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oknách?
Objavte výhody výmeny a zmeňte 
si okná k lepšiemu. 
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Všetko čo potrebujete vedieť o 
výmene okien na jednom mieste
Uvažujete o výmene strešných okien a potrebujete viac informácií? V tejto príručke vám 
poradíme,  ako postupovať, aj podľa čoho vybrať nové strešné okno. Navyše vám prezradíme pár 
užitočných odkazov, ktoré vám zjednodušia prácu a možno vás aj inšpirujú.

V príručke sa napríklad dozviete:

Na čo sa zamerať 
pred výmenou

Aké sú možnosti pri 
výmene strešných okien

Koľko vás to 
približne bude 
stáť

Výmena starých strešných okien za nové prináša množstvo výhod, ktoré 
si na prvý pohľad možno ani neuvedomíte

Lepší tepelný komfort v podkroví
vďaka energeticky účinnému trojsklu, ktoré je teraz 
štandardom pri väčšine strešných okien

Už žiadne starosti s údržbou
a ušetríte peniaze za brúsenie a natieranie dreveného 
rámu

Úspora energie potrebnej na 
vykurovanie
s             izolačným systémom

Moderný dizajn
strešných okien, ktoré sa hodia do každej miestnosti

Ochrana pred vonkajším hlukom
vďaka patentovanému systému ABP znižujú nové strešné 
okná hluk dažďových kvapiek padajúcich na sklo a hluk z 
vonku

Odstránenie tepelných mostov
vďaka komplexnému riešeniu tepelnej izolácie, ktoré 
eliminuje riziko vzniku plesní

Zamedzenie úniku vody
v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu, ako je 
kuchyňa alebo kúpeľňa, vyberte strešné okná s 
polyuretánovou vrstvou, ktorá ochráni drevené jadro

Príprava na inteligentnú domácnosť
nové diaľkové ovládanie strešného okna môžete pripojiť k 
inteligentným domácim systémom, ktoré sa postarajú o 
zdravú vnútornú klímu so správnym vetraním a zatienením

Lepšie a neustále vetranie
otvorená ventilačná klapka v hornej časti strešného okna 
zaistí príjemnú vnútornú klímu a čerstvý vzduch
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Čo sa v ponuke strešných 
okien za posledné 
desaťročia zmenilo?
Desať rozdielov, ktoré si na prvý pohľad možno nevšimnete:

Predtým Teraz

Horšie parametre tepelnej 
izolácie

Vysoká energetická účinnosť

Strešné okná vyrobené výlučne 
z dreva

Iba dvojsklo

Strešné okná iba s horným 
ovládaním

Prevažne manuálne ovládanie

Všetky drevené okná a bezúdržbové okná s 
polyuretánovou vrstvou

Energeticky úsporné trojsklo za atraktívnu cenu

Okná s horným aj dolným ovládaním

Diaľkové ovládanie strešných okien s elektrickým a 
solárnym pohonom a možnosťou pripojenia k 
inteligentnej domácnosti 

Obmedzená flexibilita dizajnu

Strešné okná možno zoskupovať v rôznych 
kombináciách, aby ste dosiahli čo najväčšie 
množstvo denného svetla, čo najlepší výhľad a 
vytvorili si tak ohromujúci dizajnový prvok v 
každej miestnosti 3



Predtým Teraz

Nízka ochrana proti UV žiareniu

Menej pohodlia

Náročná montáž a údržba

Hluková záťaž

Lepší odraz škodlivého slnečného žiarenia a lepšia 
ochrana pred UV lúčmi, ktoré spôsobujú 
vyblednutie

Moderné strešné okná prispievajú k udržaniu 
klimatizovaného vzduchu, aby bol obytný priestor 
príjemnejší a vzdušnejší

Jednoduchá montáž a údržba. Výmenu starého 
strešného okna možno vykonať už v priebehu 
jedného dňa

Lepšia zvuková izolácia

VELUX TIP

Dvojica okien vedľa seba Lomená zostava s 
doplnkovým oknom 

Štvorica okien 

Premýšľali ste niekedy o výmene štandardného strešného okna za niečo 
výnimočné, čo vám zaistí ešte viac svetla a pohodlia?

