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VELUX TWR 0K14 průměr 35 cm světlovod do šikmé střechy pevný
tubus
9 980 Kč
Bez daně: 8 248 Kč

Doprava zdarma
Světlovod: unikátní osvětlení pro tmavé místnosti

Světlovod TWR 014 pevný tubus o průměru 35 cm, pro prifilovanou
střešní krytinu
Sklon střechy
Světlovod TWR lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 60°.

Ovládání
Světlovod je pevně osazený prvek ve střeše a podhledu, který nemůže být ovládán.

Vlastnosti
• Pevný vysokoreflexivní tubus má až 98% odrazivost, což umožňuje vynikající prostup slunečního světla
• Světlovod je určen pro instalaci do skládané střešní krytiny maximální výšky 120 mm
• Slouží pro přivedení denního světla do místnosti uprostřed dispozice bez přirozeného zdroje světla
• Světlovod má integrované polyuretanové lemování s vrapovanou manžetou.
• Na vnější straně s pevným zasklením tvrzeným 4mm sklem opatřeným samočisticí úpravou.
• Na vnitřní straně ukončen kruhovým difuzérem v designu EdgeGlow s plastovým rámem a dvojitým
akrylátovým sklem
• Množství přivedeného světla podstatně závisí na počasí, roční době, sklonu střechy,
pozici slunce a délce tubusu.
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Materiál
• Rám a lemování – černý polyuretan, NCS S 8505-B20G nebo jako RAL 9011.
• Křídlo – plast
• Tubus – pevný tubus z plechu s vysoce odrazivou fólií, součástí jsou dvě kolena pro napojení na střechu a
strop

Provedení
Vnější rozměry rámu 47x47cm, průměr tubusu 350 mm, délka tubusu od 1,0 do 1,7 m

Použití
• Dodává se včetně všech komponentů pro napojení na venkovní i vnitřní straně
• Světlovod je dodáván s tubusem, který se sestává ze dvou kolen 45° a rovného dílu
• Délka tubusu je nastavitelná, možnost prodloužení do max. délky 6 m pomocí prodlužovacích dílů (ZTR)

Doplňkové součásti světlovodu
• Do jakéhokoli typu světlovodu lze snadno domontovat i nosič LED diodového osvětlení ZTL. Světlovod tak
můžete používat ve dne i v noci bez nutnosti instalace dalších stropních svítidel. Nosič je umístěn přímo v
tubusu světlovodu.
• Prodlužovací díl (ZTR)
• Ozdobný kroužek difuzéru ZTB – standardně se dodává v bílé barvě. Doplňkově je možné zakoupit kroužek
difuzéru v jiném provedení v barvě hliníku, mosazi či mahagonu.
Světlovody VELUX do šikmých střech přinášejí přirozené denní světlo do chodeb, schodišť, koupelen a šatníků
pod šikmými střechami, kde není možná montáž střešního okna Velux ani jiného zdroje osvětlení jako umělého.
Pomocí vysoce odrazivého tubusu světlovodu je možné i během zatažených dní tyto prostory prosvětlit stejně
intenzivně jako prostřednictvím tradiční 60W žárovky. Ušetřit tak můžete až 400 hodin svícení žárovkou ročně.
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