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СХОДИ НА ГОРИЩЕ
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Сходи на горище 
VELTA

Швидкий монтаж,
Висока теплоізоляція,
Довершений дизайн 

Унікальна 
система монтажу – 

складання та 
встановлення 

без додаткових 
інструментів
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Найкращий 
вибір серед 
сходів на горище
Продуманий дизайн сходів на горище VELTA дозволяє їх 
швидко встановлювати та легко використовувати

Для оптимізації енергоефективності 
всі кришки сходів  розроблені з високо 
ізолюючого полістиролу всередині міцної 
МДФ сендвіч-конструкції.

Технологія CickFIX® у поєднанні з 
полегшеною констрікцією робить 
встановлення більш безпечним та надійним

Сходи на горище VELTA дозволяють 
зручно і безпечно піднятися на горище, 
при цьому економлячи простір кім-
нати. Сходи на горище складаються і 
повністю прибираються при складанні 
без нагромадження в приміщенні чи 
на даху. Конструкція передбачає три 
або чотири секції. Всі моделі мають 
протиковзкі насічки на сходинках для 
безпечного підйому по сходах та вдо-
сконалену систему навісного врівнова-
ження для легкого управління.

Встановлення з системою ClickFIX®

Коли ви обираєте сходи  на горище 
VELTA, Ви автоматично отримуєте 
вигоду з унікальною технологією мон-
тажу, що робить встановлення сходів 
швидким і дуже простим. Технологія 
ClickFIX® дозволяє встановлення біль-
шості компонентів ніжним поштовхом 

чи простим натягуванням. Тільки де-
кілька деталей необхідно закріплюва-
ти завдяки викрутці або шурупокруту. 
Для полегшення навантаження, вага  
сходів VELTA зменшена на 25% в по-
рівнянні з аналогічними продуктами. 
Жоден з компоненнтів не важить біль-
ше ніж 8-11 кг, що робить процес вста-
новлення безпечним та більш контро-
льованим.

Економія енергії з додатковою 
ізоляцією
Ви можете обрати сходи на горище 
з чотирьох різних моделей з різними 
типами енергоефективності (від Стан-
дартного до Преміум). На наступних 
сторінках ви зможете знайти характе-
ристиких уіх моделей і визначитись зі 
своєю улюбленою моделю. Ми гаранту-
ємо найвищу якість сходів на довгі роки.
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 ClickFIX® для легкого встановлення

 Висока ізоляція, U-value 1,35 Вт / м² °C

 Полегшена конструкція

 Сходинка з перефорацією від ковзання, матеріл бук

 Пластикові ніжки для додаткової стійкості

 Ущільнення клас 3

 Можливість збільшення висоти

БАЗОВІ
VELTA NLL 26

U-VALUE
1.35 

     

 ClickFIX® для легкого встановлення

 Покращена ізоляція, U-value 0,99 Вт / м² °C

 Полегшена конструкція

 Сходинка з перефорацією від ковзання, матеріл бук

 Пластикові ніжки для додаткової стійкості

 Додаткове ущільнення клас 4

 Можливість збільшення висоти

СТАНДАРТ
VELTA NLL 36 ТА NLL 36 MINI

U-VALUE
0.99 

УЩІЛЬНЮ ВАЧ
КЛАС
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 ClickFIX® для легкого встановлення

 Покращена ізоляція, U-value 0,56 Вт / м² °C

 Полегшена конструкція

 Сходинка з перефорацією від ковзання, матеріл бук

 Пластикові ніжки для додаткової стійкості

 Додаткове ущільнення клас 4

 Поручень у комплекті

 Можливість збільшення висоти

КОМФОРТ
VELTA NLL 56

U-VALUE
0.56

 ClickFIX® для легкого встановлення

 Найкраща ізоляція, U-value 0,49 Вт / м² °C

 Полегшена конструкція

 Нековзні сходинки з буку

 Пластикові ніжки для додаткової стійкості

 Додаткове ущільнення клас 4

 Поручень і лиштви у комплекті

 Можливість збільшення висоти

ПРЕМІУМ
VELTA NLL 76

U-VALUE
0.49

УЩІЛЬНЮ ВАЧ
КЛАС

4

УЩІЛЬНЮ ВАЧ
КЛАС

3

УЩІЛЬНЮ ВАЧ
КЛАС

4
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• Кришка – «сендвіч» 26 мм  з 20 мм полістиролу та МДФ по 
3 мм з обох сторін, 1,35 Вт / м² °C