VELUX TIP

Viac » Viac » Viac »
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Päť dôvodov na výmenu strešného okna

Vylepšená izolácia a 
energetická účinnosť
Pokiaľ ide o izoláciu, staré strešné 
okno (aj v dobrom stave) sa 
modernému nevyrovná.

Hluková záťaž
Výmena existujúcich okien za nové 
zníži šírenie zvuku a poskytne vám 
príjemnejšie ticho.

Lepšia klíma v interiéri
Pokiaľ ide o zdravú vnútornú klímu, 
vetranie a zatienenie sú silnými 
spojencami.

Je to jednoduchšie, než si 
myslíte
Výmenu strešného okna za nové 
možno vykonať už v priebehu 
jedného dňa.

Ešte viac zdravia a pohody 
pre vašu rodinu
Pri správnom dennom svetle sa 
schopnosť detí učiť sa a sústrediť 
sa zvyšuje o 15 %.

Čo je dobré vedieť pred 
výmenou strešných 
okien?

Koľko svetla je dosť? 

Skôr než sa pustíte do výmeny, položte si otázku, 
či máte doma dostatok denného svetla.  
Všeobecným pravidlom je, že presklená plocha 
okien by mala predstavovať aspoň 1/10 podlahovej 
plochy príslušnej miestnosti.

Ak si nechcete lámať hlavu 
s počítaním, použite našu 

aplikáciu Luxmeter, ktorá presne 
zmeria, koľko svetla máte v 

jednotlivých miestnostiach. Ak aktuálny 
počet strešných okien neposkytuje 

dostatok denného svetla, pridajte v rámci 
výmeny okien ďalšie a nechajte denné 

svetlo preniknúť do každej časti 
miestnosti. O tom, aká výrazná zmena 

to bude, sa môžete presvedčiť 
sami v našej fotogalérii. Ďalšie informácie o aplikácii 

Luxmeter »

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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Vnitřní chodby 
a haly

Kúpeľňa
Na sprchovanie, pranie a 
prezliekanie je vhodné svetlo s 
intenzitou 200 luxov

Obývačka
Na voľnočasové aktivity sa 
požaduje osvetlenie 500 luxov 
alebo 300 luxov

Detská izba
Na čítanie a písanie sa 
vyžaduje svetlo s intenzitou 
500 luxov

Vnútorné chodby 
a haly 
Požadované osvetlenie je
100 luxov

Kuchyňa
Osvetlenie potrebné na 
prípravu jedla  
má intenzitu 500 luxov a  
300 luxov treba na 
konzumáciu jedla

Spálňa
Požadované osvetlenie je 
500 luxov

1 4

2 5
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Z hľadiska použitého materiálu si môžete vybrať medzi celodrevenými a 
bielymi bezúdržbovými oknami:

 Všetky celodrevené strešné okná sa skvele hodia tam, kde prírodný materiál dotvára 
atmosféru interiéru. 

 Bezúdržbové strešné okná VELUX majú drevené jadro pokryté vrstvou polyuretánu, 
ktorá zaručuje vysokú odolnosť proti vlhkosti. Tento typ strešného okna sa odporúča 
do kúpeľní alebo kuchýň, oceníte ho však aj kdekoľvek inde, ak nechcete strácať čas 
obnovovaním lakovaného povrchu. Vďaka nadčasovej bielej farbe a elegantnému 
spracovaniu sú bezúdržbové strešné okná VELUX vhodné do moderného aj klasického 
interiéru.

