
Stogo langas GGL MK10 3066 

VELUX GGL lango vyriai sumontuoti vidurinėje ašyje, o langas patogiai varstomas ergonomiškos 

viršutinės rankenos pagalba. Dėl šių savybių, stoglangį galima montuoti žemai. Tokiu būdu 

vaizdas pro langą bus puikiai matomas, o po langu bus galima statyti baldus, racionaliai 

išnaudojant kambario erdvę.  

Skandinaviško dizaino stogo langas pagamintas iš klijuotos šiaurės pušies medienos, nulakuotas 

skaidriu laku, su elegantiška sidabro spalvos rankena harmoningai derės prie jaukaus namų 

interjero. 

Į unikalios, VELUX inžinierių sukurtos viršutinės rankenos konstrukciją integruota orlaidė. Vienu 

rankos mostu atlenkus rankeną, ji atsidaro ir efektyviai bei natūraliai išvėdina kambarį. Orlaidė 

sukurta taip, kad ją atvėrus, į kambarį nepateks nei lietus, nei dulkės, nei vabzdžiai. 

Dėl pažangios patentuotos izoliacijos sistemos „ThermoTechnology™“ ir specialios varčios 

sandarinimo tarpinės šis langas apsaugo nuo skersvėjų bei pasižymi puikiomis šilumos izoliacijos 

savybėmis. Į langą sumontuotas dviejų kamerų stiklo paketas, kuris sumažina šilumos nuostolius 

bei sklindančio iš išorės triukšmo lygį. Taip pat, vidinis šio stiklo paketo stiklas yra laminuotas, 

todėl sudužus stiklui, šukės nepažirs žemyn. Išorinis stiklas taip pat turi specialią dangą, kurios 

dėka lango išorę valysite rečiau, o ant paviršiaus nusės mažiau rasos – mėgausitės aiškesniu 

vaizdu pro langą. 

Lango varčią galima apversti 180° kampu, užfiksuoti ją specialiais kaiščiais ir saugiai bei greitai 

išvalyti išorę. 

Ant VELUX GGL stoglangio galima sumontuoti užuolaidėlės, žaliuzes, markizes arba tinklelį nuo 

vabzdžių. Šie priedai apsaugos namus nuo saulės kaitros arba padės reguliuoti patenkantį 

šviesos srautą, suteiks dar daugiau komforto. 

 

EDW 2000 

VELUX montavimo paketas EDW 2000 skirtas stoglangio montavimui į banguotą stogo dangą, 

kurios profilio aukštis iki 120 mm, kai stogo nuolydis 15-90°. Paketą sudaro šie elementai: 

aliuminio tarpinė (tamsiai pilkos spalvos, RAL 7043), klostuota hidroizoliacinė plėvelė, drenažo 

latakas ir šiltinamasis rėmas. EDW 2000 montavimo paketas garantuoja sandarų ir saugų lango 

sumontavimą, sumažinant vandens prasiskverbimo bei šalčio tiltelių riziką. 

BBX 0000 

Vientisa kampuose sutvirtinta plėvelė BBX 0000 skirta stogo konstrukcijos apsaugai nuo iš vidaus 

besiskverbiančios drėgmės. Garus izoliuojanti plėvelė komplektuojama kartu su specialiu 

montavimo įrankiu, kad montavimas būtų spartus ir patikimas. 

 

VELUX stogo lango ženklinimas 

Kiekvienas VELUX stogo langas turi duomenų plokštelę, kuri pritvirtinta ant lango varčios. Šioje 

plokštelėje užšifruoti visi lango duomenys: modelis, dydis, stiklo paketo tipas, pagaminimo data, 

gamyklinis serijos numeris. Tokie duomenys yra reikalingi kreipiantis dėl garantinio ir 

negarantinio serviso ar prireikus užsisakyti lango priedus, pvz. užuolaidėlę, markizę nuo karščio, 

tinklelį nuo vabzdžių. Visi VELUX langai atitinka standartus ir yra paženklinti CE ženklu.  

Kaip užsisakyti VELUX priedus? 

Norint užsisakyti priedus VELUX stogo langui (užuolaidėlę, markizę nuo karščio, tinklelį nuo 

vabzdžių ir pan.), reikia užsižymėti stogo lango kodą, kurį galima rasti ant lango duomenų 

plokštelės. Turint šią informaciją galima kreiptis į VELUX prekybos atstovus, kurių sąrašas 



pateiktas www.velux.lt, arba užsisakyti gaminius VELUX elektroninėje parduotuvėje 

www.veluxshop.lt. 

VELUX garantinis ir negarantinis aptarnavimas 

Jau daugiau nei 75 metus VELUX kompanija kuria, gamina ir tobulina stogo langus. VELUX stogo 

langai – kokybės ir patikimumo sinonimas. Dėmesys klientui nenutrūksta pardavus stogo langą 

- stoglangiams suteikiama 10 metų garantija, o atsarginės dalys tiekiamos 25 ir daugiau metų. 

Garantinio aptarnavimo sąlygas galite rasti www.velux.lt. 

Informacija VELUX vartotojui 

Mediena, iš kurios gaminami VELUX stoglangiai, gamykloje apdorojama ir padengiama laku, 

todėl lango paviršių galima valyti įprastomis valymo priemonėmis. Kas ketverius metus 

rekomenduojame lango paviršių perlakuoti. Langų, kuriuos nuolat veikia karštis, intensyvi saulės 

šviesa ir/arba drėgmė (pvz., virtuvėje, vonios kambaryje), atnaujinimą reikėtų atlikti bent kas 

dvejus metus.  

Lango varčią galima apversti 180° kampu, užfiksuoti ją kaiščiais ir išvalyti išorę. Stiklą valykite 

įprastomis stiklui valyti skirtomis priemonėmis. 

Orlaidės filtrą galima išimti, išplauti ir vėl įdėti. Jam susidėvėjus, iš VELUX galima įsigyti naują. 

Iš lauko pusės būtina valyti tarpinę (aliuminio apskardinimus) – pašalinti lapus, spyglius ar kitas 

apnašas, žiemos metu valyti sniegą ir ledą. Ši priežiūra yra labai svarbi, norint išvengti vandens 

prasiskverbimo į patalpas rizikos. 

Reguliarus vėdinimas – veiksmingiausias būdas išvengti kondensato susidarymo. Norint to 

išvengti, rekomenduojame laikytis šių patarimų: 

- Jei įmanoma, namuose nedžiovinkite skalbinių.  

- Virtuvės ir vonios kambario duris laikykite uždarytas. 

- Reguliariai - bent tris ar keturis kartus per dieną - penkias minutes vėdinkite namus. 

- Jei įmanoma, palaikykite nuolatinę 20 °C kambario temperatūrą. 

- Po langu įrenkite radiatorių. 

Esant klausimams kreipkitės į VELUX atstovybę, kontaktinę informaciją rasite www.velux.lt. 
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