
Razmišljate o novih 
strešnih oknih?

Odkrijte prednosti, ki jih prinese 
zamenjava starih strešnih oken 
in zaživite boljše!

Menjava 
strešnih oken 
VELUX



Vse, kar potrebujete za 
zamenjavo, dobite na enem mestu
Ali razmišljate o zamenjavi starih strešnih oken in za odločitev potrebujete več informacij? 
V tem vodiču boste izvedeli, na kaj vse morate pomisliti pred samo zamenjavo, kako 
poteka postopek in kako izbrati nova strešna okna. Dodali smo tudi nekaj koristnih 
povezav, ki bodo pomagale pri lažji predstavi in dale navdih za prenovo.

Zamenjava starih strešnih oken z novimi prinaša številne prednosti, 
ki se jih sprva morda niti ne zavedate

Boljše toplotno udobje na podstrešju,
zahvaljujoč energetsko učinkoviti trojni zasteklitvi, ki je zdaj 
standardna za večino strešnih oken

Nič več skrbi glede vzdrževanja
in prihranili boste čas ter denar pri vzdrževanju, 
ki ga sicer zahteva leseni okvir

Varčevanje z energijo za ogrevanje
z novim             izolacijskim sistemom 
smo izboljšali izolativnost strešnih oken in dosegli večjo 
energetsko učinkovitost

Sodoben dizajn
strešnih oken, ki so primerna prav za vsak prostor

Zaščita pred zunanjim hrupom
zahvaljujoč patentiranemu sistemu ABP, nova strešna okna 
zmanjšujejo hrup, ki ga povzročajo dežne kapljice, in zunanji hrup

Odstranitev toplotnih mostov
zahvaljujoč popolni toplotni izolacijski rešitvi, ki zmanjšuje 
tveganje za nastanek plesni

Premagovanje težav s kondenzacijo
za prostore z visoko vlažnostjo, kot sta kuhinja ali 
kopalnica, izberite strešna okna s poliuretanskim 
premazom, ki ščiti leseno jedro

Povezovanje v sistem "pametni dom"
Stensko stikalo za upravljanje strešnih oken lahko povežete s 
sistemi pametnega doma, ki bodo s primernim prezračevanjem 
in senčenjem poskrbeli za zdravo notranjo klimo

Boljše in stalno prezračevanje
odprite prezračevalno loputo na vrhu strešnega 
okna, ki poskrbi za stalen dovod svežega zraka, 
tudi pri vodotesno zaprtem oknu

Vsebina

1 Kaj se je v zadnjih desetletjih spremenilo v ponudbi strešnih oken?

2 Kaj je dobro vedeti pred zamenjavo starih strešnih oken?

3 Kako izbrati strešno okno in ustrezne dodatke

4 Najpogostejše zmote pri zamenjavi strešnih oken

6 Možnosti vgradnje pri zamenjavi strešnih oken 

5 Odkrijte rešitve, ki jih ponuja VELUX in dokončajte dolgo 
načrtovani projekt brez težav

7 Poiščite pravo velikost strešnega okna

8 Poiščite nasvet strokovnjakov ali priporočenega monterja



Kaj se je v zadnjih 
desetletjih spremenilo 
v ponudbi strešnih oken?
Deset razlik, ki jih morda ne opazite takoj:

Prej Zdaj

Slabša toplotna izolativnost Visoka energetska učinkovitost

Strešna okna, izdelana iz lesa

Le dvojna zasteklitev

Strešna okna samo z zgornjim 
odpiralnim mehanizmom

Ročno upravljanje

Lesena okna, premazana z zaščitnim lakom 
ali s poliuretansko zaščito, ki ne potrebuje 
dodatnega vzdrževanja

Energijsko varčna troslojna zasteklitev po privlačni ceni

Okna z zgornjim in spodnjim odpiralnim mehanizmom

Ročno ali elektrificirano upravljanje preko 
solarnega ali električnega napajanja.

