297€ KSX = 403 € AMC = 326 €

.

kalmaz. Aç-kapa duvar 
anahtarı ile solar ürün 
ve aksesuarları kontrol 
edebilirsiniz.

AVANTAJLI  
FİYAT:

Standart ve Standart Plus çatı 
pencereleri ile elektrikli (KMG) 
veya solar (KSX) motorlar birlikte 
satın alındığında 38€ ek indirim 
sunulmaktadır. Kontrol ünitesi (KUX) 
ayrıca sipariş edilmelidir. 
Proje fiyatlandırmalarında bu indi-
rim geçerli değildir.

Sonradan motor özelliği ile 
istediğiniz zaman pencerelerinizi 
motorlu hale getirebilirsiniz.

Gizli motor sistemi sayesinde 
estetik ve sessiz

Yağmur sensörü ile yağmurun ilk 
damlasında pencereniz otomatik 
olarak kapanır.

ACTIVE paketi alımı ile beraber 
telefondan kontrol özelliğini 
kullanabilirsiniz.

 Solar ve elektrikli seçenekler.

-38€

13VELUX

Sonradan Motorluya Dönüşüm
(Mevcut manuel pencereleriniz için)

Dönüşüm
Paketleri
ELEKTRİKLİ PAKET
SOLAR PAKET

★ Sonradan motor özelliği 
ile istediğiniz zaman 
pencerelerinizi motorlu hale 
getirebilirsiniz
★ Gizli motor sistemi 
sayesinde estetik ve sessiz
★ Yağmur sensörü ile 
yağmurun ilk damlasında 
pencereniz otomatik kapanır 
★ ACTIVE paketi alımı ile 
beraber telefondan kontrol 
özelliğini kullanabilirsiniz  
★ Solar ve Elektrikli 
seçenekleri 

ELEKTRİKLİ 
PAKET:

OPTIMA 
ELEKTRİKLİ
PAKET:

SOLAR 
PAKET:

Ürününüzü 
motorluya 
çevirmek için ideal 
çözüm.
Aç-kapa duvar 
anahtarı ile 
elektrikli ürün 
ve aksesuarları 
kontrol 
edebilirsiniz.

Ürününüzü 
motorluya 
çevirmek için ideal 
çözüm.
Aç-kapa duvar 
anahtarı ile 
elektrikli ürün 
ve aksesuarları 
kontrol 
edebilirsiniz.

Ürününüzü motorluya 
çevirmek için 
zahmetsiz çözüm. 
Pencere dışına takılan 
solar paneli ile 
enerjisini gün ışığından 
alan bu çevreci çözüm 
kablolama yapmanıza 
(kırma-dökme) gerek 
bırakmaz. Aç-kapa 
duvar anahtarı ile solar 
ürün ve aksesuarları 
kontrol edebilirsiniz.

Paket içinde olanlar
Gizli pencere motoru
Yağmur sensörü
Kontrol ünitesi
Aç-kapa duvar anahtarı

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Paket içinde olanlar
Görünür pencere 
motoru
Yağmur sensörü
Aç-kapa duvar anahtarı

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Ulaşılamayacak yükseklikteki 
pencereleriniz için ideal çözüm. Tek 

tuşla pencere ve aksesuarlarınızı kontrol 
edebilirsiniz.

*Pencereniz ile uyumlu dönüşüm paketlerini seçmek için kod uyumuna dikkat ediniz! *Birden fazla odanın ortam şartlarını ölçmek için ek olarak Sensörlü Duvar Anahtarı alımı gereklidir!

Ulaşılamayan yerler için 
ideal çözüm 

Yağmurun ilk damlasında pencerenizin 
kapanmasını sağlayarak rahat 

etmenizi sağlar.

Yağmur sensörüEnerji verimliliği
Gizli motoru sayesinde estetik. Teknolojisi 

sayesinde pencerenizi manuel açtığınızda 180o 
döndürüp sabitleyebilir, kolayca temizliğini 

yapabilirsiniz (Optima hariç paketler).

Gizli motor

9

KUX + KMG = 273 €
(KDV hariç)

AMC = 299 €
(KDV hariç)

KSX = 370 €
(KDV hariç)

veya

8

Telefonla
Kontrol
KIX 300

VELUX ACTIVE 
with NETATMO

★ Bu paket ile motorlu 
pencerelerinizi telefon ile kontrol 
edebilirsiniz. 
★ Sizi öğrenen yapısı ve sensörü 
ile ev ortamınızı en ideal 
konumda tutacaktır.
★ Kapat - Çık anahtarı ile 
tek dokunuşla evden çıkarken 
tüm pencerelerinizi kolayca 
kapatabilirsiniz.
★ Sesli komut üzerinden 
pencerelerinizi kontrol 
edebilirsiniz. 
★ Bu ve bunlar gibi pek çok  
özellik daha...

