
Myślisz o nowych 
oknach dachowych?

Dowiedz się więcej o procesie 
wymiany i zmień swoje okna 
na lepsze! życie



Najważniejsze informacje 
na temat wymiany okien 
dachowych 
Rozważasz wymianę okien dachowych i potrzebujesz więcej informacji? W tym poradniku 
dowiesz się, jak przeprowadzić proces wymiany okien dachowych i jak wybrać nowe.
Ponadto znajdziesz kilka pomocnych i inspirujących linków.

Dowiesz się:
Na co zwrócić 
uwagę przed 
wymianą

Jakie są możliwe warianty 
wymiany okien dachowych

Wymiana okien dachowych na nowe niesie ze sobą wiele korzyści:

Większy komfort cieplny na poddaszu
dzięki energooszczędnym pakietom 3-szybowym

Nigdy więcej problemów z konserwacją
okno drewniane jest zabezpieczone bezbarwnym lakierem. 
Nie wymaga konserwacji przez wiele lat użytkowania

Mniejsze rachunki za energię
konstrukcja VELUX             oraz dodatkowa 
uszczelka 

Nowoczesne wzornictwo
okna drewniane lub drewniano-poliuretanowe

Ochrona przed hałasem zewnętrznym
nowoczesne okna dachowe zapewniają izolację akustyczną 
- redukują szum deszczu oraz hałas zewnętrzny

Ochrona przed powstawaniem 
mostków termicznych
dzięki kompleksowemu systemowi ciepłego montażu okien

Ochrona przed wilgocią 
do pomieszczeń o dużej wilgotności, takich jak kuchnie czy 
łazienki wybierz okna drewniano-poliuretanowe

Możliwości podłączenia do 
systemów inteligentnego domu
inteligentny system otwiera i zamyka okna

Lepsza i stała wentylacja
otwarta klapa wentylacyjna w górnej części okna 
dachowego zapewnia stały dopływ świeżego powietrza

Spis treści 

1 Co zmieniło się w ofercie okien dachowych w ostatnich dziesięcioleciach?

2 Co warto wiedzieć przed wymianą okien dachowych?

3 Na co zwrócić uwagę wybierając okna dachowe?

4 Najczęstsze wątpliwości dotyczące wymiany okien dachowych

6 Sposoby wymiany okien dachowych

5 Odkryj rozwiązania VELUX i zrealizuj swój idealny projekt

7 Znajdź odpowiedni rozmiar okna dachowego

8 Skorzystaj z porady ekspertów i Rekomendowanego 
Wykonawcy VELUX



Co zmieniło się w ofercie okien 
dachowych w ostatnich 
dziesięcioleciach?
Zobacz, jak zmieniały się okna dachowe:

Kiedyś Teraz

Słabsze parametry izolacyjne Większa energooszczędność

Okna dachowe wykonane tylko 
z drewna

Tylko pakiety 2-szybowe

Okna dachowe tylko z górnym 
otwieraniem

Głównie otwieranie ręczne

Dostępne okna drewniano-poliuretanowe, które 
nie wymagają konserwacji

Energooszczędne pakiety 3-szybowe

Okna z górnym i dolnym otwieraniem

Okna dachowe sterowane elektrycznie lub solarne, 
z możliwością podłączenia do systemów 
inteligentnego domu

Ograniczona elastyczność 
projektowania

Możliwość łączenia okien dachowych w zestawy, 
aby zwiększyć dopływ światła dziennego  
i stworzyć ciekawą aranżację wnętrza
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Kiedyś Teraz

Niska ochrona przed 
promieniowaniem UV

Słabo doświetlone i przegrzane 
pomieszczenia

Skomplikowany montaż

Słaba izolacja akustyczna 

Wyższa ochrona przed promieniowaniem UV

Wnętrza pełna światła dziennego, ochrona przed 
nagrzewaniem dzięki roletom

Szybki montaż. Wymianę okna można wykonać 
nawet w 1 dzień

Lepsza izolacja akustyczna 

RADA VELUX

Zestaw kombi 2 okna jedno nad drugim Zestaw 4-okienny

Zastanawiasz się nad wymianą standardowego okna dachowego na 
rozwiązanie, które zapewni jeszcze więcej światła i komfortu?

