
Czy wszystkie okna 
dachowe w Twoim
domu powinny być 
takie same?
Dowiedz się, jak wybrać okno 
i wyposażenie podnoszące komfort do 
różnych pomieszczeń

VELUX poradnik

https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4


Ciągły rozwój technologii sprawia, że liczba dostępnych 
na rynku modeli okien dachowych jest większa niż 
kiedykolwiek wcześniej. Dodatkowo każde poddasze 
jest inne, a trendy zmieniają się dynamicznie. 

Na etapie wyboru okna pojawia się więc wiele pytań:

• Czy wszystkie okna na poddaszu powinny być takie same?
• Jak zapewnić sobie komfort cieplny za pomocą okien?
• W jaki sposób ochronić ramy okienne przed wilgocią od wewnątrz i z zewnątrz?
• Jak zadbać o prywatność mieszkańców i bezpieczne użytkowanie okien?

dto sypialni do łazienki, kuchni lub pralni do pokoju dziecięcego

Wybór okien – podstawy

Jak wybrać okno do sypialni?

Jak wybrać okno do łazienki, pralni lub kuchni?

Jak wybrać okno do pokoju dziecięcego?

Spis treści:

1

2

3

01

Właśnie dlatego powstał poradnik VELUX.
Chcemy dać Ci odpowiedzi, których poszukujesz.
Z tej części dowiesz się, jak dobrać okna na poddaszu:
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Wybór okien to decyzja, w której powinniśmy kierować się nie tylko gustem, 
ale przede wszystkim rozsądkiem. Wynika to z faktu, że okna połaciowe są integralnym 
elementem dachu – funkcjonują razem z całym budynkiem (wpływają na jego bilans 
cieplny) i tak samo jak pokrycie dachowe powinny być odporne na wpływ niekorzystnych 
warunków pogodowych. Wybierzmy je tak, aby ich wygląd i konstrukcja były 
dopasowane do funkcji wnętrza, naszych oczekiwań estetycznych oraz połączone  
z pozostałymi elementami konstrukcji i izolacji, tak aby zapewniać komfort cieplny.

https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4


Okna połaciowe montuje się między krokwiami. Są one integralnym elementem konstrukcji dachu. Jakość wybranego 
przez Ciebie okna jest więc kluczowa, ale prawidłowy, bezpieczny i solidny montaż jest równie istotny.

Co sprawia, że okno możemy uznać za dobre?

Wybór okien – podstawy

Za okna o dobrych parametrach izolacyjnych uznajemy takie, 
których współczynnik przenikania ciepła UW wynosi
1,3 W/(m²K) lub mniej. Im niższy współczynnik UW,
tym lepiej (mniej ciepła ucieka przez okno).

Warto wiedzieć...
Zapamiętaj
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Wykończenie wewnętrzne 
– okno będzie służyło przez lata 
jako stały element dachu. Ważne 
jest więc, aby konstrukcja była nie 
tylko wytrzymała, ale też stylowa 
i estetyczna. 

Izolacja termiczna 
– nowoczesne konstrukcje(np. 
okna z pakietami trzyszybowymi) 
zapewniają niski współczynnik 
przenikania ciepła (UW), aby chronić 
pomieszczenie przed utratą ciepła.

Wytrzymała konstrukcja 
– okno dachowe powinno 
cechować się odpornością 
na wieloletnie działanie słońca
oraz opadów deszczu i śniegu.

Wszystkie okna dachowe VELUX są pokryte 
na zewnątrz aluminiowym oblachowaniem 
chroniącym przed najbardziej ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi. Dzięki temu możesz 
posiadać różne wykończenia wewnętrzne, 
a z zewnątrz okna wciąż będą wyglądać 
identycznie!

Ergonomia obsługi 
– obsługa okna musi być prosta. 
VELUX jako jedyny producent 
oferuje wybór pomiędzy dolnym, 
a górnym otwieraniem, 
co przekłada się na najwyższy 
komfort użytkowania.

https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4


Jak wybrać okno do sypialni?
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Przeciętny człowiek przeznacza na sen od 6 do 8 godzin na dobę. Lekarze są zgodni co do tego, że ilość i jakość snu 
przekłada się bezpośrednio na nasz stan zdrowia. Odpowiedni dobór okien i rolet może więc pomóc w zapewnieniu 
komfortowych warunków snu. 

Okna w sypialni powinny być zamontowane tak, aby prawidłowo ją doświetlać. 
Oznacza to, że powierzchnia przeszkleń musi odpowiadać minimum 1/8 metrażu 
pomieszczenia (np. 2 m² szyb do sypialni o wielkości 16 m²). Umiejscowienie 
okien zależy od osobistych preferencji – wiele osób chwali sobie to, że budzą 
ich pierwsze promienie słońca wpadające przez szybę. 
Aby zadbać o odpowiednie wyciszenie i komfort cieplny, doradzamy wybór okien 
trzyszybowych. 

Aby zapewnić optymalne warunki snu w sypialni, warto wyposażyć okna 
w dodatkowe akcesoria. Oto dwie nasze propozycje:

1. Zewnętrzna markiza przeciwsłoneczna z wewnętrzną roletą zaciemniającą.
2. Zewnętrzna roleta z wewnętrzną roletą dekoracyjną, dzięki której można 
zapewnić sobie kontrolę nad poziomem doświetlenia i intymności, nawet wtedy, 
gdy nie potrzebujemy całkowitego zaciemnienia.

