
O czym pamiętać podczas montażu okien?

VELUX poradnik

Rozwiązania, dzięki którym Twoje poddasze będzie ciepłe i komfortowe

https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc5


Odpowiednio dobrane  
i prawidłowo rozmieszczone 
okna dachowe mają ogromny 
wpływ na bilans energetyczny 
budynku, doświetlenie 
pomieszczeń światłem 
dziennym oraz wentylację.

Z tej części poradnika VELUX dowiesz się:

Jak wygląda konstrukcja 
nowoczesnych okien?

W jaki sposób zapewnić sobie 
nawet 20 lat gwarancji na okna?

Gdzie znaleźć najlepszych 
fachowców, którzy zadbają 
o prawidłowy montaż okien?

Z jakich materiałów wykonane są okna dachowe?

Pamiętaj o kołnierzu do okna dachowego

Na czym polega ciepły montaż i jak przedłużyć gwarancję 
na okna dachowe?

Jak wybrać rolety zewnętrzne?

Gdzie znaleźć profesjonalnego dekarza?
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Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, na co 
zwrócić uwagę podczas montażu okien.
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Okna dachowe będą nam służyć przez wiele lat, dlatego ich wybór nie może być przypadkowy.  
Materiał, z którego wykonane są okna powinien być dostosowany do rodzaju pomieszczenia. Do pokoi  
polecamy okna drewniane, zaś do łazienek i kuchni okna drewniano-poliuretanowe, które są odporne  
na wilgoć i nie wymagają konserwacji. 

Zobacz jakie są różnice między oknami drewnianymi a drewniano-poliuretanowymi i zdecyduj  
co najlepiej pasuje do Twojego domu.

Z jakich materiałów  
wykonane są okna dachowe?
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Okna dachowe
VELUX to:

Okna dachowe VELUX — drewniane czy poliuretanowe?

Duża powierzchnia szyby  
–  zapewnia dobry dostęp do światła 

i zyski ciepła z energii słonecznej 1
Szczelne oblachowanie zewnętrzne 
–  montowane na zatrzaski, wykonane 

w bardzo precyzyjny sposób2
Nowoczesny, energooszczędny 
pakiet 3-szybowy 
–  dwukomorowy pakiet szybowy 

pozwala jeszcze łatwiej utrzymać 
ciepło w domu

3
Konstrukcja ThermoTechnology™  
–  zapewnia świetne parametry 

izolacyjne i niższe rachunki  
za energię

4

Okna drewniane
Wytrzymały i ciepły profil okienny ThermoTechnology™ 
wykonany z klejonego, impregnowanego i lakierowanego drewna 
sosnowego, łączonego z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS.

Okna drewniano-poliuretanowe
Elegancki w kształcie i odporny na wilgoć profil okienny 
ThermoTechnology™. Rdzeń z drewna modyfikowanego termicznie 
pokryty ciśnieniowo odpornym na wodę poliuretanem w kolorze białym.

https://www.youtube.com/watch?v=vy9fVOgZNNo
https://www.youtube.com/watch?v=vy9fVOgZNNo
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Do montażu okna dachowego niezbędny jest kołnierz uszczelniający, który gwarantuje najwyższy poziom 
izolacji. Zabezpiecza okno i umożliwia bezpieczne odprowadzenie wody deszczowej i śniegu poza okno.

Kołnierz uszczelniający należy dopasować do rodzaju pokrycia dachowego. Firma VELUX ma w swojej ofercie 
kołnierze  do wszystkich rodzajów pokryć dachowych, w tym do montażu okien w dachach krytych blachą na 
rąbek. Z kolei do montażu okien w zestawach przeznaczone są specjalne kołnierze kombi. 

EDQ 

Stosowany do montażu okien 
w dachach krytych blachą na 
rąbek. 

Dach o nachyleniu: 15–90°        

EDZ 

Odpowiedni do pokrycia 
dachowego o wysokości profilu 
do 45 mm. 

Przykład pokrycia: dachówki          
ceramiczne, betonowe, 
blachodachówki. 

Dach o nachyleniu: 20–90°           

EDW 

Odpowiedni do pokrycia 
profilowanego o wysokości 
profilu do 120 mm. 

Przykład pokrycia: dachówki          
betonowe lub ceramiczne, 
blachodachówki, strzecha. 

Dach o nachyleniu: 15–90°             

EDJ

Stosowany przy obniżonym 
montażu -40 mm i falistych 
materiałach pokryciowych 
o wysokości profilu do 90 mm. 

Przykład pokrycia: dachówki           
ceramiczne i betonowe, 
blachodachówki. 

Dach o nachyleniu: 20–90°            

EDS 

Odpowiedni do płaskich 
materiałów pokryciowych 
o grubości do 16 mm (2×8 mm). 

Przykład pokrycia:                                     
gont bitumiczny, papa, blacha 
płaska arkuszowa.

Dach o nachyleniu: 15–90°              

EDB

Odpowiedni do płaskich 
materiałów pokryciowych 
o grubości do 38 mm 
(2×19 mm). 

Przykład pokrycia: dachówka           
karpiówka układana w „łuskę”. 

Dach o nachyleniu: 25–90°           

Kołnierze uszczelniające 
kombi: EKZ, EKW, EKS,  
EKB, EKJ 

Do montażu dowolnej ilości okien 
w różnych kombinacjach.