RADA VELUX 

Więcej » Więcej » Więcej »
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Dlaczego warto wymienić okna dachowe:

Lepsza izolacja i efektywność 
energetyczna
Energooszczędne okna dachowe to 
mniejsze rachunki za energię 
i ochrona przed chłodem.

Lepsza izolacja akustyczna
Nowoczesne okna dachowe 
mają lepsze parametry 
dźwiękoszczelności i zapewniają 
komfortową ciszę. 

Lepszy klimat wewnętrzny
Okna dachowe dają możliwość 
wentylacji pomieszczenia, a rolety 
chronią przed nagrzewaniem.

Szybki montaż
Wymianę okna dachowego można 
wykonać nawet w 1 dzień.

Lepsze samopoczucie Twojej 
rodziny
Zdolność dzieci do uczenia się 
i koncentracji może wzrosnąć 
o 15% przy odpowiednim świetle 
dziennym.

Co warto wiedzieć 
przed wymianą okien 
dachowych?

Ile światła potrzebujesz?

Sprawdź, czy masz w domu wystarczająco dużo 
światła dziennego. Powierzchnia przeszklenia 
okien powinna wynosić co najmniej 1/8 
powierzchni podłogi danego pokoju.

Jeśli chcesz uniknąć obliczeń, 
porozmawiaj z ekspertem 

VELUX, który pomoże w doborze 
odpowiednich produktów i udzieli 

wsparcia w procesie wymiany. Jeśli 
istniejące okna dachowe nie zapewniają 
wystarczającej ilości światła dziennego, 

podczas wymiany dodaj więcej okien 
tak, aby światło dzienne oświetlało 

każdą część pomieszczenia.

Potřeba osvětlení je 200 LUX - Dm =  
Minimální Dmin = 0,55 %
Třída zrakové činnosti VI. – sprchování, mytí, převlékání 
Vyřešeno instalací 1 střešního okna

Potřeba osvětlení je 500 LUX - Dm = 5 % ČDO
Minimální Dmin = 1,5 %
Třída zrakové činnosti IV. – čtení, psaní
(pro oddechové činnosti 3 % (300 LUX)

Potřeba osvětlení je 500 LUX - Dm = 5 % ČDO 
Minimální Dmin = 1,5 %
Třída zrakové činnosti IV. – čtení, psaní
Vyřešeno instalací 1 střešního okna

Potřeba osvětlení je 500 LUX - Dm = 5 % ČDO 
Minimální Dmin = 1,5 %
Třída zrakové činnosti IV. – příprava jídla 
Vyřešeno instalací 2 střešních oken

Potřeba osvětlení je 300 LUX - Dm = 3 % ČDO
Minimální Dmin = 1 %
Třída zrakové činnosti V. – oddechová činnost
Vyřešeno instalací 2 střešních oken

Koupelna

Obývací pokoj

Dětský pokoj

Kuchyně

Ložnice

Potřeba osvětlení je  00 LUX - Dm = 1 % ČDO
Minimální Dmin = 0,25 %
Třída zrakové činnosti VII. – chůze, převlékání 
Vyřešeno instalací 2 světlovodů

Vnitřní chodby 
a haly
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Łazienka
Do przebierania się, kąpieli, 
prania, odpowiednie jest 
oświetlenie 200 luksów 

Salon
Wymagane oświetlenie to  
500 lub 300 luksów 

Pokój dziecięcy
Oświetlenie 500 luksów jest 
wymagane do czytania 
i pisania

Korytarze
Wymagane oświetlenie to  
100 luksów

Kuchnia
Do przygotowania żywności 
wymagane jest oświetlenie 
500 luksów, a 300 luksów  
do spożywania posiłków

Sypialnia
Wymagane oświetlenie to  
500 luksów
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Możesz wybierać spośród okien drewnianych oraz drewniano-
poliuretanowych, które są odporne na wilgoć:

 Drewniane okna dachowe doskonale sprawdzają się tam, gdzie ich naturalny 
materiał dopełnia atmosferę wnętrza. 