Ako
si správne vybrať
strešné okno
Vybrať správne okno zo širokého sortimentu strešných okien 
VELUX nemusí byť jednoduché. Pred nákupom by ste mali 
zvážiť tieto faktory:

Chcem okno s klasickým dreveným rámom alebo bude 
lepšie bezúdržbové, o ktoré sa nebudem musieť starať?

1

Predtým Potom
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Aby bola v miestnosti dostatočná úroveň denného svetla, odporúča sa, aby presklená 
plocha všetkých okien dosahovala aspoň 10 % podlahovej plochy miestnosti. To 
dosiahnete jednoduchou kombináciou ľubovoľného počtu strešných okien VELUX. 
Kombinovaním okien môžete využiť rôzne kombinácie umiestnenia strešných okien na 
dosiahnutie optimálneho množstva denného svetla, výhľadu a využitia priestoru vo 
vašom dome. Nehovoriac o estetickom dojme, ktorý prináša viacero strešných okien.

Chcem do miestnosti priviesť viac denného svetla?

Ktorá kombinácia by bola pre vás najvhodnejšia?

2

Dvojica okien vedľa seba

Štvorica okien

Lomená zostava s 
doplnkovým oknom 

Strešný balkón 

Efektívnym spôsobom, ako získať viac denného 
svetla, je inštalácia dvoch strešných okien 
rovnakej veľkosti VELUX vedľa seba. 
V závislosti od dostupného priestoru si vyberte 
medzi kyvným alebo výklopno-kyvným 
strešným oknom.

Toto je dokonalá kombinácia na vytvorenie 
svetlom prežiarenej, prívetivej atmosféry, ktorú 
si každý zamiluje. Riešenie štvorice okien 
kombinuje štyri strešné okná VELUX 
inštalované nad sebou aj vedľa seba.

Ak máte dostatok priestoru, zvážte montáž 
dvoch strešných okien rovnakej veľkosti VELUX 
nad sebou. Tie vytvoria svetlú miestnosť, ktorá 
vám zaistí pocit, ako by ste vonku.

Strešný balkón VELUX CABRIO® sa otvorí za 
pár sekúnd a váš obytný priestor zaplaví slnko. 
Inovatívny balkón dodá vášmu domovu 
vzdušnosť, svetlo a skvelý výhľad.
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 Ak chcete využiť priestor pod oknom, je ideálnym riešením kyvné strešné okno, ktoré 
sa ovláda pomocou rukoväte v hornej časti krídla. Tento typ umožňuje pohodlné a 
jednoduché otváranie okna okolo stredovej osi a navyše umožňuje umiestniť nábytok 
pod okno. Preto sa ideálne hodí napríklad do domácich kancelárií a kuchýň, kde je 
praktické umiestniť pult priamo pod okno, cez ktoré bude prenikať denné svetlo. Pre 
miestnosti s vyššou oddeľovacou stenou sú najlepšou voľbou okná s dolným 
ovládaním, ktoré vám zaistia maximálne pohodlie.

 Ak túžite po panoramatickom výhľade, vyberte si výklopno-kyvné strešné okno. Tento 
typ okna sa otvára smerom von pomocou spodnej kľučky a poskytuje ničím nerušený 
výhľad. Panoramatické okná oceníte napríklad v obývacej izbe.

 Výber správneho typu okna a jeho ovládanie ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako je sklon 
strechy, výška nadmurovky alebo výška obyvateľov domácnosti.

Aký spôsob otvárania si vybrať?
Ako vysoko budú okná osadené? 

3

90–100

Horné ovládanie Spodné ovládanie

130-150 cm

90–120

75

Kyvné strešné okná

Výklopno-kyvné strešné okná

Kyvné strešné okná
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Manuálne ovládanie je vhodné pre ľahko dostupné strešné okná, ak však máte strešné 
okno v nedosiahnuteľnej výške alebo by ste chceli svoje strešné okná prepojiť s 
inteligentnou domácnosťou či systémom VELUX ACTIVE a mať doma väčšie 
pohodlie, vyberte si diaľkové ovládanie.

