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Çatı Penceresi
Çözümleri

YENİ
KO N T ROL

TE

LEFONLA

Broşürü indirmek 
için barkodu 
okutunuz.

Showroom’u gezmek 
için barkodu okutunuz.



Optima
Bir çatı 
penceresinden 
beklediğiniz tüm 
temel özellikleri 
sunan güvenilir 
model
Mekanınızı gün ışığı ve doğal 
hava ile buluşturan Optima; 
temperli dış camı, pencere 
kapalıyken havalandırma 
özelliği ve kolay temizlik için 
180O dönebilmesi ile çatınızda 
fark yaratır.

Optima
Ahşap 

★ Altta konumlanmış   
üç kademeli açma kolu
★ Temperli Low-e cam
★ Pencere kapalıyken 
havalandırma özelliği
★ Toz ve haşere filtresi
★ Kolay temizlik için  
1800 dönebilme özelliği
★ İç taraf çift kat 
verniklenmiş  ahşap, dış 
yüzey elektrostatik  boyalı 
alüminyum
★ Sonradan motorluya   
dönüştürülebilir

Darbelere karşı güçlendirilmiş 
dış camı ve boşluk içindeki argon gazı.

Temizlik artık çok kolay. 
Pencereyi 1800 çevirip camınızı 

temizleyebilirsiniz.

Havalandırma kanalını kullanarak pencereniz 
kapalıyken bile evinizi havalandırabilirsiniz. 

Su ve toz riski olmadan.

Temperli Low-e cam Kolay temizlikHavalandırma kanalı

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. 

Boyut cm:
CR02
55 x 78

MR06
78 x 118

SR06
114 x 118

Optima 
GZR 3050B 160 € 214 € 267 €

Elektrikli paket 
Optima 459 € 513 € 566 €

Kiremit eteklik
EWR 46 € 55 € 66 €

Yalıtım seti
BDX - kiremit 39 € 41 € 41 €

Shingle eteklik
ESR 38 € 45 € 54 €

Yalıtım seti
BDX - shingle 31 € 33 € 33 €

veya

2 3

Ortadan
Menteşeli
Alttan açılım
GZR 3050B

MOTOR ÖZELLİKLERİ:
• Pencerelerinizi istediğiniz yerden kontrol edebilir 
kolayca ev ikliminizi ayarlayabilirsiniz.
• Yağmur sensörü ile yağmurun ilk damlasında 
pencere otomatik kapanır.
• ACTIVE paketi alımı ile beraber telefondan kontrol 
özelliğini kullanabilirsiniz.  

OPTIMA 
ELEKTRİKLİ 

PAKET
AMC = 299 €

(KDV hariç)

Ek paket ile cep 
telefonuyla kontrol 

edilebilir.



Standart
Ahşap (manuel)

★ Rahat kullanım sağlayan üstte 
konumlanmış açma kolu
★ Temperli Low-e cam
★ Kontrol barı ile etkin havalandırma
★ Toz ve haşere filtresi
★ Kolay temizlik için 1800   
dönebilme özelliği
★ İç taraf çift kat verniklenmiş   
ahşap, dış yüzey elektrostatik   
boyalı alüminyum
★ 
★ Ek conta ile hava sızdırmazlığı
★ Sonradan motorluya 
dönüştürülebilir

Ürün sayfası için 
barkodu okutunuz.

Ek paket ile duvar 
anahtarı veya cep 
telefonuyla kontrol 
edilebilir.

ThermoTechnology TM

Darbelere karşı güçlendirilmiş 
dış camı ve boşluk içindeki argon gazı 

ile ısı kayıplarını minimize eder.

Temizlik artık çok kolay. Pencereyi 
1800 çevirip yuvasına sabitleyerek 

camınızı temizleyebilirsiniz.

Açma kolunu bir defa çektiğinizde 
pencereniz kapalıyken bile evinizi 

havalandırabilirsiniz. Su ve toz riski olmadan.

Temperli Low-e cam Kolay temizlikAçma kolu ile etkin havalandırma

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

Standart 
GZL 1051 188 € 228 € 251 € 296 € 304 € 326 €

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

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

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

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

Motorlu
Kullanım

Ek paket ile 
cep telefonuyla 
kontrol 
edilebilir.