 W oknach drewniano-poliuretanowych zastosowano rdzeń drewniany, pokryty 
ciśnieniowo poliuretanem malowanym na biało. Tego typu okna dachowe polecane 
są szczególnie do łazienek i kuchni, ale docenisz ich zalety w każdym pomieszczeniu, 
gdyż nie wymagają konserwacji. Dzięki ponadczasowej bieli i eleganckiemu 
wykonaniu będą komponować się zarówno z nowoczesnym, jak i klasycznym 
wystrojem wnętrz.

Na co zwrócić uwagę 
wybierając okna dachowe?

Okna dachowe będą Ci służyły przez wiele lat, dlatego ich 
wybór nie powinien być przypadkowy. Przed zakupem weź pod 
uwagę następujące kwestie:

Materiał wykonania ramy okna dachowego

1

Przed Po
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Aby pomieszczenia miały odpowiedni poziom światła dziennego, zaleca się, aby 
powierzchnia przeszklenia wszystkich okien wynosiła minimum 1/8 powierzchni 
podłogi. Najlepszy efekt osiągniesz, łącząc dowolną liczbę okien dachowych VELUX 
w zestawy. Można stosować różne kombinacje rozmieszczenia okien dachowych, aby 
uzyskać optymalną ilość światła dziennego, nieograniczony widok i poczucie większej 
przestrzeni w domu.

Zapewnienie większej ilości naturalnego światła 

Które połączenie okien dachowych wybierasz? 

2

Zestaw kombi

Zestaw 4-okienny

2 okna jedno nad drugim 

Balkon dachowy 

Dwa okna dachowe VELUX zamontowane obok 
siebie. Możesz wybrać spośród okien 
obrotowych, klapowo-obrotowych czy 
sterowanych elektrycznie. 

Cztery okna dachowe VELUX zamontowane 
obok siebie i jedno nad drugim. Takie 
zestawienie to poczucie dodatkowej 
przestrzeni, jeszcze więcej światła i świeżego 
powietrza oraz panoramiczny widok.

Dwa okna dachowe zamontowane w pionie, 
jedno nad drugim. Taki system montażu 
zapewnia więcej światła i dobry widok.

Specjalne okno VELUX GDL CABRIO®, które po 
otwarciu przekształca się w balkon. Zapewnia 
większy dostęp do światła dziennego, więcej 
świeżego powietrza i możliwość kontaktu 
z naturą. 
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 W przypadku niskiej ścianki kolankowej, idealnym rozwiązaniem jest okno obrotowe 
otwierane za pomocą uchwytu w górnej części skrzydła. Bez problemu możesz wtedy 
ustawić meble pod oknem, gdyż nie utrudnią one jego otwierania. Takie okno idealnie 
sprawdzi się w domowym biurze lub kuchni, gdzie możesz umieścić blat roboczy 
bezpośrednio pod oknem, aby mieć dostęp do światła dziennego. W pomieszczeniach 
z wyższą ścianką kolankową najlepszym wyborem będą okna otwierane od dołu.

 Jeśli zależy Ci na panoramicznym widoku, wybierz okno klapowo-obrotowe o 
podwójnym systemie otwierania. Obsługuje się je za pomocą uchwytu u góry  
i aluminiowej klamki u dołu. Okno można otworzyć do kąta 45 stopni i zatrzymać w 
dowolnej pozycji. Doskonale sprawdzi się w salonie lub sypialni.

 Na dobór odpowiedniego typu okna i rodzaju otwierania mają również wpływ inne 
czynniki, takie jak: nachylenie dachu, wysokość ściany kolankowej czy wzrost osób.

Wysokość montażu okien dachowych
Dobór najwygodniejszego systemu otwierania 

3

90–100

Okno otwierane u góry Okno otwierane od dołu

130-150 cm

90–120

75

Okna obrotowe

Okna klapowo-obrotowe

Okna obrotowe
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Jeżeli zamierzasz zamontować okna poza zasięgiem lub oczekujesz najwyższego 
poziomu komfortu, rozwiązaniem jest sterowanie do okien w systemie VELUX 
INTEGRA®. Dodatkowo takie okna możesz połączyć z systemem inteligentnego domu 
oraz system kontroli klimatu VELUX ACTIVE. 

W jaki sposób system VELUX ACTIVE przyczynia się do poprawy klimatu  
w Twoim domu?