Barkodu okutarak 
ürün tanıtımını 
izleyebilirsiniz.

Pencere ve aksesuarlarınızı 
telefonunuz üzerinden kontrol 

edebilir, konforunuz için en uygun 
ayarlamaları yapabilirsiniz. 

Sensör gün boyu odanızın karbondioksit, 
nem ve sıcaklığını takip ederek ideal iç 

mekan ortamı için gerekli düzenlemeleri 
otomatik olarak yapar.

Dış kapınıza yakın yerleştireceğiniz 
Kapat - Çık anahtarı ile evden çıkarken 
tüm pencereleri tek hareketle kapatıp 

kilit moduna alabilirsiniz.

Telefondan kontrol Konfor Arttırıcı Sensör Kapat - Çık

〉
Kapat - Çık AnahtarıSensörlü Duvar Anahtarı* Ara Modül

PAKET İÇERİĞİ

Gizli pencere motoru
Yağmur sensörü
Solar panel
Aç-kapa duvar anahtarı

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Fiyat (KDV Harii;;) 

VLT025 
45x55 

VLT029 
45x73 

Teknik degerler 

96€ 

116€ 

U-value (W/m2K) 3.0 Ug 

* Kullarnlmayan
�at1larda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havaland1rma
saglayabilen �atl �1k1�
kapag1. iki ol�ude
mevcuttur. Ah�ap kasa,
�ift cam, ve aluminyum
entegre eteklikten olu�ur.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Fiyat 

GVT103 
54x83 

(KDV Harii;;) 

174€ 

Teknik degerler 
U-value (W/m2K) 1.4 Ug 
Decibel (dB) 24 Rw 

* Kullarnlmayan
�atllarda hem �1k1�,
hem gun 1�1g1 hem
de havalandirma
saglayabilen ideal
�at1 �1k1� kapag1.
Gu�lendirilmi� �ift cam
ve bo�luktaki argon
gaz1 ile 1s1 kay1planrn
minimize eder.
Poliuretan kasas1 uzun
omur saglar. Entegre
etekligi ile birlikte gelir.
Sag veya sola dogru
a�1labilir ve a�1ld1g1nda
kapagin du�mesini
onleyen stopper'i
mevcuttur.

Kumanda ile Kontrol 
VELUX ortadan mente�eli (Standart ve Comfort aileleri) pencerelerinizi 
sonradan basit bir i�lemle kumandall hale getirip tam konfor ve kolayl1k 
saglayabilirsiniz. ihtiyac1rnza gore a�ag1daki i.lc; paketten birisini sec;ebilirsiniz. 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol Onitesl* A1,-kapa kumanda

Fiyatlar 
BAZPAKET: 

BAZ PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
en baz i;;oziim. 
Basit ai;;-kapa 
kumandas1 
ile elektrikli 
aksesuan 
olmayan pencere 
ii;;in ideal. 

(KDV Harii;;) 
263€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Kontrol iinitesl* Ak1lh kumanda

Fiyatlar 
AKILLI PAKET 

AKILLI PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandal1ya 
i;;evirmek ii;;in 
ideal i;;oziim. 
Ak1lh kumandas1 
ile elektrikli iiriin 
ve aksesuarlan 
kontrol 
edebilirsiniz. 

(KDV Harii;;) 
407€ 

Paket ic;inde 
olanlar; * Pencere motoru* Yagmur sensorii* Solar Panel* Akllh kumanda

Fiyatlar 

SOLAR PAKET: 
Oriiniiniizii 
kumandahya 
i;;evirmek ii;;in 
zahmetsiz i;;oziim. 
Pencere iizerine 
tak1lan solar paneli 
ile enerjisini 
gun 1�1gindan 
alan bu i;;evreci 
i;;oziim kablolama 
yapmamza gerek 
b1rakmaz. Ak1lh 
kumandas1 ile 
solar iiriin ve 
aksesuarlan kontrol 
edebilirsiniz. 

SOLAR PAKET 
(KDV Harii;;) 

514€ 

Paket içinde olanlar

Yağmur 
Sensörü

Karbondioksit 
Sensörü

Uzaktan 
Kontrol

Sıcaklık 
Sensörü

Nem 
Sensörü

KIX = 208 €
(KDV hariç)

Bu paket ile motorlu 
pencerelerinizi telefon ile 
kontrol edebilirsiniz.

Sizi öğrenen yapısı ve sensörü 
ile iç ortamı en ideal koşullarda 
tutacaktır.

