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Dolny element 
doświetlający

GIU – dolny element doświetlający drewniano – poliuretanowy
Stały element doświetlający wykonany w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ciśnieniowo 
poliuretanem, w kolorze białym. Do przedłużenia okien z poliuretanu w dół, w przypadku konstrukcji dachów 
bez ścianki kolankowej.

Zalety produktu

Dodatkowe doświetlenie
  Atrakcyjne przedłużenie w dół okien w płaszczyźnie dachu. 
  Atrakcyjny i szeroki widok – od górnej krawędzi okna, nawet do 

samej podłogi
  Większa powierzchnia przeszklenia to jeszcze więcej światła  

i korzyści z bilansu energetycznego okien 
  Wąskie łączenie pomiędzy oknami  tworzy eleganckie, zespolone 

tafle szklane
  Nie może być stosowane samodzielnie

Wysoka jakość materiałów
  Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ciśnieniowo 

malowanym na biało poliuretanem, zapewnia całkowitą 
odporność na wilgoć i trwałość na wiele lat

Konstrukcja ThermoTechnology™
  Świetne parametry izolacyjne konstrukcji z rdzeniem wykonanym 

z drewna modyfikowanego termicznie o wyższej stabilności, 
izolacyjności i trwałości  

  Wąskie profile okienne, lepszy dostęp światła i więcej darmowej 
energii słonecznej

  Najwyższa 4. klasa przepuszczalności powietrza dzięki 
systemowi dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, 
chroniąca przed wiatrem i zimnym powietrzem   

  Wysoka jakość powierzchni skrzydła i ościeżnicy pozwala na 
łatwe utrzymanie w czystości  

  Łatwy montaż szerokiej gamy dodatkowego wyposażenia
  Standardowo montowane uchwyty do łatwego i szybkiego 

montażu rolet i żaluzji  
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegóły na stronie obok

Bezpieczeństwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporności na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewnątrz
  Wytrzymała hartowana szyba zewnętrzna chroni przed 

uderzeniami żywiołów

Dzięki zastosowaniu rozwiązań 
ThermoTechnology™ z wysoko- 
temperaturową obróbką drewna 
używanego do produkcji rdzenia, 
drewno jest bardziej trwałe  
i stabilne, a okna mają lepsze 
parametry izolacyjne.

Klejona szyba wewnętrzna  
o klasie odporności 
antywłamaniowej P2A,  
to zabezpieczenie przed 
odłamkami szkła nawet gdy 
dojdzie do stłuczenia szyby 
oraz dodatkowa ochrona przed 
hałasem zewnętrznym
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Dopuszczalny kąt nachylenia 
połaci dachowej

Tabela wymiarów okien GIU

15° – 90°

Do połączenia z:

Produkty uzupełniające

Drewniano-poliuretanowe 
okna Nowej Generacji 

Kołnierze uszczelniające 
Akcesoria przeciwsłoneczne 

78 cm 94 cm 114 cm 134 cm

0,44 0,56 0,70

92
 c

m

GIU
UK34

0,84

    w oknach – 15 lat

    poliuretanowych – 15 lat

Gwarancja

GIU
MK34

GIU
PK34

GIU
SK34

Szczegółowe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m2

 

Parametry techniczne

 

LAT
GWARANCJI

20*
*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dostępna w ciągu 2 lat od 
zakupu okien, po przesłaniu 
kwestionariusza przedłużenia 
gwarancji. Pełny tekst gwarancji 
dostępny na velux.pl
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na  

uderzenie
(klasa)

--70

3

1,3 1,0 0,46 68% 5%
35

(-1;-3)

--68

1,1 0,7  0,55  73% 5%
35

(-1;-3)

--66

1,0 0,5 0,51 71% 5%
37

(-2;-4)
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