Mansardă
Să locuiești la mansardă?
O idee bună!
Mansarda este spațiul romantic și creativ, deseori asociat unui loc magic, boem, destinat
să facă loc pasiunilor noastre. De cele mai multe ori, spațiul din mansardă este soluția la
îndemână atunci când familia ta se mărește, când vrei să îți amenajezi un birou pentru a lucra
de acasă sau pur și simplu când vrei un loc al tău pentru relaxare sau hobby-uri. Există însă
și o reprezentare mai puțin favorabilă a mansardei care are ca sursă experiențele mai puțin
plăcute ale locatarilor, datorate construcției mansardei și gradului de izolare al acesteia.
Cert este că o mansardă nu este completă fără lumină naturală și o priveliște a
împrejurimilor, adică fără ferestrele din planul înclinat. Deși acestea iluminează de două ori
mai mult față de ferestrele verticale, furnizând suficientă lumină pentru o viață activă și un
mediu de locuit sănătos, ele pot fi percepute drept „puncte slabe” ale mansardei.

Dacă te numeri printre cei care nu sunt convinși că ideea de a locui la mansardă este
o idee bună și ai îndoieli, iată câteva argumente care te pot ajuta să găsești răspuns la
cele mai frecvente întrebări.

Dacă apar infiltrații în jurul ferestrelor de mansardă?
Este foarte important ca montajul ferestrei de mansardă în acoperiș să fie realizat de către un montator
specializat, precum montatorii parteneri VELUX, care
oferă garanție specială pentru montaj. Dacă la montajul
ferestrei de mansardă se utilizează și produsele pentru
izolare termică și hidroizolare, te vei bucura de o viață în
siguranță, într-o mansardă fără risc de infiltrații.
Contactează Montatorii Parteneri VELUX pe velux.ro.
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Dacă iarna este prea frig și apar curenți de aer?
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Iarna, mansarda poate fi resimțită ca un spațiu răcoros.
Noua generație de ferestre VELUX din categoria Standard
Plus are integrat un sistem inovator de izolare denumit
ThermoTechnology®, care transformă fereastra într-un
scut puternic împotriva vântului și condițiilor climaterice
aprige, menținând căldura în interior. Performanțele energetice remarcabile ale ferestrei se traduc prin facturi mai
mici la încălzire, gradul de izolare al ferestrelor VELUX
care beneficiază de ThermoTechnology® fiind mai bun cu
7% comparativ cu cel al ferestrelor care nu au încorporat
acest sistem.

Ce fac dacă vara în mansardă se face prea cald?
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Mansardele sunt percepute, de regulă, ca spații în care
vara este foarte cald datorită supraîncălzirii suprafețelor
vitrate. VELUX are o soluție pentru acest inconvenient,
iar aceasta se numește rulou exterior parasolar. Acesta
se montează cu ușurință pe exteriorul ferestrei, prevenind
astfel supraîncălzirea acesteia, deoarece razele soarelui nu
ating geamul. În plus, fiind fabricat din material tip plasă,
priveliștea nu este afectată. Conform ultimelor studii
făcute de VELUX, acest rulou scade temperatura cu până
la 5 grade!

* Valorile tehnice sunt în conformitate cu standardele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 și ISO 15099. Efectul depinde de modelul ferestrei și al geamului.
** La ferestrele care au ThermoTechnology®
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Cum aș putea curăța geamul exterior al ferestrei?
Pare complicat să cureți geamurile exterioare ale
ferestrelor de mansardă? Este totuși posibil acest lucru?
Datorită articulării mediane, toate ferestrele de mansardă
VELUX se rotesc 180 de grade și pot fi blocate în acea
poziție cu ajutorul unui opritor, astfel ele fiind fixate în
siguranță. Prin rotire, geamul exterior este accesibil din
interior și se poate curăța cu ușurință folosind ambele
mâini. Lumina naturală poate să pătrundă mai bine prin
ferestrele al căror geam strălucește!

Fereastra se rotește
1800

Dacă plouă, pot să am aer proaspăt în interior?
Știai că ferestrele de mansardă VELUX pot ventila
mansarda, chiar dacă sunt închise? Toate modelele au
clapetă sau fantă de ventilare integrată care permit
aerisirea mansardei cu fereastra închisă. Trebuie doar să
lași deschisă clapeta sau fanta.
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Dacă se sparge geamul, ce fac?
Suprafața geamului ferestrei este cea mai expusă intemperiilor și de aceea este important ca aceasta să ofere
siguranță maximă locuitorilor mansardei. Toate modelele
de ferestre VELUX au geam exterior întărit, foarte
rezistent la șocuri (testat cu o bilă de metal aruncată de
la mare distanță). În condiții excepționale, în cazul în care
geamul se sparge, VELUX asigură înlocuirea acestuia.
Geam rezistent
la intemperii

Cum pot rezolva problema spațiului nefolosit de sub
pantele mansardei?
O parte din spațiul mansardei, datorită înclinației mici,
poate fi considerat un spațiu „pierdut”. Cu toate acestea,
montajul unei ferestre de mansardă cu articulare mediană
și bară de operare în partea de sus dă posibilitatea
amplasării mobilierului imediat sub fereastră. Scaune, un
birou sau chiar un pat, diferite rafturi pentru depozitare
pot fi găzduite cu succes în aceste colțuri, neafectând
posibilitatea de închidere sau deschidere a ferestrei.
Chiar convenabil, nu-i așa?

VELUX România S.R.L.
Aurel Vlaicu 40
500 178, Brașov
Tel: 0268402740
Apel gratuit: 0-8008-83589 (de luni
până vineri, între 08:00 -16:30)
Fax: 0268 425757
Email: romania@velux.com
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Pentru sfaturi GRATUITE, consultanță sau vizită la
proiect, sună specialistul VELUX!
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