Kapat-Çık anahtarı ile tek 
dokunuşla evden çıkarken 
tüm pencerelerinizi kolayca 
kapatabilirsiniz.

Sesli komut üzerinden 
pencerelerinizi sesle kontrol 
edebilirsiniz.

 Bu ve bunlar gibi pek çok özellik 
daha...
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Özellikler

Uygulama 
alanları

Tüm bina tipleri ve yaşam alanları Tüm bina tipleri ve yaşam alanları Tüm bina tipleri ve yaşam alanları Depo, garaj, otopark, hangar gibi 
alanlar

Çatı eğimi 0–15° (%28 eğim altı) 2–15° (%28 eğim altı) 0–15° (%28 eğim altı) 0–15° (%28 eğim altı)

Tasarım CurveTech cam üst ünite
88% gün ışığı alanı
İçte ve dışta uçtan uca cam
Gizli motor (motorlu modelde)
Gizli perde yuvası

Düz cam üst ünite
88% gün ışığı alanı
İçte ve dışta uçtan uca cam
Gizli motor (motorlu modelde)
Gizli perde yuvası

Akrilik / polikarbon üst ünite
70% gün ışığı alanı
İçte cam
Gizli motor (motorlu modelde)
–

2 katmanlı opak üst ünite
64% gün ışığı alanı
–
Görünür motor (motorlu modelde)
–

Performans Cam üst ünite ve 2 ya da 3 cam 
seçenekli alt ünite

Cam üst ünite ve 2 yada 3 cam 
seçenekli alt ünite

Kubbeli üst ünite ve 2 cam seçenekli 
alt ünite

2 katmanlı opak üst ünite (alt 
ünitede cam mevcut değildir)

İç camı lamine, ısı yalıtımlı 
cam ünitesi(P4A)

İç camı lamine, ısı yalıtımlı 
cam ünitesi(P4A)

İç camı lamine, ısı yalıtımlı 
cam ünitesi(P4A)

–

U-value: 0.65 W/(m2K)
g-value: 0.52

U-value: 0.75 W/(m2K)
g-value: 0.52 

U-value: 0.80 W/(m2K)
g-value: 0.54

U-value: 2.2 W/(m2K)
g-value: 0.75

Ses yalıtımı: 39 dB Ses yalıtımı: 39 dB Ses yalıtımı: 36 dB Ses yalıtımı: 20 dB
Hırsızlığa karşı dirençli Hırsızlığa karşı dirençli – –

Çalışma 
Şekli

Sabit / Açılmaz
Motorlu / Açılır

Sabit / Açılmaz
Motorlu / Açılır

Sabit / Açılmaz
Manuel / Açılır
Motorlu / Açılır

Sabit / Açılmaz
Motorlu / Açılır

Isı ve ışık 
kontrolü

Isı kesen gölgelik (solar motorlu) –  
gizli perde yuvasına uygun  
yeni tasarım

Isı kesen gölgelik (solar motorlu) –  
gizli perde yuvasına uygun  
yeni tasarım

Isı kesen gölgelik (solar motorlu) –

Tam karartma perde (solar motorlu) – 
gizli perde yuvasına uygun 
yeni tasarım

Tam karartma perde (solar motorlu) 
– gizli perde yuvasına uygun 
yeni tasarım

Yarı geçirgen ve tam karartma 
seçenekli perde  
(elektrik/solar motor seçenekli)

–

Sineklik (manuel tak-çıkar ürün) Sineklik (manuel tak-çıkar ürün) –

Teras çatı 
çözümleri

Teras çatı pencerelerimizde ürün seçeneklerini 
farklılaştırdık ve genişlettik. Yeni nesil kavisli 
cam ve düz cam çatı ışıklıklarından, geleneksel 
kubbeli çatı kapaklarına kadar uzanan geniş  
ürün yelpazemiz ile her ihtiyaca uygun farklı 
çözümler sunuyoruz.

Kavisli camlı 
ışıklık
Kavisli cam üst ünite ve 
ahşap üzeri poliüretan 
pencere birlikte

Maksimum gün ışığı

Yüksek enerji performansı

Şık ve modern tasarım

Mükemmel ses yalıtımı
Estetik CurveTech üst ünite ile 
hızlı su tahliyesi 

Yeni Nesil 

(Fiyat 100 × 100 cm ölçüsü içindir)

� 1060

Kubbeli ışıklık

Optimum gün ışığı

Optimum enerji performansı

Klasik tasarım

Optimum ses yalıtımı

(Fiyat 100 × 100 cm ölçüsü içindir.)

