Cykl inspirujący dom:

Jak urządzić salon
na poddaszu
pełen światła

Projektowanie
wymarzonego salonu
Miejsce, w którym toczy się życie
Salon pełni wiele funkcji - tutaj przyjmujemy
gości, jemy późne kolacje, leniuchujemy, bawimy
się z dziećmi, czytamy książkę lub oglądamy
ulubiony program telewizyjny. Jednym słowem,
pokój dzienny to serce domu. Powinien więc
być wygodny, jasny i przestronny. A nic tak nie
rozjaśnia i nie umila przestrzeni, jak światło
dzienne.
Jeśli jesteś na etapie budowy lub remontu
zastanów się, czy w Twoim pokoju dziennym na
poddaszu będzie wystarczająco dużo naturalnego
światła? Jeśli jesteś ciekawy, jak zapewnić więcej
światła w Twoim salonie, zdradzimy Ci mały
sekret: spójrz w górę i przywitaj się ze światłem
i świeżym powietrzem.

Pokój dzienny to serce
domu. Powinien być
wygodny, jasny i przestronny

Spójrz w górę
i przywitaj się ze
światłem i świeżym
powietrzem
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Zobacz swój salon w
nowym i naturalnym
świetle
Co dzieje się, gdy na ściany pada
naturalne światło?
Będziesz mile zaskoczony!
Okna dachowe optycznie powiększają wnętrze. Dzięki
nim pomieszczenie nabiera nowego charakteru i staje się
bardziej funkcjonalne. Jasne, naturalne światło wydobywa
prawdziwe barwy ścian i mebli, ożywia przestrzeń, gdy
słońce zmienia swoje położenie w ciągu dnia, a przy
tym pozwala obniżyć rachunki za prąd. Między światłem
i naszym postrzeganiem barw istnieje wyjątkowy związek.
Światło wpływa na kolor, nieustannie modyfikując jego
odcień.

Światło naturalne ma
wielką moc - sprawia,
że pokoje wydają się
większe

Dlatego zanim zaczniesz wybierać nowe meble i dodatki
do salonu, zastanów się, jak możesz wykorzystać światło
dzienne, które wpada do środka poprzez okna dachowe.
Natężenie światła będzie się różniło w zależności od
kierunku świata, z którego wpada do salonu. Najlepszy
efekt osiągniesz, jeśli światło słoneczne będzie docierało
do pomieszczenia z kilku stron – wtedy wnętrze będzie
równomiernie oświetlone.
Zgodnie z przepisami powierzchnia szyb powinna stanowić
10% powierzchni podłogi. W małych pomieszczeniach
najlepiej, aby okno usytuowane było centralnie, tak
aby słońce mogło równomiernie oświetlać cały pokój.
W większych, dobrze sprawdzą się okna montowane
w zestawie.
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Zobacz swoj salon w nowym i naturalnym świetle

Okna a kierunki świata
Północ: pokoje północne otrzymują mniej bezpośredniego
światła słonecznego w ciągu dnia. Światło wpadające
do salonu od tej strony będzie delikatnie i rozproszone,
w związku z tym wnętrza nie będą się intensywnie
nagrzewać i zawsze będą chłodniejsze niż inne
pomieszczenia w domu. Okna dachowe są źródłem
pasywnego ogrzewania słonecznego, dlatego od północy
warto stosować produkty o lepszym współczynniku
izolacyjności termicznej np. energooszczędne okna
trzyszybowe.
Południe: pokoje z ekspozycją okien na południe to
najbardziej nasłonecznione miejsca w domu. Światło jest
wtedy najmocniejsze, a pokoje pełne energii i światła
dziennego. Możesz ten efekt nieco stonować, wykorzystując
rolety do okien dachowych. Do wyboru masz wiele modeli
np. zaciemniające, które pozwalają na pełną kontrolę
nad ilością światła w pokoju, plisowane, które delikatnie
zmiękczają światło lub rzymskie, tworzące luksusowe
i dekoracyjne efekty świetlne.
Wschód: do pokoju z oknami wychodzącymi na
wschód, najwięcej światła wpadnie od świtu do godzin
przedpołudniowych. Poranne światło jest łagodne, dlatego
wnętrze nie będzie się intensywnie nagrzewać.
Zachód: do pokoju z oknami wychodzącymi na zachód,
światło dociera popołudniu i zostaje tam aż do zachodu.
Naturalne światło jest wtedy ostre i zazwyczaj mocno
nagrzewa pomieszczenie. W związku z tym, tutaj także
sprawdzą się rolety wewnętrzne oraz dodatkowo osłony
zewnętrzne: markizy lub rolety, które będą chronić wnętrze
przed przegrzewaniem.
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3
POWODY
aby pokochać okna
dachowe w salonie