• Вага – 19 кг на 25% менше за аналогічні сходи
• 3-х секційна складана система займає менше місця 
• Нековзні букові сходинки і пластикові ніжки для додаткової 

безпеки та стабільності
• Якісний замок (механізм проверни та потягни)
• Ущільнення клас 3, 200 Па для забезпечення оптимальної 

герметичності Протестовано відповідно до європейських 
стандартів EN 12207

• Робоче навантаження – 150кг, максимальне навантаження 
в період випробувань – 265 кг

Модель Базові має полегшену масу, технологію 
ClickFIX® і високі ізоляційні властивості. 
Протестована і сертифікована згідно з європейським 
стандартом EN 14975.

A 

B

Розміри моделі
А 121,0 см

B 273,0 см

C 27,5 см

D 120х60 см 
або 

120х70 см

Аксесуари 
(встановлюються 

опційно):

• Додаткова 
секція ZLL 116 
для збільшення 
висоти до 350 мм

• Поручень ZLL 
112  – для 

Аксесуари 
(встановлюються 

опційно):

• Додаткова 
секція ZLL 118 
для збільшення 
висоти до 350 мм 

Аксесуари 
(встановлюються 

опційно):

• Додаткова 
секція ZLL 116 
( тільки для 
моделі NLL 36) 
для збільшення 
висоти до 350 мм

• Поручень 
ZLL 112 – для 
додаткової 
зручності при 
підйомі

Аксесуари 
(встановлюються 

опційно):

• Додаткова 
секція ZLL 119 
для збільшення 
висоти до 350 мм 

C

D

     

• Кришка – «сендвіч» 36 мм  з 30 мм полістиролу та МДФ по 3 мм з 
обох сторін, 0,99 Вт / м² °C                              

• Вага  – 22,5 кг на 25% менше за аналогічні сходи
• 3-х секційна складана система (модель NLL 36) займає менше місця 
• 4х секційна складана система (NLL 36 mini) розміри 60х93 см та 70х93 см
• Нековзні букові сходинки і пластикові ніжки для додаткової безпеки 
 та стабільності
• Навісна система балансування забезпечує легку та плавну роботу
• Безшовна конструкція білої кришки люка з прихованими петлями
• Якісний замок (механізм проверни та потягни)
• Ущільнення клас 4, 6000 Па для забезпечення оптимальної 

герметичності. Протестоване відповідно до європейських 
 стандартів EN 12207
• Робоче навантаження  – 150кг, максимальне навантаження 
 в період випробувань  – 265 кг (стандарт EN 14975)

Модель Cтандарт  має полегшену масу, технологію 
ClickFIX® та  високі ізоляційні властивості. 
Протестована і сертифікована згідно з європейським 
стандартом EN 14975

A 

B

C

D

• Кришка – «сендвіч» 56 мм з 50 мм полістиролу та МДФ по 3 мм з 
обох сторін, 0,56 Вт / м² °C

• Вага – 23 кг на 25% менше за аналогічні сходи
• 3-х секційна складана система займає менше місця
• Нековзні букові сходинки і пластикові ніжки для додаткової безпеки 

та стабільності
• Навесна система балансування забезпечує легку та плавну роботу
• Безшовна конструкція білої кришки люка з прихованими петлями
• Більш якісний замок (механізм проверни та потягни)
• Ущільнення клас 4, 450 Па для забезпечення оптимальної 

герметичності. Протестоване відповідно до європейських стандартів 
EN 12207

• Робоче навантаження – 150 кг, максимальне навантаження в 
 період випробувань – 265 кг (стандарт EN 14975)