� 608

Kubbeli kapak

Temel gün ışığı
Verimli performans

(Fiyat 100 × 100 cm ölçüsü içindir)

� 510

   yelpazesi
Yeni ürün

Düz camlı 
ışıklık

Maksimum gün ışığı

Mükemmel enerji performansı

Şık ve modern tasarım

Mükemmel ses yalıtımı

Yeni Nesil 

(Fiyat 100 × 100 cm ölçüsü içindir.)

� 881 

YENİ YENİ YENİ

Düz cam üst ünite ve 
ahşap üzeri poliüretan 
pencere birlikte

Şeffaf kubbe üst ünite 
ve PVC pencere birlikte

Opak kubbe üst ünite ve 
camsız PVC alt çerçeve 
birlikte

15VELUX

Fiyatlar

U-value
Urc, ref300 W/(m2K)* 60×60 90x60 80x80 90×90 100×100 120×90 120×120 150×100 150×150 200×100

Üst ünite
ISU 1093 Kavisli cam üst ünite 433 € 477 € 516 € 573 € 637 € 662 € 828 € 840 € 1146 € 1203 €
Alt ünite

CFU 0020Q Sabit PU alt ünite  
Çift camlı 0,65 288 € 317 € 343 € 381 € 423 € 440 € 516 € 529 € 694 € 728 €

CFU 0025Q Sabit PU alt ünite  
Üç camlı 0,55 374 € 412 € 445 € 495 € 550 € 572 € 671 € 687 € 902 € 946 €

CVU 0220Q Motorlu PU alt ünite 
Çift camlı 0,65 881 € 910 € 936 € 974 € 1016 € 1033 € 1109 € 1122 € 1287 € 1321 €

CVU 0225Q Motorlu PU alt ünite 
Üç camlı 0,55 967 € 1005 € 1038 € 1088 € 1143 € 1165 € 1264 € 1280 € 1495 € 1539 €

   * 0 çatı eğiminde, 120 cm x120 cm referans boyutu ve 30 cm çatı derinliği için hesaplanmıştır.

Kavisli camlı ışıklık
Yeni Nesil Sonbahar 2022’den sonra

U-value
Urc, ref300 W/(m2K)* 60×60 90x60 80x80 90×90 100×100 120×90 120×120 150×100 150×150 200×100

Üst ünite
ISU 2093 Düz cam üst ünite 311 € 344 € 371 € 412 € 458 € 476 € 595 € 605 € 824 € 866 €
Alt ünite

CFU 0020Q Sabit PU alt ünite  
Çift camlı 0,75 288 € 317 € 343 € 381 € 423 € 440 € 516 € 529 € 694 € 728 €

CFU 0025Q Sabit PU alt ünite  
Üç camlı 0,60 374 € 412 € 445 € 495 € 550 € 572 € 671 € 687 € 902 € 946 €

CVU 0220Q Motorlu PU alt ünite 
Çift camlı 0,75 881 € 910 € 936 € 974 € 1016 € 1033 € 1109 € 1122 € 1287 € 1321 €

CVU 0225Q Motorlu PU alt ünite 
Üç camlı 0,60 967 € 1005 € 1038 € 1088 € 1143 € 1165 € 1264 € 1280 € 1495 € 1539 €

   * 0 çatı eğiminde, 120 cm x120 cm referans boyutu ve 30 cm çatı derinliği için hesaplanmıştır. 

Düz camlı ışıklık
Yeni Nesil Sonbahar 2022’den sonra

U-value
Urc, ref300 W/(m2K)* 60×60 60x90 80x80 90×90 100×100 90×120 120×120 100×150 150×150

Üst ünite
ISD 0000 Akrilik üst ünite 167 € 179 € 190 € 209 € 238 € 248 € 290 € 298 € 452 €
Alt ünite

CFP 0073U Sabit PVC alt ünite
Çift camlı 0,87 259 € 278 € 296 € 326 € 370 € 385 € 451 € 463 € 607 €

CVP 0573UA Motorlu PVC alt ünite  
Çift camlı 0,87 673 € 692 € 710 € 740 € 784 € 799 € 865 € 877 € 1021 €

CVP 0073U Manuel PVC alt ünite  
Çift camlı 0,87 455 € 474 € 492 € 522 € 566 € 581 € 647 € 659 € ---

CXP 0473Q Çatıya Çıkış PVC alt ünite 
Çift camlı 0,87 --- --- --- --- 925 € 962 € 1129 € --- ---

   * 0 çatı eğiminde, 120 cm x120 cm referans boyutu ve 30 cm çatı derinliği için hesaplanmıştır.

