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Nowy wymiar komfortu
W VELUX od lat projektujemy okna dostosowane do zmieniającego się świata. 
Postęp cywilizacyjny i wynikające z niego zmiany pogodowe, coraz mocniej wpływają na styl 
naszego życia, definiując na nowo sposób w jaki pracujemy i odpoczywamy. Dlatego tak ważne 
jest, by decydując się na budowę lub remont domu, myśleć o rozwiązaniach sprytnych
i funkcjonalnych, gwarantujących nam maksimum komfortu na lata.
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3-szybowa 
rewolucja
Naszym standardem są innowacje. 
Tworząc nowe produkty myślimy o ich maksymalnej 
użyteczności i funkcjonalności. 

Poszukujemy nowych rozwiązań technologicznych, 
testujemy, badamy i dobieramy najlepsze materiały 
pamiętając jednocześnie o zachowaniu najlepszej ceny. 

Tak powstał nowy projekt 3-szybowego okna.
Produkt gwarantujący niezakłócony widok, cichą i ciepłą 
przestrzeń w domu oraz idealne warunki do wypoczynku, snu, 
nauki czy pracy. Na lata.

Korzyści
premium

w standardzie

3x

https://youtu.be/kV1K2Ofv0AE


W nowych oknach szyby są o 30% grubsze, tak aby stanowiły lepszą zaporę dla hałasu. 
Dodatkowo zaprojektowane zostały tak, aby każda była o różnej grubości, dzięki czemu 
pochłaniają dźwięki o różnej częstotliwości. W efekcie mamy wyższą izolację dźwiękową 
o 3 dB co oznacza dwukrotny spadek natężenia głośności, nawet gdy za oknem panują 
niekorzystne warunki pogodowe. Dzięki temu możesz cieszyć się idealnymi warunkami 
do wypoczynku, snu czy pracy.
 

Komfort
ciszy

https://youtu.be/S2H8U_k5hP0


Komfort
oszczędności

W VELUX lubimy sprytne rozwiązania. Takie jak zastosowanie trzyszybowej konstrukcji, 
lepszej powłoki V11 i innowacyjnej czarnej ramki termoplastycznej TPS. Podnieśliśmy
w ten sposób parametr energooszczędności okien zachowując jednocześnie ich 
atrakcyjną cenę. Dzięki temu Twoje rachunki za prąd będą niższe, a Ty możesz cieszyć 
się ciepłem w swoim domu.

https://youtu.be/9f1_cQRcYms


Komfort
przejrzystego
widoku

Zewnętrzną szybę okna pokryliśmy specjalną powłoką łatwozmywalną na której zabrudzenia 
organiczne rozkładane są poprzez oddziaływanie promieniowania UV. Następnie dzięki 
właściwościom hydrofilnym powłoki pokrywającej szkło, woda deszczowa usuwa zabrudzenia, 
spływając po całej tafli szyby.
Dzięki temu okna dłużej pozostają czyste, a Ty możesz cieszyć się pięknym widokiem.

https://youtu.be/wJ10SIjNIsM


Zapewniamy rozwiązania na lata. Długoletnia gwarancja naszych okien 
to manifestacja jakości ich wykonania. To również wynik doświadczenia 
i testów, które prowadzimy, aby nasze okna spełniły Twoje wymagania 
i sprawdziły się nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.

Mamy ponad 75 lat doświadczenia. Zaplecze badawcze, najwyższa jakość 
produktów i świadczonych usług sprawia, ze jesteśmy liderem branży, który 
wyznacza nowe standardy okien dachowych.

Uwielbiamy innowacje. Przy produkcji nowych okien szczególną uwagę zwra-
camy nie tylko na ich maksymalną funkcjonalność, ale i na niebanalne rozwiąza-
nia technologiczne. Nowoczesne powłoki wpływają na wysoką energooszczęd-
ność, a najwyższej klasy konstrukcje gwarantują więcej ciszy i komfortu.

Nasze produkty zapewnią Ci komfort cieplny przez cały rok. Okna dachowe 
są wykonane w technologii ThermoTechnology™. Posiadają świetne parametry 
izolacyjne, zapewniają ochronne przed stratami ciepła, doskonałe doświetlenie 
i bilans energetyczny.  Natomiast szeroka gama wyposażenia okien, np. rolety 
i markizy, pozwoli kontrolować temperaturę jak i ilość wpadającego światła.

Dlaczego VELUX?



Zobacz, od czego należy 
rozpocząć dobór właściwych 
okien dachowych.

Domy z poddaszem użytkowym stają się coraz popularniejsze. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem oferta na rynku okien 
dachowych cały czas się powiększa. W sklepach można znaleźć różne rodzaje okien połaciowych o wielu właściwościach, parame-
trach i cenach. Jak wśród tylu produktów znaleźć okna dachowe, które będą najlepsze do Twojego poddasza?

Górne otwieranie
Zastosuj, jeśli dolna krawędź będzie znajdowała się od 
80 do 130 cm nad podłogą, a górna około 200 cm. 
Dzięki temu nie będziesz musiał schylać się do klamki.