Ako VELUX ACTIVE prispieva k zdravému životnému štýlu?

Manuálne ovládanie je vhodné pri ľahko prístupných strešných oknách, ak však máte 
strešné okno v nedosiahnuteľnej výške alebo by ste chceli svoje strešné okná prepojiť s 
inteligentnou domácnosťou či systémom VELUX ACTIVE a mať doma väčšie pohodlie, 
vyberte si diaľkové ovládanie.

Manuálne alebo diaľkové ovládanie?

4

VELUX TIP

Vedeli ste, že všetky súčasné kyvné strešné okná s horným ovládaním 
je možné aj dodatočne motorizovať?

+
Kyvné strešné okno 
s horným ovládaním 

KSX 100K
Set k adaptácii okna na 
solárny pohon 

Diaľkové ovládanie na solárny pohon 

9
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Denné svetlo je v našom živote veľmi dôležité, pretože ovplyvňuje naše zdravie a 
pomáha nám byť produktívnejšími. No niekedy, keď si chceme cez deň trochu zdriemnuť 
alebo pozerať televíziu, by sme ho na chvíľu radi vypli.

Aj prehrievanie v dôsledku teplého počasia môže vytvárať nepríjemné podmienky 
v interiéri. Namiesto celodenného chodu klimatizačných jednotiek, ktoré by udržiavali 
v interiéri chládok, však môžete nainštalovať rolety a vonkajšie rolety, ktoré znižujú 
množstvo tepla prenikajúceho do miestnosti. To znamená, že aj na najhorúcejšom 
popoludňajšom slnku možno do miestnosti vpustiť dostatok prirodzeného svetla, bez 
obáv, že bude v podkroví príliš horúco.

Aké rolety si mám vybrať? 

5

Vyberte si rolety, ktoré vám najviac vyhovujú

Vonkajšie markízy a rolety

Vonkajšia markíza
Vonkajšia markíza VELUX s 
ochranou proti zahrievaniu 
znižuje pasívne zahrievanie, 
udržuje v miestnosti príjemnú 
teplotu a neobmedzuje výhľad 
ani množstvo svetla.

Vonkajšia roleta
Vonkajšia roleta VELUX vás v 
lete ochráni pred teplom, v zime 
interiér zahreje a v prípade 
potreby zaistí úplné zatemnenie.

Ľahká vonkajšia roleta na 
solárny pohon
Účinne chráni pred teplom a v 
slnečných dňoch udržuje doma 
príjemné prostredie. 
Nepriepustná tkanina zaisťuje 
tmu pre dokonalý spánok. 
Môžete ich ovládať na diaľku, pri 
ich montáži však nebudete 
potrebovať elektrikára.

10



Či už meníte staré vnútorné rolety alebo inštalujete nové strešné okná, máme pre vás k 
dispozícii širokú ponuku roliet:

Rolety
Štýlové, praktické a cenovo 
dostupné. Nezatemňujú úplne, 
napriek tomu však zjemnia svetlo 
prenikajúce strešným oknom.

Zatemňujúce rolety
Zadná vrstva zatemňujúcich 
roliet odráža svetlo, vďaka čomu 
si kedykoľvek počas dňa 
vytvoríte úplnú tmu. Ideálne do 
spální alebo izieb pre hostí.

Úplne zatemňujúce 
plisované energeticky 
úsporné rolety
Zatemňujúce energeticky úsporné 
rolety VELUX môžu zlepšiť 
izoláciu strešného okna, a ušetriť 
vám tak peniaze za vykurovanie či 
klimatizáciu.

Žalúzie
Vďaka horizontálnym hliníkovým 
lamelám odolným voči vlhkosti 
sú žalúzie ideálne do priestorov s 
vysokou vlhkosťou vzduchu, ako 
sú kuchyne a kúpeľne.