Kubbeli ışıklık

U-value
Urc, ref300 W/(m2K)* 60×60 90x60 80x80 90×90 100×100 120×90 120×120 150×100 150×150 200×100

Üst ünite

ISJ 0102 Opak akrilik üst ünite 
2 katmanlı 149 € 164 € 177 € 197 € 219 € 228 € 285 € 289 € 394 € 414 €

Alt ünite

CFJ 0010 Sabit PVC alt çerçeve  
15 cm 2,20 160 € 204 € 233 € 262 € 291 € 303 € 355 € 364 € 477 € 501 €

CVJ 0210 Motorlu PVC alt çerçeve 
15 cm 2,00 583 € 627 € 656 € 685 € 714 € 726 € 778 € 787 € 900 € 924 €

   * 0 çatı eğiminde, 120 cm x120 cm referans boyutu ve 30 cm çatı derinliği için hesaplanmıştır.

Kubbeli kapak

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.
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Boyut 
cm:

CK02
55x78

CK04
55x78

FK06
66x118

FK08
66x140

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

MK10
78x160

PK06
94x118

PK08
94x140

PK10
94x160

SK06
114x118

SK08
114x140

SK10
114x160

UK04
134x98

UK08
134x140

UK10
134x160

EDW Kiremit 
eteklik 58 € 63 € 66 € 69 € 66 € 69 € 70 € 81 € 75 € 78 € 80 € 83 € 86 € 104 € 86 € 97 € 104 €

EDS Shingle 
eteklik 49 € 53 € 56 € 59 € 56 € 59 € 60 € 70 € 64 € 66 € 68 € 70 € 73 € 88 € 73 € 82 € 88 €

ZWC
Metal 
kenet 
eteklik 

20 € 21 € 24 € 27 € 24 € 26 € 28 € 32 € 29 € 31 € 33 € 31 € 34 € 43 € 31 € 38 € 46 €

EKW Kiremit 
yan yana 
eteklik 

128 € 138 € 144 € 152 € 146 € 152 € 154 € 178 € 166 € 172 € 176 € 182 € 190 € 228 € 190 € 212 € 228 €

EKS Shingle 
yan yana 
eteklik 

128 € 138 € 144 € 152 € 146 € 152 € 154 € 178 € 166 € 172 € 176 € 182 € 190 € 228 € 190 € 212 € 228 €

EKW 
  

Kiremit 
üst üste 
eteklik 

144 € 156 € 163 € 171 € 164 € 171 € 175 € 201 € 187 € 194 € 199 € 206 € 214 € 258 € 214 € 240 € 258 €

EKS 
  

Shingle 
üst üste 
eteklik 

135 € 156 € 153 € 161 € 154 € 161 € 165 € 190 € 176 € 182 € 187 € 193 € 201 € 242 € 201 € 225 € 242 €

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.

Diğer kombinasyon seçenekleri için merkezle iletişime geçebilirsiniz.

17VELUX

105 €

126 € 190 €
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Gölgelik

    Işık kırıcı özelliği ile ısı koruması  sağlar

    Işık geçiren, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü 
kauçuk yapılı kumaş

    İçerden montajı yapılabilir

    Manuel (MHL), Elektrikli (MML), Solar (MSL) 
seçenekleri

Solar Tente

Işık soğuran özelliği ile hem ısı koruması hem 
tam karartma sağlar

Işığı keserek camın ısınmasını engelleyen, bakım 
gerektirmeyen, uzun ömürlü ve hafif kumaş

Kolay kurulum ve kullanım için solar motorlu 
(SSS) ve duvar anahtarı

Panjur

Işık geçirmeyen özelliği ile ısı koruması ve tam 
karartma sağlar

Pencerenizi kışın soğuktan korur, ekstra ses 
yalıtımı ve hırsızlıklara karşı koruma sağlar

Elektrikli (SML) ve Solar (SSL) seçenekleri

Ek paket ile duvar 
anahtarı veya 
cep telefonuyla 
kontrol edilebilir.

Ürün sayfası için 
barkodu okutunuz.

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. 

Boyut cm:
CK02
55 x 78

MK04
78 x 98

MK06
78 x 118

PK08
94 x 140

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK04
134 x 98

UK10
134 x 160

Comfort B. 
GGL 2076 254 € 308 € 339 € 400 € 410 € 441 € 559 € 407 € 593 €

Kiremit eteklik
EDW 51 € 59 € 61 € 69 € 73 € 76 € 92 € 76 € 92 €

Yalıtım seti
BDX - kiremit 39 € 41 € 41 € 41 € 41 € 41 € 43 € 43 € 43 €

Shingle eteklik
EDS 44 € 50 € 52 € 59 € 62 € 65 € 78 € 65 € 78 €

Yalıtım seti
BDX - shingle 31 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 34 € 34 € 34 €