Модель Комфорт має полегшену масу, технологію 
ClickFIX® і  «екстра » високі ізоляційні властивості. 
Протестована і сертифікована згідно з європейським 
стандартом EN 14975

A 

B

 A 

 B 

Розміри моделі 
NLL 56

A 107.6 cm

B 274.0 cm

C 48.7 cm

D 120х60 см  
або

120х70 см

C

 A 

 B 

D

• Кришка – «сендвіч» 76 мм з 70 мм полістиролу та МДФ по 3 мм з обох 
сторін, 0,49 Вт / м² °C                                

• Вага – 23 кг на 25% менше за аналогічні сходи
• 3-х секційна складана система займає менше місця
• Нековзні букові сходинки і пластикові ніжки для додаткової безпеки та 

стабільності
• Навісна система балансування забезпечує легку та плавну роботу
• Безшовна конструкція білої кришки люка  з прихованими петлями
• Більш якісний замок (механізм проверни та потягни)
• Ущільнення клас 4, 600 Па для забезпечення оптимальної герметичності. 

Протестоване відповідно до європейських стандартів EN 12207
• Робоче навантаження – 150 кг, максимальне навантаження в період  

випробувань – 265 кг (стандарт EN 14975)
• До комплекту входить поручень та білі лиштви

Модель Преміум має полегшену масу, передову 
технологію ClickFIX® та найкращу ізоляцію для 
максимально ефективного використання енергії. 
Протестована і сертифікована згідно з європейським 
стандартом EN 14975

A 

B

 A 

 B 

C

 A 

 B 

D

Розміри моделі 
NLL 56

А 117,0 см

B 274,0 см

C 41,8 см

D 120х60 см  
або

120х70 см

Розміри 
моделі NLL36

А 121,0 см

B 272,0 см

C 38,4 см

D 120х60 см  
або 

120х70 см

Розміри моделі 
NLL36 mini

А 119,0 см

B 272,0 см

C 42,6 см

D 92,5х60 см 
або 

92,5х70 см
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Креслення сходів на горище 
Базові (NLL 26)

 F 

 G 

 E 

 D 

 A 

 B 

 H 

 C 

Pos. 1

Pos. 2

11175_M / CF26 Bronze / 22-05-2014 Rev.22-09-2014

D: 120х60/70 см

E: 117,5х57,6/67,6 см

A: 273/276 см

B: 120/111 см

C: 150/147 см

G: 35,2 см

F: 9,5 см

H: 70-72°

Креслення сходів на горище 
Стандарт (NLL 36)

 B 

 A 

 H 

 C 

Pos. 1
Pos. 2

 E 
 D 

 G 

 F 

12575_M / CF 36 Gold / 22-05-2014 Rev.22-09-2014

F: 11,5 см

G: 38,4 см

A: 272/275 см

B: 122/118 см

C: 151/148 см

H: 70-72°

12 4-4-4

Креслення сходів на горище 
Стандарт (NLL 36 mini)

 D 
 E 

 G  F 

 H 

 A 

 B 

 C 

Pos. 1
Pos. 2

12871_M / 06-10-2014 Rev.07-10-2014

C: 117/113 см

A: 274/280 см

B: 119/102 см

H: 70-72°

D: 92,5х60/70 см
E: 90х57,6/67,6 см

F: 11,5 G: 42,6 см

12 3-3-3-3

12 4-4-4

D: 120х70/60 см
E: 117,5х57,6/67,6 см
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Креслення сходів на горище 
Комфорт (NLL 56)

 D 
 E 

 G 
 F 

 C 

 A 

 B 

 H 

Pos. 1
Pos. 2

16740_M / 08-04-2013 Rev.26-02-2014

D: 120х60/70 см
E: 117,5х57,6/67,6 см

F: 14 см
G: 40,8 см

H: 70-72°

B: 116/106 см

C: 150/147 см
А: 272/280 см

12 4-4-4

Креслення сходів на горище 
Преміум (NLL 76)