1

Światło dzienne i panoramiczny widok
Salon jest reprezentacyjną i funkcjonalną częścią domu, dlatego
trzeba doprowadzić do niego dużo naturalnego światła. Z oknami
dachowymi to jeszcze łatwiejsze, gdyż dostarczają dwa razy więcej
światła niż pionowe. W jasnym i dobrze oświetlonym pokoju
dziennym przyjemniej spędza się czas, a światło dzienne jest
doskonałym narzędziem kreowania przestrzeni. Najlepszy efekt
osiągniesz, jeśli światło będzie wpadało do wnętrza z kilku stron –
wtedy równomiernie oświetli przestrzeń. Dla jeszcze lepszego efektu,
w salonie okna warto łączyć w zestawy lub wybrać takie, które
zapewniają panoramiczny widok i większy kontakt z otoczeniem.

2

Energooszczędność
Budując nowy dom z pewnością poszukujesz energooszczędnych
rozwiązań, ale jednocześnie zwracasz uwagę na korzystne ceny. Do
salonu najlepszym wyborem będą energooszczędne trzyszybowe
okna dachowe - będą chronić przed ucieczką ciepła z domu
i zapewnią niższe rachunki za energię.

3

Kontrola intensywności oświetlenia
Salon pełni wiele różnych funkcji w ciągu dnia. Gdy przychodzą
goście, chcesz rozjaśnić i rozweselić pomieszczenie, a gdy z rodziną
oglądacie ulubiony film, potrzebujesz zaciemnienia, by stworzyć
domową salę kinową. Oświetlenie możesz komfortowo kontrolować
dzięki roletom do okien dachowych VELUX. Do wyboru masz wiele
wzorów i kolorów, więc bez problemu znajdziesz takie, które będą
pasować do wystroju Twojego salonu.
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Jakie okna dachowe wybrać do
salonu?
Z pokoju dziennego korzystają wszyscy
domownicy, dlatego powinien być komfortowy,
przestronny, pełen światła i świeżego
powietrza. W realizacji wszystkich tych
funkcji pomogą okna dachowe. Nie tylko
dostarczą światło i umożliwią wentylację,
ale także optycznie powiększą wnętrze,
stwarzając dodatkowe możliwości aranżacji.
W salonie, który jest najbardziej reprezentacyjną
częścią domu, warto rozważyć instalację
okien dachowych w zestawach, czyli kilku
okien obok siebie. Takie połączenia wyglądają
bardzo efektownie i dekoracyjnie, zapewniając
panoramiczny widok i poczucie większej
przestrzeni. Montaż okien w zestawach to
bardzo dobre rozwiązanie, gdy okna w Twoim
salonie będą wychodziły tylko na jedną stronę
– dzięki większym przeszkleniom, nawet do
samej podłogi, możesz wydłużyć czas, kiedy do
pomieszczenia wpada światło.
W przypadku łączenia okien w zestawy pamiętaj,
że w poziomie łączymy okna tej samej wysokości
– w praktyce jest to jednoznaczne z tym samym
rozmiarem okien. Jeśli pomieszczenie będzie
wysokie to możesz zastanowić się nad montażem
okien jedno nad drugim. Trzeba jednak pamiętać,
że w pionie łączymy okna o tej samej szerokości,
ale jeśli chcesz urozmaicić architekturę wnętrza,
okna mogą być różnej długości.
Duże znaczenie dla wygody użytkowania ma
także system otwierania okien dachowych. Do
wyboru masz okna otwierane od góry, z klamką
na dole lub klapowo-obrotowe, zapewniające