★ Rahat kullanım sağlayan üstte 
konumlanmış açma kolu
★ Solar Lamine Low-e cam (konfor)
★ Kontrol barı ile etkin havalandırma
★ Toz ve haşere filtresi
★ Kolay temizlik için 1800  
dönebilme özelliği
★ İç yüzey doğal ahşap üzeri beyaz  
boya (hissedilebilir ahşap doku), dış  
yüzey elektrostatik boyalı alüminyum
★ 
★ Ek conta ile hava sızdırmazlığı
★ Sonradan motorluya   
dönüştürülebilir

ThermoTechnology TM

İnovatif beyaz boyası ile altındaki ahşabın 
dokusunu hissedebilirsiniz. Beyaz renkle 

tavanınıza mükemmel uyum.

      pencerenizi 
çepeçevre saran izolasyonu ile rüzgar 

ve soğuk havaya karşı enerji kayıplarını 
minimize eder.

Güneş ısısına ve UV’ye karşı mükemmel 
koruma. Darbelere karşı güçlendirilmiş 

dış camı ve lamine edilmiş iç cam ile tam 
güvenlik. Düşük Uw değeri kış aylarında 

enerji kayıplarını minimize eder.

Daha beyaz, daha modernEnerji verimliTürkiye iklimi için ideal cam
ThermoTechnology TM

6

Comfort
Beyaz (manuel)

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. 

Boyut cm:
CK02
55 x 78

MK04
78 x 98

MK06
78 x 118

PK08
94 x 140

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK04
134 x 98

UK10
134 x 160

Elektrikli paket
 Comfort B. 527 € 581 € 612 € 673 € 683 € 714 € 832 € 680 € 866 €

Solar paket
Comfort B. 624 € 678 € 709 € 770 € 780 € 811 € 929 € 777 € 963 €

Kiremit eteklik
EDW 51 € 59 € 61 € 69 € 73 € 76 € 92 € 76 € 92 €

Yalıtım seti
BDX - kiremit 39 € 41 € 41 € 41 € 41 € 41 € 43 € 43 € 43 €

Shingle eteklik
EDS 44 € 50 € 52 € 59 € 62 € 65 € 78 € 65 € 78 €

Yalıtım seti
BDX - shingle 31 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 34 € 34 € 34 €

7

★ Pencerelerinizi istediğiniz 
yerden kontrol edebilir kolayca  
ev ikliminizi ayarlayabilirsiniz
★ Gizli motor sistemi sayesinde 
estetik ve sessiz
★ Yağmur sensörü ile yağmurun 
ilk damlasında pencere otomatik 
kapanır
★ ACTIVE paketi alımı ile beraber 
telefondan kontrol özelliğini 
kullanabilirsiniz  
★ Solar ve Elektrikli seçenekleri

Motorlu 
Kullanım

veya

veya

SOLAR PAKET:
Ürününüzü motorluya 

çevirmek için 
zahmetsiz çözüm. 

Pencere dışına takılan 
solar paneli ile enerjisini gün 

ışığından alan bu çevreci 
çözüm kablolama yapmanıza 

(kırma-dökme) gerek 
bırakmaz. Aç-kapa anahtarı 

ile solar ürün ve aksesuarları 
kontrol edebilirsiniz.

ELEKTRİKLİ PAKET:
Ürününüzü motorluya 
çevirmek için ideal çözüm.
Aç-kapa anahtarı 
ile elektrikli ürün ve 
aksesuarları kontrol 
edebilirsiniz.

Ek paket ile 
cep telefonuyla 
kontrol 
edilebilir.

veya veya

%70
oranında

ısıyı
keser

KUX + KMG = 273 €
(KDV hariç)

KSX = 370 €
(KDV hariç)

Ek paket ile duvar 
anahtarı veya 
cep telefonuyla 
kontrol edilebilir.

Ürün sayfası için 
barkodu okutunuz.

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. 
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yüzey elektrostatik boyalı alüminyum
★ 
★ Ek conta ile hava sızdırmazlığı
★ Sonradan motorluya   
dönüştürülebilir

ThermoTechnology TM
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güvenlik. Düşük Uw değeri kış aylarında 
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ThermoTechnology TM
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(kırma-dökme) gerek 
bırakmaz. Aç-kapa anahtarı 

ile solar ürün ve aksesuarları 
kontrol edebilirsiniz.

ELEKTRİKLİ PAKET:
Ürününüzü motorluya 
çevirmek için ideal çözüm.
Aç-kapa anahtarı 
ile elektrikli ürün ve 
aksesuarları kontrol 
edebilirsiniz.

Ek paket ile 
cep telefonuyla 
kontrol 
edilebilir.

veya veya

%70
oranında

ısıyı
keser

KUX + KMG = 273 €
(KDV hariç)

KSX = 370 €
(KDV hariç)

Ek paket ile duvar 
anahtarı veya 
cep telefonuyla 
kontrol edilebilir.