Sieť proti hmyzu 
je ideálna do kuchyne a spálne, 
pretože vám umožní vychutnať si 
výhľad a čerstvý vzduch bez 
hmyzu.

Plisované rolety
Plisované rolety dokážu odraziť 
väčšinu tepla a ultrafialového 
slnečného žiarenia, napriek tomu 
však vpustia dnu trochu denného 
svetla, čím zaisťujú jemné, 
tlmené osvetlenie.

Vnútorné rolety
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Vysvetlenie najčastejších 
mylných predstáv o 
výmene strešných okien
Modernizácia strešných okien prináša množstvo výhod, veľa ľudí sa však obáva, že bude stáť 
veľa peňazí a úsilia. Napriek tomu zmena nemusí byť zložitá a nákladná a môže vám výrazne 
zlepšiť život.

Nie je vhodný čas na 
výmenu

Majú vaše strešné okná problém s tesnením? Tvorí sa 
okolo nich kondenzácia alebo ste si všimli praskliny skla v 
okne? Zaznamenali ste zmenu farby alebo vymieňate 
celú strechu? To všetko sú signály, že je čas na výmenu 
strešných okien, pretože chátrajúce okná môžu výrazne 
znížiť kvalitu života vo vašej domácnosti.

Výmena je stresujúca 
a časovo náročná

Nové strešné okná 
neprinesú veľkú 
hodnotu

Výmena je drahá

Výmena alebo modernizácia strešných okien je oveľa 
jednoduchšia, než si možno myslíte. Rýchlu montáž 
možno vykonať z interiéru už za jeden deň. Nevyžaduje sa 
drahé stavebné povolenie.

Nové strešné okná okamžite zvýšia hodnotu vášho domu 
či bytu. Vďaka lepšej izolácii môžete navyše jednoducho 
znížiť celoročné náklady na vykurovanie. A vylepšením 
vetrania môžete okrem toho účinnejšie riešiť problémy s 
vlhkosťou, kondenzáciou a ďalšie komplikácie súvisiace s 
priestormi so zvýšenou vlhkosťou vzduchu. 

Hoci výmenu starých strešných okien môžete považovať 
za istú investíciu, toto rozhodnutie môže v dlhodobom 
horizonte výrazne znížiť náklady na energiu a zlepšiť 
kvalitu života. 12



Objavte riešenia VELUX – 
Dokončite svoj dokonalý 
projekt s ľahkosťou
Bezproblémová realizácia projektu znamená výber správnych materiálov a vybavenia. Aby sme 
vám uľahčili život, vybrali sme optimálne produkty pre kľúčové projekty, ktoré tu uvádzame ako 
produktové balíčky VELUX. Umožnia vám jednoducho dokončiť ďalší projekt a zaistia, že si 
vyberiete tie správne produkty, ktoré vám najviac vyhovujú.

Prečo VELUX?

 Sme popredným svetovým výrobcom strešných okien 

 Ponúkame vysokú úroveň starostlivosti o zákazníkov 
a odborné poradenstvo 

 Ponúkame portfólio produktov za výhodnú cenu, aby čo 
najlepšie zodpovedalo vašim potrebám

 Môžete si vybrať zo širokého sortimentu príslušenstva na 
tepelnú ochranu, ovládanie svetla a ochranu proti hmyzu 

 Ponúkame vám flexibilitu, strešné okno možno 
zmodernizovať aj po kúpe

 Plánujeme dopredu: náhradné diely a riešenia na opravy sú 
k dispozícii 25 rokov

1

2

3

4

5

6
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OPOTREBOVANIE 
jednoduchá a rýchla 
výmena

KOMFORT
riešenie na úsporu 
energie

POHODLIE – 
VYLEPŠENIE 
DOMÁCNOSTI
Získajte viac denného 
svetla výmenou 
jedného okna za dve 
alebo viac okien