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

Elektrikli paket
Standart 461 € 501 € 524 € 569 € 577 € 599 €

Solar paket
Standart 558 € 598 € 621 € 666 € 674 € 696 €

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

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

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

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

★ 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
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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.

veya

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)



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)



* Teras <;atiya sahip yap1larda bina
<;ekirdegine yakm veya peyzaj altmda kalan
karanhk ve havas1z mekanlara artik sorunsuz
gun 1�1g1 ve dogal hava getirebilirsiniz.
VELUX Teras <;at1 pencereleri <;ozulmu�
sistem detaylan ile guvenilir, kolay montaj1 ile
sorunsuz ve kumanda/perde gibi aksesuarlan
ile konforlu.

Fiyatlar 

MODEL/BOYUT 
Boyut cm: 90xl20 lO0xlOO 

CFP - 0073U Sabit 567€ 545€ 

CVP - 0073U Manuel 747€ 725€ 

CVP - 0573U A<;-kapa kumanda 947€ 925€ 

CXP- 0473Q Terasa <;1k1� penceresi 975€ 937€ 

FMG - Elektrikli Plise Perde ����;fli 230€ 225€ 

MSG - Solar Giilgelik Beyaz-6090 WL 252€ 248€ 

Koruyucu kubbe 

Cift cam (Lamine) o-----

Polistiren yaht1m 0------------

(KDV Hari<;) 

120xl20 150xl50 

665€ 894€ 

845€ 

1045€ 1304€ 

1144€ Fume FMG 
232 € 

255€ Diger boyutlar i<;in 
VELUX ile irtibata gei;iniz. 

Akrilik Kubbe
  Maksimum gün ışığı
  Oval üst kısım sayesinde  

kusursuz su tahliyesi
  Çizilmeye karşı dayanıklı malzeme
  Kolay montaj

AKRİLİK KUBBE (ISD 0000A) 

MOTORLU PENCERE (CVP) SABİT PENCERE (CFP)

+

• Dışı güçlendirilmiş iç kısmı lamine  
 edilmiş yalıtımlı çift cam
• Yalıtımlı PVC kasa
• Aç-Kapa duvar anahtarı
• Yağmur sensörü

• Dışı güçlendirilmiş iç kısmı  
 lamine edilmiş yalıtımlı çift cam
• Yalıtımlı PVC kasa
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060060
60 x 60 

060090
60 x 90 

080080
80 x 80 

090090
90 x 90 

090120
90 x 120 

100100
100 x 100 

100150
100 x 150 

120120
120 x 120 

150150
150 x 150 

770 € 798 € 825 € 870 € 960 € 937 € 1.104 € 1.060 € 1.438 €

390 € 418 € 445 € 490 € 580 € 557 € 724 € 680 € 1.058 €

Model / Boyut:

CVP 0573U
+

ISD 0000A

CFP 0073U
+

ISD 0000A

Motorlu

Sabit

Ürün sayfası için 
barkodu okutunuz.

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. 

* Teras <;atiya sahip yap1larda bina
<;ekirdegine yakm veya peyzaj altmda kalan
karanhk ve havas1z mekanlara artik sorunsuz
gun 1�1g1 ve dogal hava getirebilirsiniz.
VELUX Teras <;at1 pencereleri <;ozulmu�
sistem detaylan ile guvenilir, kolay montaj1 ile
sorunsuz ve kumanda/perde gibi aksesuarlan
ile konforlu.

Fiyatlar 

MODEL/BOYUT 
Boyut cm: 90xl20 lO0xlOO 

CFP - 0073U Sabit 567€ 545€ 

CVP - 0073U Manuel 747€ 725€ 

CVP - 0573U A<;-kapa kumanda 947€ 925€ 

CXP- 0473Q Terasa <;1k1� penceresi 975€ 937€ 

FMG - Elektrikli Plise Perde ����;fli 230€ 225€ 

MSG - Solar Giilgelik Beyaz-6090 WL 252€ 248€ 

Koruyucu kubbe 

Cift cam (Lamine) o-----

Polistiren yaht1m 0------------

(KDV Hari<;) 

120xl20 150xl50 

665€ 894€ 

845€ 

1045€ 1304€ 

1144€ Fume FMG 
232 € 

255€ Diger boyutlar i<;in 
VELUX ile irtibata gei;iniz. 