Omejena prilagodljivost dizajna
Strešna okna lahko različno kombiniramo, s čimer 
zagotovimo več dnevne svetlobe in razgleda ter 
ustvarimo še lepši notranji prostor.
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Prej Zdaj

Nizka UV-zaščita

Manj udobja

Zahtevna vgradnja 
in vzdrževanje

Slabša zvočna izolativnost 

Boljši odboj škodljivega sončnega sevanja in boljša 
zaščita pred UV-žarki, ki povzročajo bledenje

Sodobna strešna okna poleti zadržijo ohlajen zrak 
in naredijo bivalni prostor udobnejši in prostornejši

Lahka vgradnja in vzdrževanje. Staro strešno 
okno je mogoče zamenjati v le enem dnevu

Izboljšana zvočna izolativnost

Kombinacija strešnih oken 
enega ob drugem

Vgradnja okna nad 
oknom z nagibom

Četvorček

Ste kdaj pomislili, da bi standardno strešno okno zamenjali z novejšim oknom, 
ki bo prineslo še več svetlobe in udobja?

NAMIG PODJETJA VELUX

Več » Več » Več »
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Pet razlogov za zamenjavo strešnega okna

Izboljšana izolacija in 
energetska učinkovitost
Kar zadeva izolacijo, se staro 
strešno okno (tudi če je v dobrem 
stanju) ne more kosati s sodobnim.

Zvočna izolativnost
Zamenjava obstoječih oken z 
novimi zmanjšuje prenos zvoka 
in vam zagotovi prijetno tišino.

Boljša notranja klima
Za zagotavljanje zdrave 
notranje klime sta nujno 
potrebna prezračevanje in 
zaščita pred soncem.

Lažje je, kot si mislite
Zamenjavo strešnega okna 
z novim je mogoče opraviti 
v samo enem dnevu.

Boljše počutje vaše družine
Sposobnost otrok, da se učijo in 
osredotočijo, se lahko ob primerni 
dnevni svetlobi poveča za 15 %.

Kaj je dobro vedeti 
pred zamenjavo starih 
strešnih oken?

Koliko svetlobe je dovolj?

Preden začnete menjati okna, se vprašajte, ali je v 
vašem domu dovolj dnevne svetlobe. Velja priporočilo, 
da mora biti velikost okenske površine vsaj 20 % 
glede na tlorisno površino prostora.

Za pomoč pri izračunu, se pogovorite 
s strokovnjakom iz podjetja VELUX, ki 

bo pomagal pri načrtovanju ustreznega 
števila oken in izbiri pravih modelov. Če 
trenutno število strešnih oken ne zagotavlja 
dovolj dnevne svetlobe, ob zamenjavi 
vgradite dodatna okna, da bo dnevna 

svetloba osvetlila vsak del prostora.

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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Kopalnica
Za tuširanje, umivanje in 
oblačenje je primerna 
intenzivnost svetlobe 
200 luksov 

Dnevna soba
Priporočena osvetljenost je 
500 lx oz. 300 lx za dejavnosti 
v prostem času

Otroška soba
Osvetljenost 500 lx je 
potrebna za branje in pisanje

Notranji hodniki
Zahtevana osvetljenost je 
100 luksov

Kuhinja
Osvetljenost, potrebna za 
pripravo hrane, 
je 500 luksov in 300 luksov 
za uživanje hrane

Spalnica
Zahtevana osvetljenost je 
500 lx

1 4

2 5
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Pri izbiri materiala okvirjev strešnih oken, imate na voljo naraven les, 
premazan z brezbarvnim ali belim lakom ter les s poliuretansko prevleko.

 Vsa lesena strešna okna so kot nalašč za prostore, v katerih naravni material dopolnjuje 
izgled preostalega notranjega interierja. 

 Strešna okna VELUX, ki ne potrebujejo dodatnega vzdrževanja, imajo leseno jedro, 
prekrito s plastjo poliuretana, ki zagotavlja visoko odpornost proti vlagi. Takšno strešno 
okno je priporočljivo za kopalnice ali kuhinje, vendar boste zanj hvaležni tudi v drugih 
prostorih, če ne želite izgubljati časa z osveževanjem lakiranih površin. Zaradi brezčasne 
bele barve in elegantne izdelave, so strešna okna VELUX, strešna okna VELUX 
s poliuretansko zaščito, primerna tako za sodoben kot klasičen notranji prostor.