4-4-4

 A 

 H 

 B 

 C 

G : 41,8 см

E: 117,5х57,6/67,6 см

D: 120x60/70см

F : 19 см

A: 274 см

B : 117 см

C : 151 см

H: 70°

12 4-4-4
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Покращенні ізоляційні властивості

Технологія ClickFIX® відрізняється від інших пропозицій на ринку – покращеними ізоляційними 
властивостями, для максимально ефективного збереження енергії

Раніше U-value* визначалось як значення від 
розрахункової величини на середині люка. Це теоретичне 
значення, яке не враховувало втрати тепла в холодних 
мвстках, наприклад, в контурі коробки кришки сходів на 
та корпусу.

При розрахунку енергії ви використовуєте реальне 
значення всього будівельного елементу. 

У моделях сходів на горище VELTA з технологією ClickFix®, 
U-value перевіряється провідним німецьким 
випробувальним інститутом для будівельних матеріалів 
“Інститут віконних технологій” і має  найнижче значення на 
европейскому ринку.

Традиційна модель сходів з 
утепленням 76 мм

Сходи на горище VELTA Преміум, 
NLL 76

U-Value

Сходи на горище Втрати тепла
U-value
Розрахункове значення

Випробуване значення

Традиційні моделі з 
утепленням 76 мм

Багато містків 
холоду

0,46Вт / м² °C

0,77Вт / м² °C

Сходи на горище 
ВЕЛТА, модель 
Преміум, NLL 76

Немає містків 
холоду

0,46 Вт / м² °C

0,49 Вт / м² °C

Модель U-value R-value

Базов NLL 26 1,35 Вт / м² °C 0,75 м² °C/ ВТ

Стандарт NLL 36 та 
NLL 36 mini

0,99 Вт / м² °C 1,01 м² °C/ ВТ

Комфорт NLL 56 0,56 Вт / м². °C 1,78 м² °C/ ВТ

Преміум NLL76 0,49 Вт / м² °C 2,04 м² °C/ ВТ

* U-value - коефіцієнт теплопровідності
R-value - опір теплопередачі, R=1/U-value
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ев
аг

и 
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а 
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щ
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Зведені данні R та U-value для сходів на горище VELTA
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Додаткова секція 

Встановлюється між 
другою і третьою 
секцією сходів.
Максимальна висота 
стелі для встановлення 
сходів з додатковою
секцією – 350 см.

ZLL 116 – для моделі 
«Базові» NLL 26 та 
Стандарт NLL36

ZLL 118 – для моделі 
«Комфорт» NLL 56.

ZLL 119 - для моделі 
«Преміум» NLL 76.

Економія простору

Сходи на горище 
складаються і повністю 
забираються при складанні 
без нагромадження на 
горищі. Конструкція 
передбачає три або чотири 
секції. 

Надійність

Всі сходи протестовані і 
відповідають європейському 
стандарту EN 14975. 
Робоче навантаження на 
сходи 150 кг, максимальне 
навантаження під час 
тестування 265 кг.

Поручень для сходів

Для додаткової 
зручності при підйомі 
по сходах.

Підходить для 
трьохсекційних 
сходів «Базові» та 
«Стандарт».

У моделях «Комфорт» 
та «Преміум» поручень 
входить до комплекту.

Зручність і безпека використання

Для зручності відкривання в комплектацію всіх моделей 
входить стержень.

Всі моделі мають 
протиковзкі насічки на 
сходинках для безпечного 
підйому по сходах. 

До комплекту зі сходами 
входять пластикові насадки 
на ніжки для додаткової 
стійкості та захисту підлоги 
від подряпин.

Додаткова 
секція

Гарантія

На всі моделі сходів гарантія 3 роки. Зроблено в Данії.

3
роки

ГАРАНТІЇ

ЗРОБЛЕНО В

ДАНІЇ

Аксесуари для сходів на горище
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Природне освітлення дозволяє 
усунути необхідність організовувати 
штучні джерела світла на горищі.