* Teras <;atiya sahip yap1larda bina
<;ekirdegine yakm veya peyzaj altmda kalan
karanhk ve havas1z mekanlara artik sorunsuz
gun 1�1g1 ve dogal hava getirebilirsiniz.
VELUX Teras <;at1 pencereleri <;ozulmu�
sistem detaylan ile guvenilir, kolay montaj1 ile
sorunsuz ve kumanda/perde gibi aksesuarlan
ile konforlu.

Fiyatlar 

MODEL/BOYUT 
Boyut cm: 90xl20 lO0xlOO 

CFP - 0073U Sabit 567€ 545€ 

CVP - 0073U Manuel 747€ 725€ 

CVP - 0573U A<;-kapa kumanda 947€ 925€ 

CXP- 0473Q Terasa <;1k1� penceresi 975€ 937€ 

FMG - Elektrikli Plise Perde ����;fli 230€ 225€ 

MSG - Solar Giilgelik Beyaz-6090 WL 252€ 248€ 

Koruyucu kubbe 

Cift cam (Lamine) o-----

Polistiren yaht1m 0------------

(KDV Hari<;) 

120xl20 150xl50 

665€ 894€ 

845€ 

1045€ 1304€ 

1144€ Fume FMG 
232 € 

255€ Diger boyutlar i<;in 
VELUX ile irtibata gei;iniz. 
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Kavisli Cam Kubbe
  Çatısı görünen alanlarda  

şık ve modern
  Maksimum gün ışığı
  Kavisli kubbesi sayesinde 

kusursuz su tahliyesi
  Çizilmeye ve kırılmaya   

karşı dayanıklı cam 
  Kolay montaj

YENİ

KAVİSLİ CAM KUBBE (ISD 1093)

MOTORLU PENCERE (CVP) SABİT PENCERE (CFP)

+

• Dışı güçlendirilmiş iç kısmı lamine  
 edilmiş yalıtımlı çift cam
• Yalıtımlı PVC kasa
• Aç-Kapa duvar anahtarı
• Yağmur sensörü

• Dışı güçlendirilmiş iç kısmı  
 lamine edilmiş yalıtımlı çift cam
• Yalıtımlı PVC kasa

060060
60 x 60 

060090
60 x 90 

080080
80 x 80 

090090
90 x 90 

090120
90 x 120 

100100
100 x 100 

100150
100 x 150 

120120
120 x 120 

150150
150 x 150 

968 € 1.010 € 1.052 € 1.119 € 1.254 € 1.220 € 1.431 € 1.406 € -

588 € 630 € 672 € 739 € 874 € 840 € 1.051 € 1.026 € -

Model / Boyut:

CVP 0573U
+

ISD 1093

CFP 0073U
+

ISD 1093

Motorlu

Sabit

Videoyu izlemek 
için barkodu 
okutunuz.

Ürün sayfası için 
barkodu okutunuz.

Motorlu 
pencereler 
ek paket 
ile cep 
telefonuyla 
kontrol 
edilebilir.

Motorlu 
pencereler 
ek paket 
ile cep 
telefonuyla 
kontrol 
edilebilir.



EWR 46 € - 55 € - - 66 € - - - -

ESR 38 € - 45 € - - 54 € - - - -
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 BOYUTLAR CK02
55 x 78