Kako pravilno izbrati 
strešno okno

Izbira pravega strešnega okna iz širokega 
nabora izdelkov VELUX ni vedno enostavna. 
Pred nakupom morate upoštevati naslednje:

Ali želim okno s klasičnim lesenim okvirjem ali raje okno, 
ki ne potrebuje dodatnega vzdrževanja, poleg čiščenja?

1

Prej Potem
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Za ustrezno raven dnevne svetlobe je priporočljivo, da je okenska površina 
najmanj 20 % tlorisne površine prostora. To lahko dosežete tako, da preprosto 
združite poljubno število strešnih oken VELUX. Uporabite različne kombinacije 
postavitve strešnih oken za optimalno dnevno svetlobo, razgled in upravljanje 
prostorov v vašem domu. Da ne omenjamo še estetske izboljšave, ki jo lahko 
prinese več strešnih oken.

Ali želim v prostoru več dnevne svetlobe?

Katera kombinacija bi vam najbolj ustrezala?

2

Kombinacija strešnih 
VELUX DUO

VELUX Multi

VELUX Dvojček V2 
- navpična povezava dveh oken

Strešni balkon VELUX CABRIO®

Najbolj učinkovit način, da pripeljemo več 
dnevne svetlobe v prostor, je namestitev dveh 
strešnih oken VELUX enake velikosti, enega ob 
drugem. Glede na razpoložljivi prostor izberite 
med sredinsko vpetimi in zgoraj vpetimi 
strešnimi okni.

To je najboljša kombinacija, s katero ustvarite 
svetlo, prijetno in za oko privlačno vzdušje. Ta 
rešitev združuje štiri strešna okna VELUX, ki so 
nameščena eno nad drugim in eno ob drugem.

Če imate dovolj prostora ali želite doseči 
opazen učinek, razmislite o namestitvi dveh 
strešnih oken VELUX enake velikosti, enega nad 
drugim in sobo napolnite s svetlobo, da boste 
imeli občutek, kot da ste zunaj.

Strešni balkon VELUX CABRIO® se odpre v nekaj 
sekundah in osvetli vaše podstrešje. Inovativna 
rešitev za vaš dom bo v hipu zagotovila svež zrak, 
svetlobo in čudovit razgled.
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 Če želite izkoristiti prostor pod oknom, je idealna rešitev sredinsko vpeto strešno 
okno, ki ga upravljate z ročico v zgornjem delu krila. Ta vrsta omogoča udobno in 
enostavno odpiranje okna okoli osrednje osi, poleg tega pa lahko pod okno postavite 
pohištvo. Okno je na primer idealno za domačo pisarno in kuhinjo, kjer lahko pult 
postavite takoj pod okno, da zagotovite dnevno svetlobo. Za sobe z višjim parapetom 
so okna z upravljanjem od spodaj najboljša izbira, da zagotovite največje udobje.

 Če želite ustvariti panoramski razgled, izberite zgoraj vpeta strešna okna. Ta vrsta 
oken se odpira navzven, s pomočjo kljuke, ki je nameščena na spodnjem robu in tako 
dobite nemoten pogled skozi okno na bližnjo okolico. Panoramska okna so najbolj 
primerna za dnevne sobe.

 Na izbiro ustrezne vrste oken in njihovo upravljanje, vplivajo tudi drugi dejavniki, kot 
so naklon strehe, višina parapeta, kot tudi višina stanovalcev, ki živijo v mansardi.

Kateri način odpiranja naj izberem?
Kako visoko naj bodo okna nameščena? 

3

Različne možnosti višine vgradnje strešnih oken in načini upravljanja:

90–100

130-150 cm

Sredinsko vpeto strešno okno z ročico zgoraj.Sredinsko vpeto strešno okno z ročico zgoraj.

150 cm

Elektrificirano strešno okno z upravljanjem na daljavo.

90–120

75

Zgoraj vpeto strešno okno s kljuko spodaj.
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Ročno upravljanje je primerno za lahko dostopna strešna okna, če pa imate strešno 
okno na nedosegljivi višini in si želite strešna okna povezati še s pametnim domom 
ali s sistemom VELUX ACTIVE, izberite daljinsko upravljanje.