Bazując na danych z czujników jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz 
aktualnej pogodzie na zewnątrz, samodzielnie zarządza oknami i roletami VELUX. 
System bierze pod uwagę trzy parametry jakości powietrza: temperaturę, wilgotność 
i poziom dwutlenku węgla w powietrzu. 

System elektrycznego sterowania

4

Czy wiesz, że okna dachowe VELUX z górnym otwieraniem można 
przerobić na sterowane elektryczne?

+
GLL 
Otwierane od góry 
okno obrotowe

KSX 100K
Solarny zestaw adaptacyjny 
VELUX INTEGRA®

Okna dachowe z systemem zasilania solarnego

RADA VELUXRADA VELUX 
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Światło dzienne pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Sprawia, że 
mamy więcej energii i pomaga nam efektywniej pracować. Ale istotna jest także 
możliwość kontroli jego natężenia w ciągu dnia, gdyż zbyt intensywne słońce może 
prowadzić do przegrzewania pomieszczeń na poddaszu. Zamiast włączać klimatyzację, 
można zainstalować rolety i przesłony zewnętrzne, które pomogą w utrzymaniu niższej 
temperatury. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziesz mógł cieszyć się komfortem na 
poddaszu, nawet w najbardziej upalne dni.

Wyposażenie okna w rolety wewnętrzne i zewnętrzne  

5

Wybierz odpowiednie rozwiązania dla siebie

Markizy i rolety zewnętrzne

Markiza 
Zmniejsza nagrzewanie, blokując 
promienie słoneczne, zanim 
dotrą one do okna. Tkanina jest 
przezroczysta, więc nie 
przesłania widoku.

Roleta zewnętrzna
Sprawdzi się o każdej porze roku. 
Latem chroni wnętrze przed 
nagrzewaniem, zimą przed 
chłodem. Zapewnia także 
całkowite zaciemnienie.

Solarna markiza 
zaciemniająca
Skutecznie chroni poddasze 
przed ciepłem i jednocześnie 
zapewnia efekt zaciemnienia. 
Zasilana jest energią słoneczną. 
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Dostępne są w klasycznych i nowoczesnych kolorach, od lekkiego przyciemnienia po 
całkowite zaciemnienie.

Rolety dekoracyjne
Stylowe i praktyczne. Delikatnie 
rozpraszają światło wpadające 
przez okno dachowe  
i gwarantują prywatność.

Rolety zaciemniające
Zapewniają całkowite 
zaciemnienie o każdej porze dnia, 
gwarantując spokojny sen w 
nocy czy podczas popołudniowej 
drzemki. Idealne do sypialni.

Energooszczędne rolety 
zaciemniające
Zapewniają dodatkową warstwę 
izolacji, zapobiegając przenikaniu 
chłodu do wnętrza domu.

Żaluzje
Dzięki odpornym na wilgoć 
aluminiowym listwom, są idealne 
do pomieszczeń o wysokiej 
wilgotności, takich jak kuchnie 
i łazienki.

Moskitiery 
Idealne do kuchni i sypialni. 
Pozwalają cieszyć się widokiem 
i świeżym powietrzem bez 
towarzystwa owadów.

Rolety plisowane
Chronią przed promieniami 
słońca, a jednocześnie 
przepuszczają niewielką ilość 
światła dziennego, zapewniając 
przyjemną atmosferę.

Rolety wewnętrzne
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Najczęstsze wątpliwości 
dotyczące wymiany okien 
dachowych
Wymiana okien dachowych niektórym kojarzy się z wieloma formalnościami i dużą inwestycją 
czasu na poszukiwanie specjalisty. Przekonaj się, że ten proces jest łatwy i niesie ze sobą wiele 
korzyści.

To nie jest 
odpowiedni czas  
na wymianę

Okna dachowe przeciekają, wokół nich skrapla się para 
wodna lub widać pęknięcia szyb? Widzisz przebarwienia, 
a może właśnie wymieniasz cały dach? To najlepszy 
moment na wymianę okien dachowych. 

Wymiana jest 
stresująca 
i czasochłonna

Nowe okna dachowe 
nie wniosą dużej 
wartości

Wymiana jest droga

Wymianę z zachowaniem wnęki okiennej można 
wykonać od wewnątrz już w 1 dzień. Bez drogiego 
sprzętu budowlanego.