MK04
78 x 98

MK06
78 x 118

PK08
94 x 140

PK10
94 x 160

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK04
134 x 98

UK10
134 x 160

EDW 51 € 59 € 61 € 69 € 71 € 73 € 76 € 92 € 76 € 92 €

EDS 44 € 50 € 52 € 59 € 60 € 62 € 65 € 78 € 65 € 78 €

 BOYUTLAR CK02
55 x 78

MK04
78 x 98

MK06
78 x 118

PK08
94 x 140

PK10
94 x 160

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK04
134 x 98

UK10
134 x 160

EKW 112 € 128 € 134 € 152 € 156 € 162 € 168 € 202 € 168 € 202 €

EKS 112 € 128 € 134 € 152 € 156 € 162 € 168 € 202 € 168 € 202 €

EKW 127 € 146 € 152 € 171 € 176 € 182 € 189 € 228 € 189 € 228 €

EKS - 137 € 143 € 161 € 165 € 171 € 178 € 214 € 178 € 214 €

     Çatı pencerenizi mutlaka etekliği ile birlikte çatınıza 
uygulamalısınız. Etekliklerimiz pencerelere tam uyum sağlayıp 
çatı malzemesi ve pencere arasında tam sızdırmazlık sağlar. 
Çatıdan gelen suyu güvenli bir şekilde pencerenin etrafından 
tahliye eder.

* Alttan kolu ile a<;1ld1gmda
panoramik manzara saglayan <;ozum* Solar Lamine Low-e cam (konfor)* Kontrol ban ile etkin
havaland1rma* Toz ve ha�ere filtresi* Kolay temizlik i<;in
180° donebilme ozelligi * i<; yuzey dogal ah�ap uzeri beyaz
boya (hissedilebilir ah�ap doku),
d1� yuzey elektrostatik boyah
aluminyum
* I Thermo Technology'" 1

* Ek conta ile hava s1zdirmazhg1

Tiirkiye h;;in en ideal cam Enerji verimli 
Gi.ine� 1s1sma ve UV'ye kar�1 rni.ikernrnel korurna. 

Darbelere gi.i<;lendirilrni� d1� carn1 ve !amine 
edilrni� i<; cam ile tarn gi.ivenlik. Di.i�i.ik Uw ile 
k1� aylannda enerji kay1planm minimize eder. 

I Thermo Technology'"' pencerenizi 
<;epe<;evre saran izolasyonu ile riizgar 

ve soguk havaya kar�1 enerji kay1planm 
minimize eder. 

Boyut cm: 

GPL 2076 

Kiremit eteklik 
EDW 
Shingle eteklik 
EDS 

Fiyatlar (KDV Haric;) 

PKIO 
94x160 

586€ 

71€ 

60€ 

SK08 
114x140 

577€ 

76€ 
Diger boyutlar i<;in 

65€ Cati pencere boyutlan 
sayfasma bakm1z. Syf 24 

Eteklikler 

Daha beyaz, daha modern 
inovatif beyaz boyas1 ile altmdaki ah�abm 
dokusunu hissedebilirsiniz. Beyaz renkle 

tavarnrnza rnUkernrnel uyurn. 

l�1kve
1s1 kontrolu /
perdeler

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. 

OP
TI

M
A

Yeni 
Nesil 
Yalıtım

ISI VE SU YALITIM SETİ 

Çatıyla kusursuz birleşim
17mm + 13mm çift köpükten 
oluşan çerçeve, çatıyla pencere 
kasası arasında %100 bir dolgu 
görevi üstlenir. Pencerenin çatıya 
tam oturmasını sağlar.

Kolay kurulum
Birbirine geçme sistemi ile 
yalıtım çerçevesi dakikalar 
içinde kullanıma hazır hale 
getirilebilir. Kurulumu kolay 
ve zahmetsizdir.

Hızlı montaj
Yalıtım çerçevesi üzerinde 
tüm birleşim detayları hazırdır. 
Hem çatıya hem de pencereye 
bağlantısı kolayca yapılabilir.

Hızlı ve güvenli bohçalama
Su yalıtım örtüsü kendinden 
yapışkanlı butil şeritleri ile pencere 
çevresine tam kitlenerek hızlı ve 
güvenli bir bohçalama yapılmasına 
imkan tanır. 

Faydalar

Pencere 
montajında
OLMAZSA
OLMAZ!

Neden Yalıtım Seti?
  Çatı pencere montajında pencere  

kasası ile çatı arasında kasanın çatıya  
rahat oturabilmesi için boşluk bırakılır.

  Bu boşlukların yalıtılması (ısı ve su) ısı
kayıpları ve sızdırma riski yaşamamanız   
için son derece önemlidir.