Ürün sayfası için 
barkodu okutunuz.

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. 

Boyut cm:
CK02
55 x 78

MK04
78 x 98

MK06
78 x 118

PK08
94 x 140

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK04
134 x 98

UK10
134 x 160

Comfort B. 
GGL 2076 254 € 308 € 339 € 400 € 410 € 441 € 559 € 407 € 593 €

Kiremit eteklik
EDW 51 € 59 € 61 € 69 € 73 € 76 € 92 € 76 € 92 €

Yalıtım seti
BDX - kiremit 39 € 41 € 41 € 41 € 41 € 41 € 43 € 43 € 43 €

Shingle eteklik
EDS 44 € 50 € 52 € 59 € 62 € 65 € 78 € 65 € 78 €

Yalıtım seti
BDX - shingle 31 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 34 € 34 € 34 €

★ Rahat kullanım sağlayan üstte 
konumlanmış açma kolu
★ Solar Lamine Low-e cam (konfor)
★ Kontrol barı ile etkin havalandırma
★ Toz ve haşere filtresi
★ Kolay temizlik için 1800  
dönebilme özelliği
★ İç yüzey doğal ahşap üzeri beyaz  
boya (hissedilebilir ahşap doku), dış  
yüzey elektrostatik boyalı alüminyum
★ 
★ Ek conta ile hava sızdırmazlığı
★ Sonradan motorluya   
dönüştürülebilir

ThermoTechnology TM

İnovatif beyaz boyası ile altındaki ahşabın 
dokusunu hissedebilirsiniz. Beyaz renkle 

tavanınıza mükemmel uyum.

      pencerenizi 
çepeçevre saran izolasyonu ile rüzgar 

ve soğuk havaya karşı enerji kayıplarını 
minimize eder.

Güneş ısısına ve UV’ye karşı mükemmel 
koruma. Darbelere karşı güçlendirilmiş 

dış camı ve lamine edilmiş iç cam ile tam 
güvenlik. Düşük Uw değeri kış aylarında 

enerji kayıplarını minimize eder.

Daha beyaz, daha modernEnerji verimliTürkiye iklimi için ideal cam
ThermoTechnology TM
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Comfort
Beyaz (manuel)

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. 

Boyut cm:
CK02
55 x 78

MK04
78 x 98

MK06
78 x 118

PK08
94 x 140

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK04
134 x 98

UK10
134 x 160

Elektrikli paket
 Comfort B. 527 € 581 € 612 € 673 € 683 € 714 € 832 € 680 € 866 €

Solar paket
Comfort B. 624 € 678 € 709 € 770 € 780 € 811 € 929 € 777 € 963 €

Kiremit eteklik
EDW 51 € 59 € 61 € 69 € 73 € 76 € 92 € 76 € 92 €

Yalıtım seti
BDX - kiremit 39 € 41 € 41 € 41 € 41 € 41 € 43 € 43 € 43 €

Shingle eteklik
EDS 44 € 50 € 52 € 59 € 62 € 65 € 78 € 65 € 78 €

Yalıtım seti
BDX - shingle 31 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 34 € 34 € 34 €
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★ Pencerelerinizi istediğiniz 
yerden kontrol edebilir kolayca  
ev ikliminizi ayarlayabilirsiniz
★ Gizli motor sistemi sayesinde 
estetik ve sessiz
★ Yağmur sensörü ile yağmurun 
ilk damlasında pencere otomatik 
kapanır
★ ACTIVE paketi alımı ile beraber 
telefondan kontrol özelliğini 
kullanabilirsiniz  
★ Solar ve Elektrikli seçenekleri

Motorlu 
Kullanım

veya

veya

SOLAR PAKET:
Ürününüzü motorluya 

çevirmek için 
zahmetsiz çözüm. 

Pencere dışına takılan 
solar paneli ile enerjisini gün 

ışığından alan bu çevreci 
çözüm kablolama yapmanıza 

(kırma-dökme) gerek 
bırakmaz. Aç-kapa anahtarı 

ile solar ürün ve aksesuarları 
kontrol edebilirsiniz.

ELEKTRİKLİ PAKET:
Ürününüzü motorluya 
çevirmek için ideal çözüm.
Aç-kapa anahtarı 
ile elektrikli ürün ve 
aksesuarları kontrol 
edebilirsiniz.