Nowe okna dachowe natychmiast podniosą wartość 
Twojego domu. Dzięki lepszej izolacji możesz łatwo 
obniżać koszty ogrzewania przez cały rok, a dzięki lepszej 
wentylacji rozwiązać problemy z wilgocią i kondensacją. 

W dłuższej perspektywie wymiana okien dachowych na 
energooszczędne może obniżyć koszty zużycia energii 
i poprawić jakość życia.

12



Odkryj rozwiązania VELUX 
i zrealizuj swój idealny projekt
Aby bezproblemowo zrealizować projekt wymiany okna dachowego, niezbędny jest dobór 
odpowiednich produktów i rozwiązań montażowych. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy 
pakiety produktów do wymian. W zależności od potrzeb możesz wybrać jeden z nich i mieć 
pewność, że wszystkie produkty idealnie do siebie pasują. 

Dlaczego VELUX?

 Jesteśmy wiodącym producentem okien dachowych na świecie 

 Oferujemy wysoki poziom obsługi klienta oraz profesjonalne doradztwo

 Nasze produkty są dostępne w trzech kategoriach cenowych: 
Standard, Standard Plus i Premium, aby jak najlepiej dopasować się do 
Twoich potrzeb

 Możesz wybierać spośród bogatej oferty rolet, przesłon zewnętrznych  
i moskitier do kontroli światła, ochrony przed nagrzewaniem oraz owadami 

 Oferujemy elastyczność - w dowolnym momencie okno dachowe można 
przerobić na sterowane elektrycznie

 Planujemy na przyszłość - części zamienne i rozwiązania do napraw są 
dostępne przez 25 lat

1

2

3

4

5

6
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szybki i prosty 
montaż

energooszczędność

skuteczna izolacja z
dodatkowymi
akcesoriami okiennymi

GLU 0061
energooszczędne 3-szybowe

okno dachowe

GLU 0064
3-szybowe okno z redukcją hałasu 

oraz powłoką łatwozmywalną 

GLU 0064 
3-szybowe okno z redukcją hałasu

oraz powłoką łatwozmywalną 

EW 0000  
kołnierz uszczelniający

EW 0000  
kołnierz uszczelniający

EW 0000  
kołnierz uszczelniający

System ciepłego montażu BDX
 rama izolacyjna zapewnia dopasowanie

do okna i konstrukcji dachu

System ciepłego montażu BDX
 rama izolacyjna zapewnia dopasowanie

do okna i konstrukcji dachu

Zestaw solarny KSX 100K 
 do zamiany okien z górnym

otwieraniem na zasilanie solarne 

Paroizolacja BBX 
chroni przed wilgocią

od wnętrza pomieszczenia

Paroizolacja BBX 
chroni przed wilgocią

od wnętrza pomieszczenia

Rolety zewnętrzne 
latem chronią przed nagrzewaniem,

zimą utrzymują ciepło

+

+

+

+

+ +

+

+ +

PAKIET
STANDARDOWY

PAKIET
KOMFORT

PAKIET
PREMIUM
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RADA VELUXRADA VELUX 

Możliwości wymiany okien 
dachowych

Wymiana okien dachowych z zachowaniem  
wnęki okiennej

Zanim rozpoczniesz proces wymiany, 
sprawdź kiedy zostało wyprodukowane 
Twoje obecne okno dachowe. Dzięki temu, 
będziesz mógł poprawnie dopasować 
rozmiar nowego okna.

Ta metoda jest najmniej czasochłonna, ponieważ 
nie wymaga demontażu starej wnęki i instalacji 
nowej. Pamiętaj jednak, że podczas demontażu 
okien dachowych należy zachować szczególną 
ostrożność, aby nie uszkodzić istniejącej wnęki. 
Po demontażu okna warto też sprawdzić stan 
izolacji wnęki i połączenia okna z konstrukcją 
dachu. Jeśli okaże się, że izolacji nie ma lub jest 
fragmentaryczna, rozważ wymianę okna wraz  
z wnęką, aby poprawić parametry 
termoizolacyjne całego rozwiązania.