Wygoda obsługi okien jest bardzo ważna. VELUX jako jedyny producent na rynku 
oferuje wybór dolnego bądź górnego otwierania. Alternatywą dla obsługi manualnej 
jest otwieranie elektryczne okien z górnym otwieraniem. Obsługa okien za 
pomocą kliknięcia, bez konieczności wychodzenia z łóżka, to kusząca perspektywa. 
Sterowanie elektryczne to doskonałe rozwiązanie dla domów inteligentnych. 
System VELUX ACTIVE steruje klimatem wewnątrz pomieszczenia w czasie 
rzeczywistym, dzięki otwieraniu i zamykaniu.

https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy/markizy?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy/rolety-zaciemniaj%C4%85ce?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
https://www.velux.pl/produkty/rolety-zewnetrzne?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy/rolety-dekoracyjne?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
https://www.velux.pl/produkty/smart-home/velux-active?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4


Jak wybrać okno do 
łazienki, pralni lub kuchni?
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Podczas dobierania okna do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności warto mieć na uwadze
odporność ramy okiennej na te warunki. 

Odporne na wilgoć żaluzje zapewnią 
prywatność i kontrolę dopływu światła. 
Dodatkowo są one bardzo trwałe 
i estetyczne. Żaluzje VELUX do pomieszczeń 
o podwyższonej wilgotności zostały wykonane 
z aluminium, dzięki czemu łatwo można 
zadbać o ich czystość.

Rama okienna z drewnianego rdzenia, pokryta 
warstwą wysokiej jakości poliuretanu, sprawdzi się 
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Gładkie 
powierzchnie ram nie wymagają konserwacji, a przede 
wszystkim – nie chłoną wilgoci. Ich dodatkowe walory 
to łatwość czyszczenia i elegancki wygląd.

Automatyczne sterowanie elektryczne to doskonały 
wybór w pomieszczeniu o wysokim poziomie wilgoci. 
Sterowanie elektryczne w oknie VELUX INTEGRA® 
z systemem VELUX ACTIVE umożliwia łatwy dostęp 
świeżego powietrza (potrzebny np. do suszenia prania) 
i zamknięcie okna w przypadku wystąpienia opadów 
deszczu.

3-szybowy pakiet energooszczędny wpłynie pozytywnie 
na parametry cieplne pomieszczenia i zapobiegnie 
osadzaniu się wilgoci na szybie. Na oknach z szybami 
jednokomorowymi wilgoć łatwiej kondensuje się 
na powierzchni szyby (zjawisko punktu rosy). 

https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy/%C5%BCaluzje?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
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Rolety zaciemniające nie tylko ułatwią maluchowi sen dzięki 
ograniczeniu ilości wpadającego do pomieszczenia światła, ale 
też pobudzą jego wyobraźnię podczas zabawy czy wieczornej nauki.

Wszystkie rolety z przedstawionych powyżej kolekcji zostały 
wykonane ze sprawdzonych i nieuczulających tkanin. 
Dla każdej kolekcji istnieje kilka wersji dostępnych nadruków.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa 
użytkowania możesz wyposażyć okna w zamykany 
na klucz zamek, który uniemożliwia otwarcie okna 
od wewnątrz. 

Dzięki temu małe dziecko nie otworzy okna 
bez Twojej wiedzy. 

Jak wybrać okno
do pokoju 
dziecięcego?
Centrum życia dziecka jest jego pokój – to tutaj śpi, uczy się 
i bawi. Okna do pokoju dziecięcego dobiera się bardzo podobnie 
jak do standardowej sypialni. 

W zależności od wieku dziecka należy dobrać okno z górnym 
lub dolnym otwieraniem. Dzięki temu albo ułatwimy otwieranie 
okna, albo w przypadku małych dzieci – utrudnimy to.

https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy/kolekcja-disney?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4


Gratulacje! 
Dzięki lekturze czwartej części poradnika 
jesteś o krok bliżej do urządzenia swojego 
wymarzonego poddasza!

Dlaczego warto postawić na VELUX? 

Produkty VELUX zapewnią Ci komfort cieplny przez cały rok  
– nasze okna dachowe są wykonane w technologii ThermoTechnology™. 
Posiadają świetne parametry izolacyjne, zapewniają ochronę przed stratami 
ciepła, doskonałe doświetlenie i bilans energetyczny. Ponadto VELUX jako 
jedyna firma na rynku oferuje elastyczny wybór sposobu otwierania okien 
dopasowany do Twoich potrzeb.

Zadbamy o Twoją prywatność i zapewnimy ciepły klimat we wnętrzu 
– w ofercie VELUX znajdziesz szeroką gamę wyposażenia okien, np. rolety 
i markizy, dzięki którym nie tylko stworzysz klimatyczne wnętrze, ale również 
będziesz mógł kontrolować poziom doświetlenia wnętrza.

Mamy ponad 75 lat doświadczenia i unikatowe w skali światowej 
okienne zaplecze badawcze – najwyższa jakość produktów i świadczonych 
usług sprawia, że jesteśmy liderem branży.

Nasze okna pasują do każdego dachu – w ofercie posiadamy zarówno okna 
do dachów skośnych, jak i płaskich, a systemy kołnierzy i oblachowań pasują  
do każdego pokrycia dachowego.

Interesuje Cię zakup? Sprawdź, gdzie możesz 
zamówić okna i rolety na swoje poddasze! 

Kupiłeś już okna? Powierz montaż 
sprawdzonym profesjonalistom! 

75 lat

doświadczenia

https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
http://www.znajdzdekarza.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
https://www.gdziekupic.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc4
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