Ek paket ile 
cep telefonuyla 
kontrol 
edilebilir.

veya veya

%70
oranında

ısıyı
keser

KUX + KMG = 273 €
(KDV hariç)

KSX = 370 €
(KDV hariç)

Boyut 
cm:

CK02
55x78

CK04
55x78

FK06
66x118

FK08
66x140

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

MK10
78x160

PK06
94x118

PK08
94x140

PK10
94x160

SK06
114x118

SK08
114x140

SK10
114x160

UK04
134x98

UK08
134x140

UK10
134x160

MHL Manuel 
Gölgelik 49 € 49 € 56 € 56 € 61 € 61 € 61 € 61 € 67 € 67 € 67 € 81 € 81 € 81 € 83 € 83 € 83 €

MML Elektrikli 
Gölgelik 271 € 280 € 302 € 315 € 302 € 315 € 331 € 346 € 331 € 346 € 359 € 346 € 365 € 409 € 346 € 425 € 457 €

MSL Solar 
Gölgelik 331 € 340 € 362 € 375 € 362 € 375 € 391 € 406 € 391 € 406 € 419 € 406 € 425 € 469 € 406 € 485 € 517 €

SML Elektrikli 
Panjur  330 € 342 € 369 € 384 € 369 € 384 € 403 € 422 € 403 € 422 € 438 € 422 € 445 € 499 € 422 € 518 € 557 €

SSL Solar 
Panjur  462 € 478 € 516 € 538 € 516 € 538 € 564 € 591 € 564 € 591 € 613 € 591 € 624 € 699 € 591 € 726 € 780 €

SSS Solar 
Tente 314 € 325 € 350 € 365 € 350 € 365 € 383 € 401 € 383 € 401 € 416 € 401 € 423 € 474 € 401 € 492 € 529 €

ZOZ 241 = 10 €

ZOZ 241 = 10 €

ZOZ 241 = 10 €

ZOZ 241 = 10 €

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.
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Boyut cm:
CK02
55x78

CK04
55x78

FK06
66x118

FK08
66x140

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

MK10
78x160

PK06
94x118

PK08
94x140

PK10
94x160

SK06
114x118

SK08
114x140

SK10
114x160

UK04
134x98

UK08
134x140

UK10
134x160

DKL Manuel 
Siesta Stor 58 € 62 € 67 € 73 € 67 € 73 € 79 € 84 € 80 € 87 € 94 € 91 € 99 € 106 € 84 € 99 € 117 €

DFD Manuel 
Duo Stor 76 € 81 € 87 € 95 € 87 € 95 € 102 € 109 € 104 € 113 € 122 € 119 € 129 € 138 € 109 € 128 € 152 €

DML Elektrikli 
Siesta Stor 216 € 220 € 225 € 231 € 225 € 231 € 237 € 242 € 238 € 245 € 252 € 249 € 257 € 264 € 242 € 257 € 275 €

DSL Solar 
Siesta Stor 238 € 242 € 247 € 253 € 247 € 253 € 259 € 264 € 260 € 267 € 274 € 271 € 279 € 286 € 264 € 279 € 297 €

Boyut cm:
CK02
55x78

CK04
55x78

FK06
66x118

FK08
66x140

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

MK10
78x160

PK06
94x118

PK08
94x140

PK10
94x160

SK06
114x118

SK08
114x140

SK10
114x160

UK04
134x98

UK08
134x140

UK10
134x160

RHL Manuel 
Pimli Stor 39 € 39 € 45 € 45 € 48 € 48 € 48 € 48 € 53 € 53 € 53 € 64 € 64 € 64 € 66 € 66 € 66 €

RFL Manuel 
Raylı Stor 58 € 62 € 67 € 73 € 67 € 73 € 79 € 84 € 80 € 87 € 94 € 91 € 99 € 106 € 84 € 99 € 117 €

RML Elektrikli 
Raylı Stor 216 € 220 € 225 € 231 € 225 € 231 € 237 € 242 € 238 € 245 € 252 € 249 € 257 € 264 € 242 € 257 € 275 €

RSL Solar Raylı 
Stor 238 € 242 € 247 € 253 € 247 € 253 € 259 € 264 € 260 € 267 € 274 € 271 € 279 € 286 € 264 € 279 € 297 €

ZOZ 241 = 10 €

ZOZ 241 = 10 €

ZOZ 241 = 10 €

ZOZ 241 = 10 €

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.
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Barkodları okutarak aşağıdaki bölümlere ulaşabilirsiniz.

Mimari Sayfa

Youtube

Öncesi-Sonrası

Facebook

Anasayfa

Instagram

Barkodları okutarak aşağıdaki bölümlere ulaşabilirsiniz.

Mimari Sayfa

Youtube

Öncesi-Sonrası

Facebook

Anasayfa

Instagram

Barkodları okutarak aşağıdaki bölümlere ulaşabilirsiniz.

Mimari Sayfa

Youtube

Öncesi-Sonrası

Facebook

Anasayfa

Instagram