1

5

2

6

3

7

4
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Przewodnik wyboru okien dachowych »Jakie okno dachowe wybrać? Zobacz:

lub skontaktuj się z nami

Okno drewniano-poliuretanowe – idealne okno do wymian

√     NIE WYMAGA KONSERWACJI

Okno pokryte poliuretanem nie wymaga zabiegów 
konserwacyjnych. Wystarczy raz na jakiś czas przetrzeć je 
wilgotną ściereczką, co szczególnie docenisz w łazienkach  
i kuchniach. √     ŁATWA MODERNIZACJA

Na każdym etapie użytkowania można wyposażać okno  
w dodatkowe rozwiązania. Rolety wewnętrzne dają możliwość 
kontrolowania światła, a przesłony zewnętrzne chronią przed 
nagrzewaniem. Okno otwierane u góry można łatwo przerobić  
na sterowane elektrycznie.

√     ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Nowoczesne okna dachowe mają doskonałe właściwości 
izolacyjne. Energooszczędny pakiet 3-szybowy gwarantuje wyższy 
stopień energooszczędności, lepszą izolację akustyczną i łatwiejsze 
czyszczenie. 

√    IZOLACJA AKUSTYCZNA 

Okno wyposażone w nowoczesny pakiet szybowy, redukuje 
hałas zewnętrzny i szum deszczu.

Korzyści:

• Minimalny koszt inwestycji

• Szybki proces wymiany

• Nie jest konieczny demontaż 
wnęki 

• Nie jest konieczna zmiana 
aranżacji pokoju

W latach 90.
okna dachowe spełniały ówczesne 
standardy.

W latach 80.
niskie wymagania energetyczne

Po 2000 roku
okna dachowe VELUX i ich montaż ulegają 
znacznym zmianom. Zaczęto montować okna 
głębiej w konstrukcji dachu. 15

https://www.velux.pl/produkty/okna-dachowe/jak-wybrac-okna-dachowe
http://www.velux.pl/kontakt/bezplatne-konsultacje-porady


Wymiana okien dachowych z częściowym 
zachowaniem wnęki

Dzięki tej metodzie można nieco poprawić izolację wnęki i połączenia okna z konstrukcją dachu. 
W ten sposób możliwa jest także wymiana okna innych producentów na okno dachowe VELUX. 
Nowe okno może być osadzone głębiej w konstrukcji dachu, co poprawia jego właściwości 
termoizolacyjne. Po otwarciu przestrzeni montażowej można łatwo dodać kolejne okno, aby 
uzyskać więcej dziennego światła. Jednocześnie łatwo jest zastosować produkty izolacyjne, 
które zapewnią idealne dopasowanie do okna i konstrukcji dachu.

Balkon dachowy VELUX 
GDL Cabrio∏

Okno dachowe
z dodatkowym elementem 

doświetlającym 

Dwa okna obok siebie
bez krokwi

Zastanawiasz się nad wymianą standardowego okna dachowego na 
rozwiązanie, które zapewni jeszcze więcej światła i komfortu?

Więcej » Więcej » Więcej »

Korzyści:

• Możliwość montażu okna 
dachowego w innym 
rozmiarze

• Okno dachowe można 
zamontować 4 cm głębiej  
w konstrukcji dachu 

• Więcej światła dziennego 

• Lepsza izolacja, ochrona przed 
chłodem i oszczędność energii

RADA VELUXRADA VELUX 
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https://www.velux.pl/produkty/okna-dachowe/balkon-dachowy
http://www.velux.pl/produkty/okna-dachowe/wiecej-przestrzeni/elementy-doswietlajace
https://www.velux.pl/produkty/okna-dachowe/zestaw-duo


BBX

Wymiana okien dachowych razem z wnęką okienną  
i montaż nowej prefabrykowanej wnęki okiennej VELUX

Metoda ta pozwala w największym stopniu zadbać o poprawę komfortu cieplnego na 
poddaszu. Dodatkowo oszczędzasz czas, gdyż elementy wewnętrznej wnęki okiennej 
dopasowane są do wszystkich produktów firmy VELUX, co zapewnia ich doskonałe 
łączenie przy montażu okna. Wnęka okienna VELUX jest wykonana z PCV, a jej biały 
kolor idealnie odbija i rozprasza światło dzienne w pomieszczeniu. Specjalnie 
ukształtowane, gięte elementy zapewniają doskonałe połączenie z oknem dachowym  
i więcej miejsca na izolację termiczną. 