Kako sistem VELUX ACTIVE prispeva k bolj zdravemu življenju?

Senzorji, ki so del sistema VELUX ACTIVE, so nameščeni tako na zunanji kot tudi 
notranji strani mansarde in ves čas nadzirajo temperaturo v prostoru, vlago ter 
vrednost CO2. Na podlagi pridobljenih podatkov, avtomatizirano upravljajo odpiranje 
ter zapiranje strešnih oken VELUX INTEGRA® ter tudi senčil, da v prostoru ohranijo 
čim bolj optimalne pogoje za bivanje in tako preprečijo nastanek težav ali bolezni, 
ki so posledica slabe notranje klime.

Ročno ali daljinsko upravljanje?

4

Ali ste vedeli, da je možno vsa sredinsko vpeta strešna okna 
z upravljanjem z vrha naknadno elektrificirati?

+
Sredinsko vpeto 
strešno okno 
z upravljalno 
ročico zgoraj. KSX 100K

Nastavite elektrificirano 
upravljanje okna s pomočjo 
solarne baterije.

Elektrificirano upravljanje na daljavo s pomočjo solarne baterije

NAMIG PODJETJA VELUX
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Dnevna svetloba je v našem življenju zelo pomembna, saj vpliva na zdravje in nam 
pomaga, da smo produktivnejši. Toda včasih, ko se skušamo dobro naspati ali gledati 
televizijo, ne bi imeli nič proti, če bi jo preprosto izklopili.

Vročina zaradi toplega vremena lahko povzroči neprijetne razmere tudi v notranjosti. 
Namesto da bi prostore ves dan hladile klimatske naprave, lahko namestite notranja 
ali zunanja senčila, ki lahko zmanjšajo količino toplote, ki vstopa v prostor. To pomeni, 
da lahko tudi v najbolj vročem popoldanskem soncu v prostor pride dovolj naravne 
svetlobe, ne da bi se vaš prostor v mansardi pregrel.

Kakšna senčila naj izberem? 

5

Izberite prava senčila

Zunanja mrežasta senčila in rolete VELUX

Zunanje mrežasto senčilo 
Zunanja senčila VELUX 
preprečujejo pregrevanje in 
v prostoru ohranjajo prijetno 
temperaturo, ne da bi vam vzela 
pogled navzven ali svetlobo.

Zunanja roleta
Rolete VELUX vas poleti ščitijo 
pred vročino, pozimi pa 
zmanjšujejo prehod toplote skozi 
okna in zagotavljajo popolno 
zatemnitev, ko jo potrebujete.

Zunanja roleta SOFT 
Zunanja roleta VELUX iz trpežnega 
materiala, predstavlja učinkovito 
zaščito pred pregrevanjem in je 
enostavna za upravljanje preko 
solarne baterije.

10



Ne glede na to, ali menjate trenutna senčila za mansarde ali končujete vgradnjo novih 
strešnih oken, je na voljo široka ponudba notranjih senčil:

Notranji rolo
Elegantna, praktična in ugodna 
rešitev. Prostora ne zatemnijo 
popolnoma, vendar omehčajo 
svetlobo, ki prihaja skozi 
strešno okno.

Zatemnitveno 
notranje senčilo
Senčila Siesta imajo na zadnji 
strani odsevni premaz, ki vam 
omogoča, da kadar koli v dnevu, 
ustvarite popolno temo. Idealna 
za spalnice ali sobe za goste.

Termo plise senčila
Termo senčila VELUX Siesta 
lahko izboljšajo izolacijo 
vašega strešnega okna in vam 
prihranijo denar pri računih za 
ogrevanje/hlajenje.

Žaluzije
Žaluzije z aluminijastimi 
vodoravnimi lamelami, odpornimi 
proti vlagi, so idealne za prostore 
z visoko vlažnostjo, kot so 
kuhinje in kopalnice.

Zaščita pred mrčesom 
Popolna rešitev za kuhinje in 
spalnice, saj vam omogoča, 
da uživate v razgledu in 
svežem zraku brez mrčesa.