                                                                   

Pamiętaj o kołnierzu do 
okna dachowego

Najpopularniejsze typy kołnierzy uszczelniających:

NOWOŚĆ

Nie wiesz, jaki kołnierz wybrać?  
Skontaktuj się z Rekomendowanym Wykonawcą VELUX, który 
pomoże Ci wybrać odpowiedni kołnierz do Twojego dachu.

https://www.znajdzdekarza.velux.pl/map/?_ga=2.153153656.1331192272.1563177622-1269045662.1562573570
https://www.znajdzdekarza.velux.pl/map/?_ga=2.153153656.1331192272.1563177622-1269045662.1562573570


Na czym polega ciepły montaż i jak 
przedłużyć gwarancję na okna dachowe?
Okno dachowe jest integralnym elementem dachu, dlatego powinno być szczelnie z nim połączone, a także odpowiednio ocieplone. System ciepłego 
montażu VELUX chroni przed powstawaniem mostków termicznych, zbędnymi stratami ciepła i ogranicza występowanie zjawiska kondensacji. 

Z czego składa się system ciepłego montażu BDX?

Rama BDX ze spienionego polietylenu 
–  idealnie przylega do okna zapobiegając powstawaniu 

mostków termicznych  
i wychładzaniu wnęki okiennej. 

Wokółokienna izolacja przeciwwilgociowa BFX 
–  zapewnia idealne dopasowanie do okna, konstrukcji 

łat oraz szczelność przed  
wilgocią i wiatrem.

Rynienka odwadniająca 
–  odprowadza wodę i wilgoć poza  

obrys okna.

Ciepły montaż to nie tylko większy komfort cieplny i oszczędności na 
ogrzewaniu – to także dłuższa gwarancja! Jeżeli zamontujesz okna 
z zestawami izolacyjnymi BDX i zarejestrujesz zakup w ciągu dwóch lat, 
Twoja gwarancja na okna zostanie przedłużona aż do 20 lat!

Przedłuż gwarancję nawet do 20 lat!
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https://www.velux.pl/produkty/system-cieplego-montazu?utm_source=ebook&utm_medium=czesc5
https://www.velux.pl/produkty/produkty-montazowe/system-cieplego-montazu
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Już na etapie montażu okna dachowego, warto pomyśleć 
o instalacji rolet zewnętrznych, które pozwolą nam poczuć 
się komfortowo i bezpiecznie na poddaszu.

Rolety blokują promienie słoneczne zanim dotrą do szyby 
i nagrzeją ją. Dzięki temu, bez względu na porę roku, zapewniają 
optymalną temperaturę na poddaszu. Ich solidna, aluminiowa 
konstrukcja sprawdzi się w każdych warunkach atmosferycznych. 

Elektryczne rolety zewnętrzne 
Wymagają doprowadzenia 
przewodów zasilających. 

... rolety będą działać samodzielnie. Kontrolę nad klimatem 
poddasza przejmą czujniki powietrza, które zaczną analizować 
dane na temat:

Czy wiesz, że jeśli podłączysz rolety zewnętrzne 
do systemu VELUX ACTIVE...

... będziesz mógł też zdalnie sterować roletami, za pomocą 
aplikacji. To bardzo wygodne rozwiązanie, gdy nie ma Cię w domu.

Zasłoń rolety, 
gdy chcesz się zdrzemnąć  

w ciągu dnia

Dowiedz się więcej o VELUX ACTIVE Jak wygodnie kupić rolety zewnętrzne?

Odsłoń rolety,  
gdy Twoje dzieci  
odrabiają lekcje

stężenia CO2 wilgotności temperatury

Solarne rolety zewnętrzne 
Nie wymagają doprowadzenia 
przewodów zasilających.

Nagrzewaniem 
redukują wpadające 
ciepło o 94%*

*Wartości techniczne zgodne z normą EN ISO 12567-2, EN 13363-2 oraz ISO 15099. Efekt zależy od typu okna i parametrów szyby

Zbytnim 
nasłonecznieniem 
gwarantują 100% 
zaciemnienia

Stratami ciepła 
poprawiają  
izolacyjność o 17%*

Hałasem 
ograniczają dźwięki 
deszczu i gradu o 10 dB

Jak wybrać rolety 
zewnętrzne?

Rolety zewnętrzne sterowane automatycznie

Rolety to skuteczna ochrona przed:

https://www.velux.pl/produkty/rolety-zewnetrzne?utm_source=ebook&utm_medium=czesc5
https://www.velux.pl/produkty/smart-home/velux-active
https://www.gdziekupic.velux.pl//?utm_source=ebook&utm_medium=czesc5
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Montażem okna dachowego powinna zająć się wykwalifikowana ekipa dekarska. Firma VELUX 
przygotowała bazę Rekomendowanych Wykonawców, którzy fachowo zamontują Twoje okna dachowe. 

Znajomość produktu – dobry dekarz 
doskonale zna produkt, który montuje: 
jego konstrukcję, działanie i parametry. 

Wiedza – profesjonalista potrafi 
doradzić Ci wybór najlepszych rozwiązań 
dla Twojego poddasza. 

Kultura pracy – świadczone usługi 
powinny być wykonywane rzetelnie, 
terminowo i starannie.

Wejdź na stronę www.znajdzdekarza.velux.pl.  
Skorzystaj z bazy ponad 2 500 sprawdzonych 
i rzetelnych film, które mogą zająć się montażem  
okien dachowych i pozostałych produktów VELUX. 

Gdzie znaleźć profesjonalnego dekarza?

Co wyróżnia dobrego wykonawcę?

Znajdź dekarza VELUX

http://www.znajdzdekarza.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc5
http://www.znajdzdekarza.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc5
http://www.znajdzdekarza.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc5


Dlaczego warto postawić na VELUX? 

Produkty VELUX zapewnią Ci komfort cieplny przez cały rok  
– nasze okna dachowe są wykonane w konstrukcji 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

http://www.znajdzdekarza.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc5
https://www.gdziekupic.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc5
https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc5
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