GLU 0061 energeticky úsporné 
strešné okno s trojsklom

GLU 0064 energeticky úsporné strešné 
okno s trojsklom s väčšou redukciou 

vonkajšieho hluku spôsobeného dažďom, 
s jasným výhľadom a úpravou, ktorá zaistí 

jeho jednoduché čistenie

GLU 0064 energeticky úsporné strešné 
okno s trojsklom s väčšou redukciou 

vonkajšieho hluku spôsobeného dažďom, 
s jasným výhľadom a úpravou, ktorá zaistí 

jeho jednoduché čistenie 

EW 0000 lemovanie na výmenu
okna bez výmeny ostenia

EDW 2000 tepelná inštalácia lemovania 
v izolačnom ráme BDX na zabezpečenie tej 

najlepšej energetickej účinnosti

EDW 2000 tepelná inštalácia lemovania 
v izolačnom ráme BDX na zabezpečenie tej 

najlepšej energetickej účinnosti

Solárna súprava KSX 100K
na vylepšenie kyvného strešného okna 

VELUX s manuálnym ovládaním 
solárnym pohonom a na zlepšenie 

vnútornej klímy. 

BBX – parotesná fólia 
ktorá zabraňuje teplému a vlhkému vzduchu 

preniknúť do izolácie.

BBX – parotesná fólia, 
ktorá zabraňuje teplému a vlhkému vzduchu 

preniknúť do izolácie.

VONKAJŠIE ROLETY 
zabraňujú prenikaniu slnečného 
žiarenia a tým aj letného tepla 

do miestnosti a zlepšujú tepelnú 
izoláciu okien v zime. 

+

+

+

+

+ +

+

+ +

DOBRÉ
DOBRÉ

LEPŠIE
LEPŠIE

NAJLEPŠIE
NAJLEPŠIE
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Možnosti výmeny 
strešných okien

Výmena strešných okien pri zachovaní ostenia 
okolo okna

Skôr než sa pustíte do práce na výmene 
bez zásahu do ostenia, musíte 
skontrolovať, kedy boli vaše okná 
vyrobené, aby ste vybrali správny 
materiál na výmenu:

Pokiaľ si zaobstaráte nové strešné okná rovnakej 
veľkosti ako tie pôvodné (platí to len pre staré 
strešné okná VELUX), je výmena veľmi rýchla, 
jednoduchá a takmer bez neporiadku. Je to čistá 
práca, ktorá nenaruší sadrokartón v okolí okien, 
preto zostávajú steny v interiéri nedotknuté. Aj 
pri tejto najjednoduchšej možnosti výmeny 
možno okolo strešných okien zvýšiť tepelnú 
izoláciu. Pred zakúpením akéhokoľvek produktu je 
však nutná kontrola/posúdenie montážnym 
technikom na mieste.

1

5

2
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Sprievodca výberom strešných okien »Odpovede na všetky otázky nájdete na našom webe

alebo nás kontaktujte

Okno z dreva a polyuretánu – dokonalé okno na výmenu VELUX TIP

√     BEZÚDRŽBOVÉ

Rám potiahnutý polyuretánovou vrstvou nemusíte brúsiť ani 
natierať. Stačí z času na čas okno pretrieť vlhkou handričkou, 
čo oceníte najmä v kúpeľniach a kuchyniach, ale aj inde. 

√     JEDNODUCHÉ DOPLNENIE

K cenovo výhodnej voľbe môžete postupne pridávať ďalšie 
príslušenstvo. Vnútorné tienenie zabezpečuje reguláciu svetla a 
vonkajšie tienenie zabraňuje prehrievaniu interiéru. Okno s hornou 
rukoväťou možno ľahko prispôsobiť na diaľkové ovládanie s 
elektrickým alebo solárnym pohonom.

√     ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

V porovnaní so starými strešnými oknami zaručujú tieto okná 
výrazne menší prenos tepla. Vďaka trojsklu bude vaša domácnosť 
dlhodobo energeticky úsporná bez akýchkoľvek kompromisov 
z hľadiska kvality.