Plise senčila
Plise senčila lahko zadržijo veliko 
toplote in UV-žarkov, vseeno pa 
v prostor spustijo manjše 
količine dnevne svetlobe z 
mehkim in nežnim videzom.

Notranja senčila

11



Najpogostejše zmote pri 
zamenjavi strešnih oken

Nadgradnja strešnih oken ima številne prednosti, vendar mnogim načrti o prenovi prinašajo 
preveč skrbi in pomislekov glede stroškov. Toda spremembe niso nujno nadležne in drage, 
temveč lahko močno izboljšajo vaše življenje.

Zdaj ni pravi čas 
za zamenjavo

Ali vaša strešna okna puščajo, okoli njih nastaja kondenz 
ali pa stena okenskem okvirju opazili razpoke? Ste opazili 
razbarvanje ali menjujete celotno streho? Vse to so znaki, 
da je čas za zamenjavo strešnih oken, saj lahko dotrajana 
okna močno zmanjšajo kakovost bivanja v vašem domu.

Zamenjava je naporna 
in dolgotrajna

Nova strešna okna 
ne bodo prinesla 
večjih sprememb

Zamenjava je draga

Zamenjava ali nadgradnja strešnih oken je veliko lažja, 
kot si mislite. Hitra vgradnja se lahko izvede v notranjosti 
prostora v samo enem dnevu. Za to ne potrebujemo 
drage gradbene opreme.

Nova strešna okna bodo vašemu domu prinesla dodatno 
vrednost. Z boljšo izolacijo lahko enostavno zmanjšate 
stroške ogrevanja in hlajenja skozi vse leto. Z izboljšanim 
prezračevanjem se lahko bolje lotite tudi težav z vlago, 
kondenzacijo in drugih težav, povezanih z vlago v vlažnih 
prostorih. 

Čeprav se lahko zamenjava starih strešnih oken zdi kot 
naložba, lahko ta odločitev močno zmanjša stroške 
energije in dolgoročno izboljša kakovost življenja.
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Rešitve podjetja VELUX – 
Dokončajte dolgo načrtovan 
projekt brez težav
Da bi projekt izvedli brez težav, moramo izbrati prave materiale in opremo. Olajšali vam 
bomo delo, saj smo izbrali le najbolj optimalne izdelke za ključne projekte, ki so tukaj 
prikazani kot nabor izdelkov VELUX. Svežnji bodo omogočili, da naslednji projekt 
zaključite brez težav, in zagotovili, da izberete izdelke, ki vam najbolj ustrezajo.

Zakaj izbrati VELUX?

 Smo vodilni proizvajalec strešnih oken na svetu 

 Ponujamo visoko raven podpore in pomoči strankam ter strokovno svetovanje 

 Ponujamo ugoden in širok nabor izdelkov, da najbolje ustrežemo vašim potrebam

 Izbirate lahko med širokim naborom dodatne opreme za zaščito pred vročino, 
nadzor nad svetlobo in zaščito pred mrčesom 

 Ponujamo vam prilagodljivost, saj lahko strešno okno nadgradite tudi po nakupu

 Načrtujemo vnaprej: nadomestni deli in popravila so na voljo 25 let po nakupu.

1

2

3

4

5

6
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ZAMENJAVA 
IN IZBOLJŠAVA
rešitev za varčevanje 
z energijo

ZAMENJAVA ZA 
VEČ UDOBJA
Z izbiro elektrificiranih 
strešnih oken VELUX 
INTEGRA® bo bivanje 
še udobneje, saj bo 
okna možno odpirati 
in zapirati le z enim 
pritiskom na stikalu.

EDW 0000
obroba

EDW 0000
obroba

EDW 0000
obroba

Zunanji vgradni set BDX
 izolacijski okvir za najboljšo 

energetsko učinkovitost

Zunanji vgradni set BDX
 izolacijski okvir za najboljšo 

energetsko učinkovitost

Zunanji vgradni set BDX
 izolacijski okvir za najboljšo 

energetsko učinkovitost

Parna zapora BBX 
preprečuje vstop toplega 

in vlažnega zraka v izolacijo.