  Uygulama esnasında oluşabilecek 
hata ve eksiklikleri minimize eden bu 
ürünü mutlaka isteyiniz.

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. *Optima model ile uyumludur.

 ISI VE SU 
YALITIM SETİ CK02

55 x 78
MK04
78 x 98

MK06
78 x 118

PK08
94 x 140

PK10
94 x 160

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK04
134 x 98

UK10
134 x 160

Kiremit için 
BDX 2000 39 € 41 € 41 € 41 € 41 € 41 € 41 € 43 € 43 € 43 €

Shingle için
BDX 0000 31 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 34 € 34 € 34 €

BDX

Isı kaybı ve sızdırmaya karşı kusursuz çözüm

Isı ve su yalıtım seti Ürün sayfasına 
gitmek için barkodu 
okutunuz.
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ZWC-T 18 € 22 € 24 € 28 € 30 € 29 € 31 € 39 € 28 € 42 €Etekliksiz 
montajlar için
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CK02
55 x 78

MK04
78 x 98

MK06
78 x 118

PK08
94 x 140

PK10
94 x 160

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK04
134 x 98

UK10
134 x 160

MHL
Manuel 44 € 55 € 55 € 61 € 61 € 73 € 73 € 73 € 75 € 75 €

MML
Elektrikli 273 € 281 € 287 € 298 € 304 € 301 € 307 € 316 € 301 € 359 €

MSL
Solar 328 € 336 € 342 € 353 € 359 € 356 € 362 € 371 € 356 € 414 €

CK02
55 x 78

MK04
78 x 98

MK06
78 x 118

PK08
94 x 140

PK10
94 x 160

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK04
134 x 98

UK10
134 x 160

SHL
Manuel 210 € 235 € 244 € 269 € 279 € 269 € 283 € 318 € 269 € 354 €

SML
Elektrikli 300 € 335 € 349 € 384 € 398 € 384 € 405 € 454 € 384 € 506 €

SSL
Solar 420 € 469 € 489 € 537 € 557 € 537 € 567 € 635 € 537 € 708 €

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. *MHL dışında Optima model ile uyumludur.

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. *Optima model ile uyumludur.

MIV
Manuel 44 € 55 € 55 € - - 73 € - - - -

OP
TI

M
A
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CK02
55 x 78

MK04
78 x 98

MK06
78 x 118

PK08
94 x 140

PK10
94 x 160

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK04
134 x 98

UK10
134 x 160

DKL
Manuel Raylı 54 € 62 € 67 € 80 € 86 € 84 € 91 € 97 € 77 € 107 €

DML
Elektrikli 199 € 207 € 212 € 225 € 231 € 229 € 236 € 242 € 222 € 252 €

DSL
Solar 219 € 227 € 232 € 245 € 251 € 249 € 256 € 262 € 242 € 272 €

DFD
Manuel Raylı 70 € 80 € 87 € 104 € 112 € 109 € 118 € 126 € 100 € 139 €

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. *Optima model ile uyumludur.

CK02
55 x 78

MK04
78 x 98

MK06
78 x 118

PK08
94 x 140

PK10
94 x 160

SK06
114 x 118

SK08
114 x 140

SK10
114 x 160

UK04
134 x 98

UK10
134 x 160

RHL
Manuel Pimli 35 € 44 € 44 € 48 € 48 € 59 € 59 € 59 € 60 € 60 €

RFL
Manuel Raylı 54 € 62 € 67 € 80 € 86 € 84 € 91 € 97 € 77 € 107 €

RML
Elektrikli 199 € 207 € 212 € 225 € 231 € 229 € 236 € 242 € 222 € 252 €

RSL
Solar 219 € 227 € 232 € 245 € 251 € 249 € 256 € 262 € 242 € 272 €

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. *Optima model ile uyumludur.

Tam karartma 
perde (DKL) 
videosu için 
barkodu okutunuz.



Barkodları okutarak aşağıdaki bölümlere ulaşabilirsiniz.

Mimari Sayfa

Youtube

Öncesi-Sonrası

Facebook

Anasayfa

Instagram