panoramiczny widok. Ale powiedzmy sobie
szczerze, podczas oglądania ciekawego filmu lub
czytania wciągającej książki, zazwyczaj nikomu
nie chce wstawać się z kanapy, by otworzyć
lub zamknąć okna. Byłoby wygodniej, gdyby
ktoś zrobił to za Ciebie, prawda? Rozwiązaniem
są okna sterowane elektrycznie lub solarne
wyposażone w inteligentny system VELUX
ACTIVE. Siedząc w fotelu możesz je otwierać
i zamykać poprzez aplikację w telefonie.
Nie musisz nawet pamiętać, by wietrzyć
pomieszczenie – system zrobi to za ciebie.
Działa na podstawie danych pobieranych
z wewnętrznych czujników klimatu oraz
informacji z zewnętrznych stacji pogodowych.
Kiedy wykryje, że w salonie jest zbyt duszno,
automatycznie otworzy okna lub zasłoni rolety,
gdy otrzyma informację o zbliżającej się fali
upałów. Ty możesz wygodnie rozsiąść się na
kanapie, a system zadba o zapewnienie dobrej
jakości powietrza.
W salonie liczy się także kontrola ilości
wpadającego
światła.
Jego
natężenie
możesz swobodnie regulować dzięki roletom
wewnętrznym. W zależności od potrzeb, w kilka
chwil możesz całkowicie zaciemnić wnętrze lub
delikatnie rozproszyć światło, tworząc przytulny
nastrój. Takie rolety będą również dekoracyjnym
dodatkiem do wnętrza – możesz wybrać ulubiony
kolor i dopasować go do wystroju salonu.
O każdej porze roku w salonie sprawdzą się
także rolety zewnętrzne – w lecie ochronią przed
nagrzewaniem, a zimą przed wychładzaniem się
wnętrza.
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Twoje życie rozjaśnione
naturalnym światłem
Naturalne światło i świeże
powietrze mogą pozytywnie
wpłynąć na Twoje zdrowie
i samopoczucie.

Światło dzienne i świeże powietrze są niezbędne dla naszego
zdrowia i dobrego samopoczucia. Naturalne światło pobudza nas
do działania, motywuje i wpływa na nasze samopoczucie. Świeże
powietrze sprawia, że czujemy się szczęśliwsi, pomaga wzmacniać
nasz układ odpornościowy, a nawet służy lepszemu trawieniu. Mniej
zanieczyszczone środowisko sprzyja również poprawie ciśnienia krwi
i tętna. Dodatkowy tlen dostarczany wraz ze świeżym powietrzem
przekłada się na lepsze funkcjonowanie mózgu, lepszą koncentrację
i daje dodatkową energię. Zobacz, jakie światło dzienne i świeże
powietrze moga pozytywnie wpłynąć na Twoje zdrowie.

Zasób witaminy D

Wyższa wydajność

Potrzebujemy witaminy D dla zdrowia
naszych kości, aby mieć siłę do życia
i zapobiegać chorobom. Nie zawsze
mamy jednak możliwość relaksu
w naturalnym świetle, by pozyskać
wystarczającą ilość witaminy D,
której tak potrzebuje nasz organizm.
A zatem, jeśli nie możemy wyjść z domu,
spróbujmy zaprosić światło do siebie.

Czujecie
się
przemęczeni
już
z samego rana? Nie jesteście
w stanie dokończyć wykonywania
obowiązków domowych? To Wasze
ciało zgłasza Wam, że potrzebujecie
więcej naturalnego światła. Badania
wykazały, że więcej pracy przy
naturalnym świetle, to więcej energii
do działania, w porównaniu z pracą
przy sztucznym świetle

Więcej zdrowego snu
Nic nie da się porównać z uczuciem,
jakie towarzyszy nam, kiedy budzimy się
z spokojnego snu. Czujemy się tak,
jakbyśmy byli w stanie natychmiast
poradzić sobie z każdym wyzwaniem,
bez filiżanki kawy i ziewania. Naturalne
światło może w tym pomóc! Jest
głównym
czynnikiem
regulującym
działanie naszego zegara biologicznego.

Lepsze widzenie
Nasze oczy są nieustannie obciążone
wpatrywaniem
się
w
ekrany
komputerów, telefonów i ostrym
sztucznym
światłem.
Naturalne
światło zapewnia wyraźne widzenie
bez dodatkowego napięcia oczu, a
także pomaga w rozwoju wzroku
dzieci i młodzieży.
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