+ + +

DOBRO
DOBRO

BOLJŠE
BOLJŠE

NAJBOLJŠE
NAJBOLJŠE

GGU 0070
energetsko učinkovito strešno okno

+
OSNOVNA 
ZAMENJAVA 
ENAKEGA 
RANGA 

+

GGU 0068 energetsko učinkovito
strešno okno s troslojno zasteklitvijo 

GGU INTEGRA∏ 
elektrificirana okna nudijo več udobja inlahko 
pripomorejo k večji energetski učinkovitosti, 

če jih nadgradite s pametnim sistemom 
VELUX Active ali VELUX App Control.

 

Parna zapora BBX 
preprečuje vstop toplega 

in vlažnega zraka v izolacijo.

ZUNANJE ROLETE 
preprečujejo vstop sončnega sevanja 

in poletne vročine, pozimi pa 
izboljšajo toplotno izolacijo oken. 

+ + ++
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Prijava na posvet »

Plastificirano leseno strešno okno – 
najboljša izbira, ko menjate okna 

√     NE POTREBUJEJO DODATNEGA VZDRŽEVANJA

Okvirja, prekritega s plastjo poliuretana, ni treba brusiti ali 
barvati. Dovolj je, da okno občasno obrišete z vlažno krpo, kar 
vam bo še posebej prišlo prav v kopalnicah in kuhinjah, pa tudi 
v drugih prostorih. √     ENOSTAVNA NAKNADNA VGRADNJA

Izbrana strešna okna lahko postopoma nadgrajujete z dodatno 
opremo. Notranje senčenje zagotavlja uravnavanje svetlobe, 
zunanje senčenje pa preprečuje pregrevanje notranjosti. Okno z 
zgornjo kljuko je mogoče enostavno prilagoditi za elektrificirano 
upravljanje na daljavo z električnim ali solarnim napajanjem.

√     ENERGIJSKA UČINKOVITO

V primerjavi s starimi strešnimi okni, v notranjost prenesejo 
bistveno manj toplote. S trojno zasteklitvijo bo vaš dom 
dolgoročno energetsko učinkovit brez kompromisov pri kakovosti.

√    ZVOČNA IZOLACIJA 

Znatno zmanjša hrup od zunaj ter zagotavlja več miru in udobja

NAMIG PODJETJA VELUX

NAMIG PODJETJA VELUX

Strešni balkon 
VELUX Cabrio∏

Panoramsko strešno okno
s fiksnim spodnjim delom, 

ki se ga ne da odpreti.

VELUX DUO 
- eno okno ob drugem

nov paket za vgradnjo dveh 
oken, ki delujeta kot eno

Ste kdaj pomislili, da bi standardno strešno okno zamenjali 
z novejšim oknom, ki bo prineslo še več svetlobe in udobja?

Več » Več » Več »

Možnosti zamenjave 
strešnih oken

Spoznajte postopek zamenjave strešnih oken ali 
stopite v stik z nami in se prijavite na posvet.
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BBX

Zamenjava strešnih oken s prenovo notranjih špalet

Celoten proces zamenjave prinaša številne prednosti in dolgoletno zadovoljstvo 
z izdelki VELUX. Samo zamenjavo se lahko izvede tudi v primeru, da imate 
sedaj vgrajena strešna okna drugih proizvajalcev, obenem se pri samem 
postopku obnovi ali izboljša dotrajano izolacijo ter parno zaporo. Pred 
pričetkom del, pa je vredno razmisliti tudi, ali bi obstoječe okno nadomestili s 
kombinacijo večih oken in s tem poskrbeli za več naravne svetlobe v prostoru.

Poleg notranje špalete VELUX boste dobili še parno zaporo VELUX BBX, 
ki ne prepušča pare in uspešno preprečuje kondenzacijo.

Oglejte si naš video o vgradnji, ki prikazuje vgradnjo strešnega okna VELUX nove generacije.

Prednosti za vas:

• Izberete lahko velikost strešnega 
okna, ki vam najbolj ustreza

• Mesto strešnega okna se lahko 
spremeni (nižja vgradnja)

• Sodobna strešna okna imajo 
tanjši okvir in posledično večjo 
stekleno površino, zato prinašajo 
več svetlobe v prostor.