Вікно-люк VELTA і вікно-люк 
для виходу на покрівлю GVT 
забезпечують природне освітлення 
горища, що робить використання 
приміщення під дахом більш 
зручним.

Правильна вентиляція – запорука тривалого терміну 
експлуатації даху. Без провітрювання простору під 
горищем може накопичуватися конденсат в конструкціях 
даху. Це особливо небезпечно для дерев'яних елементів, 
так як зайва волога може стати причиною утворення 
грибка. Грибок в подальшому призводить до гниття 
конструкцій і, як наслідок, втрати їх несучої здатності.

Вікно-люк VELTA або вікно-люк для виходу на покрівлю 
GVT – це надійні і продумані рішення для вентиляції даху.

Причина №1. Обслуговування покрівлі

Щоб дах слугував довго, його необхідно обслуговувати. Сильний порив вітру 
може привести до часткових ушкоджень покрівельного покриття. Іноді виникає 
необхідність в дрібному ремонті, наприклад, чищення димоходу, дрібні 
протікання в місцях примикання труб, чистка водостічної системи. Чистка 
ендови, наприклад, дозволяє уникнути засмічення, який може призвести до 
скупчення води і, як наслідок, до протікання даху.

Якщо на даху не передбачено пристрою для виходу назовні – для доступу на 
дах зазвичай використовують приставні сходи, що вкрай небезпечно і може 
призвести до пошкодження кровлі.

Вікно-люк для виходу на дах GVT дозволяє безпечно ремонтувати та 
обслуговувати покрівлю.

Навіщо встановлювати вікно-люк в приміщеннях, що не опалюються?

Причина №2. Освітлення Причина №3. Вентиляція
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Вікно-люк для виходу на дах GVT призначений для об-
слуговування та ремонту покрівлі, а також для венти-
ляції та освітлення приміщень, що не опалюються.

Вікно-люк для виходу на дах GVT

Особливості та технічні характеристики:
• Рама виготовлена з поліуретану, стулка з анодова-

ного алюмінію. 
• Посилений склопакет заповнений аргоном.
• Вбудований універсальний комір, для покрівельно-

го матеріалу з висотою профілю до 60 мм. 
• Відкривання можливо по правій і лівій осі. Вибір 

варіанту кріплення стулки здійснюється на етапі 
установки. 

• Стулка фіксується в трьох положеннях для прові-
трювання.

• Нижня частина рами використовується як сходинка.
• Вологостійка віконна коробка. Колір чорний.
• Розмір виходу: 49х76 см.

Встановлення
Додаткова продукція для встановлення не потрібна. 
Вбудований універсальний комір дозволяє встановити 
вікно-люк в будь-який тип покрівельного матеріалу з 
висотою хвилі до 80 мм.

Недороге рішення для освітлення та вентиляції 
нежитлових приміщень під покрівлею та виходу на дах.

Вікно-люк VELTA 

Особливості та технічні характеристики:
• Коробка вікна-люка дерев'яна, поворотна рама алю-

мінієва.
• Однокамерний склопакет.
• Універсальний вбудований комір. Комір підходить 

для будь-якого типу покрівельного матеріалу з ви-
сотою хвилі до 80 мм.

• Вибір варіанту кріплення стулки здійснюється на 
етапі встановлення. Для VLT 025 (45x55) і VLT 029 
(45x73) можливо відкривання по верхній або однієї 
з бокових вісей. Для VLT 033 (85x85) – по одній з бо-
кових вісей. 

• Стулка фіксується в трьох положеннях для прові-
трювання.

Встановлення
Додаткова продукція для установки не потрібно. 
Вбудований універсальний комір дозволяє встановити 
вікно-люк в будь-який тип покрівельного матеріалу з 
висотою хвилі до 80 мм.
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ВЕЛЮКС Україна ТОВ
02140 Київ
вул. Ревуцького, 44а
Тел. 044 291 6070
Факс: 044 291 6065
Консультаційна лінія для споживачів
0 800 50 50 20 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)
E-mail: velux.ukraine@velux.com
www.velux.ua