Dolne otwieranie
Wybierz, jeśli dolna krawędź okna będzie znajdować 
powyżej 130 cm nad podłogą. W ten sposób wygod-
nie dosięgniesz do uchwytu.

Pokój dziecięcy
Zainteresuj się oknami, dzięki którym dziecko będzie 
bezpieczne i samodzielnie nie otworzy okna. 
VELUX poleca: OKNA OTWIERANE OD GÓRY

Kuchnia i łazienka
Wybierz okna wykonane z materiału odpornego 
na wilgoć, który nie wymaga konserwacji. 
VELUX poleca: OKNA DREWNIANO-POLIURETANOWE

Sypialnia
Zwróć uwagę na izolacyjność ciepło i właściwości akustyczne
okna, aby zapewnić sobie komfortowe warunki do snu. 
VELUX poleca: NOWE OKNA Z PAKIETEM 3-SZYBOWYM

Które okna wybrać
… czyli wszystko co warto wiedzieć przed zakupem.

Sposób otwierania:

Rodzaj pomieszczenia:

https://www.youtube.com/watch?v=wkZG4npw4E8
https://www.youtube.com/watch?v=S2H8U_k5hP0&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=vy9fVOgZNNo


Klimat pod kontrolą 
Rolety i markizy VELUX – odkryj sposób na poprawę komfortu życia na poddaszu!
W ofercie VELUX znajdziesz szeroką gamę dodatków do okien, które spełnią Twoje wyma-
gania. Zapewnią Ci poczucie komfortu na poddaszu i całkowitą kontrolę nad ilością wpada-
jącego światła. Należą do nich:

- Rolety i markizy zewnętrzne
- Rolety wewnętrzne i żaluzje
- Moskitiery

Poznaj korzyści z posiadania produktów dodatkowych

Osłony zewnętrzne
Wybierz rolety zewnętrzne, które zapewniają komfort przebywania na poddaszu przez cały 
rok niezależnie od pogody. Gwarantują one 100% zaciemnienia wnętrza i zwiększają bezpie-
czeństwo. Latem ograniczają nagrzewanie aż o 94%, a zimą utrzymują ciepło. Jeśli szukasz 
rozwiązania dedykowanego na upalne miesiące, to wybierz markizy, które redukują ilość 
wpadającego ciepła o 76%, a przy tym nie zasłaniają widoku.

Rolety i żaluzje wewnętrzne
Rolety są wykonane z materiałów o różnej grubości i przepuszczalności promieni słonecz-
nych i ciepła. W zależności od potrzeb możesz wprowadzić do pomieszczenia delikatny pół-
mrok lub całkowicie zablokować światło słoneczne.

Moskitiery
To skuteczny i bezpieczny sposób na komary. Moskitiera sprawdzi się w każdym pokoju na 
poddaszu nie tylko pod względem funkcjonalnym, ale i wizualnym. Jest odporna na wiatr i 
łatwa w obsłudze.

 



VELUX ACTIVE to system, który 
automatycznie steruje oknami 
na poddaszu i wszystkimi 
komplementarnymi produktami 
– roletami oraz markizami VELUX. 
Został zaprogramowany w taki 
sposób,  aby stale kontrolować 
klimat w domu i reagować na 
wszystkie zmiany związane
z temperaturą i wilgotnością 
powietrza oraz stężeniem CO2 na 
poddaszu.

VELUX ACTIVE ma także dostęp
do najbliższych stacji pogodowych, 
dzięki czemu w trakcie sterowania 
oknami uwzględnia aktualną 
prognozę pogody.

Gotowy do zamontowania system sprawdzi się też na poddaszach 
użytkowych. Dzięki niemu korzystanie z pomieszczeń 
pod dachem będzie wygodne i bezpieczne. 

Automatycznie otwiera i zamyka okna
Reaguje na zmianę parametrów powietrza i automatycznie 

otwiera i zamyka okna w zależności od potrzeby

Kontroluje parametry powietrza w domu
Sprawdza temperaturę, wilgotność 

i natężenie CO2

Inteligentne poddasze 
dzięki VELUX ACTIVE

Sterowanie ze smartfona
Możesz również samodzielnie sterować produktami VELUX za 

pomocą swojego telefonu, z dowolnego miejsca na świecie

Reguluje pracę rolet i markiz okiennych
Chroni przed nadmiernym nasłonecznieniemi 

przegrzaniem pomieszczeń.

https://www.youtube.com/watch?v=i-HlIPufMEg&t=61s


Mamy nadzieję, 
że przybliżyliśmy Ci 
nasz świat 
- komfortowych poddaszy, 
które z rozwiązaniami VELUX 
są na wyciągnięcie ręki.

Jeśli interesuje Cię zakup sprawdź, gdzie 
możesz zamówić okna i akcesoria okienne 
na swoje poddasze.

Jeśli kupiłeś już okna, to powierz 
montaż sprawdzonym profesjonalistom! 

Znajdź rekomendowanych
wykonawcówZnajdź dystrybutorów

https://www.velux.pl/profesjonalisci/dekarze/rekomendowany-wykonawca/program
https://www.velux.pl/planuje/znajdz-dystrybutora