• Boljša izolacija in zrakotesnost, 
prihranek energije in s tem 
denarja pri stroških ogrevanja, 
zdrava notranja klima

O možnostih izboljšanja povezave med strešnim oknom in strešno konstrukcijo, 
se posvetujte z izbranim izvajalcem.

NAMIG PODJETJA VELUX
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Če menjate staro strešno okno, 
poiščite zamenjavo iste velikosti.

S pomočjo spodnje tabele, določite velikos 
novega strešnega okna VELUX:

Koda stare velikosti Koda nove velikosti

Velikost 
ohišja, cm Proizvedeno do leta 2003  Proizvedeno do leta 2014 Trenutno na voljo

 55 x 78  102 C02  CK02 

 55 x 98 C04  CK04

 66 x 98 F04 FK04 

 66 x 118  206 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 140 408 P08  PK08 

 94 x 160 410 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 

Kako lahko ugotovite vrsto in velikost vašega 
starega strešnega okna?

Vsako strešno okno VELUX ima poseben znak, sestavljen iz kod, ki povedo, katero vrsto okna 
imate. Napisna tablica s kodo vrste in velikosti okna se običajno nahaja v desnem ali levem kotu 
krila, tik za prezračevalno loputo.

Preverite tablice o vrsti za različne generacije strešnih oken:

Strešna okna VELUX, 
izdelana po letu 2013

Strešna okna VELUX, 
izdelana med letoma 2000 
in 2013

Strešna okna VELUX, 
izdelana med letoma 1991 in 
2000 Primeri kod o vrsti in 

velikosti

Če je v vaši strehi strešno okno 
druge blagovne znamke, izmerite 
notranjo velikost strešnega okna, 
kot je prikazano na sliki, in dodajte 
pribl. 4-6 cm. V naših tabelah cen in 
velikosti poiščite strešno okno, ki je 
najbližje izmerjeni velikosti.

NAMIG PODJETJA VELUX
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Obiščite naš 
virtualni 
razstavni salon!
Obiščite naš virtualni razstavni 
salon in preverite rešitve, ki jih 
ponujamo v podjetju VELUX.

Obiščite virtualni razstavni salon »

http://www.velux.si/inspiracija/virtualni-showroom


Potrebujete pomoč?
Bi radi izvedeli več o naših izdelkih in storitvah ali 
potrebujete tehnično podporo? Stopite v stik z nami! 
Veseli vas bomo.

Storitev osebno prilagojenega svetovanja je priložnost 
za pogovor s strokovnjakom podjetja VELUX, ki:
• natančno razloži, kako pristopiti k projektu zamenjave strešnih oken;
• vas podpira pri rešitvi, ki je najprimernejša za vaš dom;
• vam poda prvo oceno stroškov in časa namestitve;
•  vas poveže s partnerskim monterjem podjetja VELUX, da boste 

lahko mirno nadaljevali s svojim projektom.

Zamenjajte stara strešna okna 
z novimi modeli strešnih oken VELUX!

Ali razmišljate o zamenjavi starih strešnih oken? Naši strokovni svetovalci vam bodo 
pomagali izbrati prave izdelke in vam bodo na voljo skozi celoten postopek!

(01) 724 68 68 www.velux.si    |    velux@velux.si

Stopite v stik z nami »

19

http://www.velux.si
https://www.velux.si/inspiracija/menjava-stresnih-oken/osebno-svetovanje


©
 2

0
21

 S
K

U
PI

N
A

 V
EL

U
X

 ®
 V

EL
U

X
 IN

 L
O

G
O

 V
EL

U
X

 S
TA

 B
LA

G
O

V
N

I Z
N

A
M

K
I, 

K
I J

U
 S

K
U

PI
N

A
 V

EL
U

X
 U

PO
RA

B
LJ

A
 N

A
 P

O
D

LA
G

I L
IC

EN
C

E.

VELUX Slovenija d.o.o. 
Ljubljanska 51 a, 1236 Trzin

Tel.: 01 724 68 68 
velux@velux.si 
www.velux.si

https://www.velux.si