√    ZVUKOVÁ IZOLÁCIA 

Výrazne znižuje hluk prenikajúci zvonku a zabezpečí vám 
väčší pokoj a pohodlie.

Výhody pre vás:

• Investičné náklady sú 
minimálne

• Trvanie výmeny sme znížili na 
menej než jeden deň

• Nová veľkosť strešného okna 
je zhodná so starým oknom

• Miestnosť netreba prestavovať

V 90. rokoch
sa vyrábali strešné okná, ktoré 
spĺňali vtedajšie normy.

V 80. rokoch
energetická kríza vedie k novému 
zameraniu a väčšiemu výkonu.

Po roku 2000
sa strešné okná VELUX a ich montáž výrazne 
menia. Okná sa začali montovať hlbšie do 
strešnej konštrukcie. 15
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Výmena strešných okien so zásahom do ostenia 
a nové ostenie zo sadrokartónu

Alternatíva, ktorá prináša mnoho výhod. Týmto spôsobom môžeme dokonca vymeniť staršie 
okná iných značiek za strešné okná VELUX. Nové okno možno zapustiť hlbšie do strešnej 
konštrukcie, čo zlepšuje jeho tepelnú izoláciu. Po otvorení montážneho priestoru sa dá pridať 
ďalšie strešné okno, aby ste získali viac denného svetla. Zároveň je ľahké na strechu pridať 
tepelnú izoláciu a skontrolovať správne napojenie fólie v skladbe strešnej konštrukcie.

VELUX TIP

Strešný balkón VELUX 
Cabrio∏

Strešné okno
doplnené v spodnej časti o 
doplnkové neotváravé okno

Inštalačný set DUO
nový inštalačný balíček na vytvorenie 

jedného veľkého okna z dvoch

Premýšľali ste niekedy o výmene štandardného strešného okna za niečo 
výnimočné, čo vám zaistí ešte viac svetla a pohodlia?

VELUX TIP

Viac » Viac » Viac »

Výhody pre vás:

• Môžete mať požadovanú/
vysnívanú veľkosť strešného 
okna, ktoré možno vymeniť

• Umiestnenie strešného okna 
sa môže zmeniť (nižšia 
montáž)

• Lepšie svetelné podmienky

• Lepšia izolácia, tesnenie proti 
vetru, parozábrana, úspora 
energie, zdravá vnútorná klíma
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BBX

Výmena strešných okien so zásahom do ostenia a nové 
prefabrikované ostenie VELUX

Táto možnosť prináša rovnaké výhody ako výmena okien s novým ostením zo 
sadrokartónu. Navyše ušetríte čas, pretože stačí správne umiestniť vizuálne dokonalé 
ostenie VELUX okolo okien. Bezúdržbové ostenie VELUX je vyrobené z PVC a jeho biela 
farba ideálne odráža a rozptyľuje denné svetlo ďalej do miestnosti. Navyše zaisťuje 
správny sklon nad a pod strešným oknom, čo je dôležité pre tepelnú izoláciu. 

Ostenie VELUX dodávame s parozábranou VELUX BBX, ktorá 
neprepúšťa výpary a zabraňuje kondenzácii.

Pozrite sa na naše video o montáži, v ktorom uvidíte montáž strešného okna VELUX novej 
generácie.

VELUX TIP

Výhody pre vás:

• Môžete si vybrať veľkosť 
strešného okna, ktorá vám 
najlepšie vyhovuje

• Umiestnenie strešného okna 
sa môže meniť (nižšia montáž)

• Prináša do miestnosti viac 
svetla – lepšie svetelné 
podmienky

• Lepšia izolácia a tesnenie proti 
vetru, parozábrana, energia a 
tým úspora nákladov na 
vykurovanie, zdravá vnútorná 
klíma

O možnostiach vylepšenia spojenia medzi strešným oknom a strešnou konštrukciou sa poraďte s 
odporúčaným montážnym technikom.

