
3. solis. Izvēlies iekšējo apdari

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

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

• Atceries – jo vairāk dienas gaismas telpā ieplūdīs,
jo lielāka tā izskatīsies.

• Apsver iespēju palielināt logu izmēru vai arī
tos kombinēt.

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

BALTS POLIURETĀNS
• Lieliski piemērots mūsdienīgam

interjeram un baltiem griestiem.
• Ideāli piemērots mitrām telpām,

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

LAKOTA PRIEDE
• Ideāli piemērota tradicionālam

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

pārklājums aizsargā koka virsmu.

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

2. solis. Izvēlies atvēršanas veidu

VELUX INTEGRA®

VELUX logs plakaniem jumtiem

VELUX gaismas tunelis

VELUX vairāku logu bloks
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5. solis. Izvēlies hidroizolācijas un iebūvēšanas piederumu komplektu
Jumta loga pareizai, ātrai un drošai iebūvēšanai nepieciešami iebūvēšanas piederumi. Lai atvieglotu 
izvēli un būtu pārliecība par visu svarīgo piederumu esamību objektā, esam sagatavojuši pamata 
iebūvēšanas piederumu komplektu.

Pamata komplekts
Pamata komplektā ietilpst: jumta 
segumam atbilstošs pieslēgums 
ar hidro un siltumizolācijas rāmi 
optimālai energoefektivitātei, 
kā arī tvaika barjera.

6. solis. Pievieno aksesuārus
VELUX oriģinālās žalūzijas un saulessargi ne tikai labi 
izskatās, bet arī nodrošina siltuma un gaismas 
regulēšanu. Ikdienā tie palīdz viegli kontrolēt gaismas 
daudzumu telpā, kā arī vēl vairāk samazināt siltuma 
zudumus aukstajā laikā. Pateicoties aksesuāriem, telpā 
var sasniegt komfortablu temperatūru jebkurā 
gadalaikā.

VELUX logu stiklojums nodrošina siltumizolāciju, skaņas izolāciju, papildu izturību un aizsardzību 
pret sniegu, sauli, vēju un ūdeni. Informācija zemāk tev palīdzēs izvēlēties vispiemērotāko stiklojumu 
tavam projektam. Piemērotāko stikla paketi izvēlēties vari tikai Premium klases logiem.

4. solis. Apsver stiklojuma variantus
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LABS = •     LABĀKS = ••     VISLABĀKAIS = •••
50 – vienkameras 
51 – vienkameras • ••• • 
61 – divkameru •• ••• •• 
68 – divkameru •• •• •••  
66 – divkameru ••• •• •••     
62 – divkameru •••+ •• •••+    