Wnęka okienna VELUX jest standardowo wyposażona w izolację 
przeciwwilgociową BBX.

Obejrzyj film z montażu okna dachowego VELUX.

Korzyści:

• Możliwość montażu okna 
dachowego w innym 
rozmiarze

• Możliwość montażu okna 
dachowego 4 cm głębiej  
w konstrukcji dachu

• Jeszcze więcej światła 
dziennego

• Lepsza izolacja i oszczędność 
energii

Skontaktuj się z Rekomendowanym Wykonawcą VELUX, który pomoże Ci wybrać najlepszy 
sposób wymiany Twojego okna dachowego. 

RADA VELUXRADA VELUX 
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Wymieniasz okno dachowe 
VELUX na nowe? Znajdź 
odpowiedni rozmiar

Jeśli wymieniasz okno dachowe VELUX na nowe w tym 
samym rozmiarze, skorzystaj z naszej tabeli:

Poprzedni kod rozmiaru Nowy kod rozmiaru

Rozmiar okna, 
cm Produkowane do 2003 r. Produkowane do 2014 r. Obecnie dostępne

 55 x 78  102 C02  CK02 

 55 x 98 C04  CK04

 66 x 98 F04 FK04 

 66 x 118 F06  FK06 

 66 x 140 F08  FK08 

 70 x 118 FK06 

 78 x 98 304 M04  MK04 

 78 x 118 306 M06  MK06 

 78 x 140 308 M08  MK08 

 78 x 160 310 M10  MK10 

 94 x 118 P06  PK06

 94 x 140 P08  PK08 

 94 x 160 P10  PK10 

 114 x 118 606  S06  SK06 

 114 x 140 608 S08  SK08 

 114 x 160 S10  SK10 

 134 x 140 U08  UK08 

 134 x 160 U10  UK10 

Jak rozpoznać typ i rozmiar okna dachowego?

Każde okno dachowe VELUX ma tabliczkę znamionową, która składa się z ciągu liter i cyfr. 
Tabliczka znajduje się w lewym lub prawym rogu górnego skrzydła. Typ okna oznaczony jest za 
pomocą liter np. GLU, rozmiar określają cyfry lub kombinacje liter i cyfr np. MK08.

Zobacz tabliczki znamionowe dla różnych generacji okien dachowych VELUX:

Okna dachowe VELUX 
wyprodukowane po 2013 r.

Okna dachowe VELUX 
wyprodukowane pomiędzy 
2000–2013 r.

Okna dachowe VELUX 
wyprodukowane pomiędzy 
1991–2000 r. Przykłady oznaczenia okna 

dachowego

Jeśli masz okno dachowe innego 
producenta, zmierz wymiary 
wewnętrzne ościeżnicy okna 
dachowego, jak pokazano na 
rysunku, i dodaj ok. 4 cm.  
W katalogu, poszukaj okna 
dachowego, które jest najbardziej 
zbliżone do tego rozmiaru.

RADA VELUXRADA VELUX 
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Potrzebujesz pomocy?
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach 
i usługach lub potrzebujesz wsparcia technicznego? 
Skontaktuj się z nami! Czekamy na Ciebie.

Oferujemy darmowe konsultacje z ekspertem VELUX, który:
• dokładnie wyjaśni, od czego zacząć projekt wymiany okien dachowych;
• wesprze w poszukiwaniu rozwiązania najlepiej dopasowanego do Twojego domu;
• przygotuje wstępny kosztorys i określi średni czas montażu;
• wskaże najbliższy punkt handlowy "renoVator"

Wymień swoje okna dachowe na nowe rozwiązania VELUX!

Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Eksperci VELUX pomogą wybrać produkty 
i zapewnią wsparcie podczas procesu wymiany.

+48 22 33 77 000 www.velux.pl    |    kontakt@velux.pl

Skontaktuj się z nami »

20
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VELUX Polska Sp. z o.o. 
ul. Krakowiaków 34, 
02-255 Warszawa

+48 22 33 77 000 
kontakt@velux.pl  
velux.pl

https://velux.pl