17
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Pri výmene starého strešného 
okna vyhľadajte náhradu 
rovnakej veľkosti.

Ak meníte staré strešné okno VELUX, použite pri výbere 
nového okna rovnakej veľkosti našu tabuľku:

Starý kód veľkosti Nový kód veľkosti

Veľkosť rámu, 
cm Vyrobené do roku 2003  Vyrobené do roku 2014 Momentálne dostupné

 55 × 78  102 C02  CK02 

 55 × 98 C04  CK04

 66 × 98 F04 FK04 

 66 × 118 F06  FK06 

 66 × 140 F08  FK08 

 70 × 118 FK06 

 78 × 98 304 M04  MK04 

 78 × 118 306 M06  MK06 

 78 × 140 308 M08  MK08 

 78 × 160 310 M10  MK10 

 94 × 118 P06  PK06

 94 × 140 P08  PK08 

 94 × 160 P10  PK10 

 114 × 118 606  S06  SK06 

 114 × 140 608 S08  SK08 

 114 × 160 S10  SK10 

 134 × 140 U08  UK08 

 134 × 160 U10  UK10 

Ako rozoznáte typ a veľkosť starého 
strešného okna?

Každé strešné okno VELUX má svoje vlastné jedinečné označenie, skladajúce sa z kódov, z 
ktorých vyplýva, aké okno máte. Identifikačný štítok s kódom typu a veľkosti okna sa zvyčajne 
nachádza v pravom alebo ľavom rohu krídla, hneď za ventilačnou klapkou.

Pozrite si typové štítky pre rôzne generácie strešných okien:

Strešné okná VELUX 
vyrobené po roku 2013

Strešné okná VELUX 
vyrobené medzi rokmi 
2000 – 2013

Strešné okná VELUX 
vyrobené medzi rokmi 
1991 – 2000 Príklady kódu typu a veľkosti

Pokiaľ máte v streche inú značku 
strešného okna, zmerajte vnútornú 
veľkosť puzdra strešného okna 
podľa obrázka a pridajte cca. 4 cm. 
V našich tabuľkách s cenami a 
veľkosťami vyhľadajte strešné okno, 
ktoré najviac zodpovedá vami 
požadovanej veľkosti.

VELUX TIP
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Navštívte náš 
virtuálny 
showroom
Navštívte náš virtuálny 
showroom a pozrite si rôzne 
riešenia VELUX pohodlne a bez 
cestovania, priamo z vášho 
domova!

Navštívte náš virtuálny showroom  »

https://www.velux.sk/prakticke-rady/pred-zakupenim-vyrobku/virtualny-showroom


Potrebujete pomoc?
Chcete sa dozvedieť viac o našich produktoch a službách 
alebo potrebujete technickú podporu? Kontaktujte nás! 
Ochotne vás vypočujeme.

Virtuálny showroom prináša príležitosť porozprávať sa s odborníkom zo spoločnosti 
VELUX, ktorý vám:
• presne vysvetlí, ako pristupovať k projektu výmeny strešného okna,
• poskytne podporu pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia pre vašu domácnosť,
• urobí prvý odhad nákladov a času montáže,
• pomôže nadviazať kontakt s montážnym technikom partnera spoločnosti VELUX,
 aby ste mohli so svojím projektom spokojne napredovať.

Vymeňte svoje strešné okná za nové riešenia VELUX.

Uvažujete nad výmenou svojich starých strešných okien? Naši odborníci vám pomôžu 
vybrať tie správne výrobky a v rámci celého procesu vám poskytnú podporu.

02/33 000 543 www.velux.sk    |    info.sk@velux.com

Kontaktujte nás »

20
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VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. 
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

Tel.: 02/33 000 543 
info.sk@velux.com 
www.velux.sk

https://www.velux.sk/

