
Otwórz się na dobry klimat!
Sposób na komfortowe poddasze
o każdej porze roku
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Czy wiesz, jak zapewnić skuteczną izolację 
termiczną poddasza?

Aby domownicy spędzali czas na poddaszu z przyjemnością, konieczne jest 
zastosowanie rozwiązań, które zapewnią komfort cieplny w pomieszczeniach 
bez względu na porę roku.

Teraz takie możliwości daje Ci nowoczesna gama produktów VELUX, które 
sprawią, że wnętrza na poddaszu staną się Twoją domową pełną ciepła oazą 
spokoju.

Podpowiemy Ci, jak osiągnąć najwyższy komfort termiczny na Twoim 
poddaszu. W lecie obniżysz temperaturę w pomieszczeniach, zaś w zimie 
nie przedostanie się do nich niemiłe zimno. W tekście wyjaśnimy również, 
czym jest system ciepłego montażu i jakie akcesoria dobrać, by jeszcze bardziej 
poprawić klimat w Twoim domu.

Przeczytaj nasz poradnik, a dowiesz się: 

Jakie produkty VELUX 
wpływają na poprawę 
komfortu cieplnego?

Jak system ciepłego montażu 
podnosi komfort termiczny 
poddasza?

Jakie produkty dodatkowe 
poprawią klimat
w pomieszczeniach o różnych 
porach roku?

Wzór na idealny komfort termiczny na poddaszu  
 
Innowacyjność okien VELUX

System ciepłego montażu – ciepło i energooszczędność 
na lata!

Rolety markizy i VELUX – odkryj sposób na komfort 
cieplny latem i zimą! 
 
Zapanuj nad klimatem i zadbaj o komfort termiczny 
na poddaszu – elektryczne i solarne systemy sterowania

Znajdź dobrego fachowca – ponad 2500 profesjonalnych 
montażystów w całej Polsce!

Spis treści:
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Wzór na idealny komfort 
termiczny na poddaszu

Przeciwległy rozkład oraz odpowiednia liczba okien 
dachowych wpływa na komfort termiczny, bo:

• pomaga zapewnić właściwą temperaturę oraz ilość światła,
• umożliwia odpowiednią cyrkulację powietrza.

Warto pamiętać!

02 Co wpływa na komfort 
przebywania na poddaszu?

Wszystkie produkty VELUX są wykonane z najwyższej 
jakości materiałów i zostały poddane licznym testom. 
Wszystko po to, aby służyły Ci bezawaryjnie przez wiele 
lat i zapewniły najwyższy komfort cieplny w Twoim domu. 
Ich konstrukcja zapewnia doskonałą izolację termiczną 
zimą i latem oraz dobrą wentylację. 

Okna zbudowane z 3 szyb z przestrzeniami pomiędzy nimi 
wypełnionymi gazem szlachetnym, o dużej powierzchni dobrze 
zatrzymują chłód z zewnątrz, a jednocześnie dostarczają dużą 
ilość naturalnego światła słonecznego. 

Specjalne systemy izolacyjne, stosowane zarówno 
od strony dachu, jak i od wewnątrz, poprawią termoregulację 
pomieszczenia. Dopasowane do wszystkich okien produkty 
dodatkowe, np. rolety i markizy, w zależności od pory roku 
izolują od zimna lub gorących promieni słonecznych.

Nowoczesne i inteligentne systemy sterowania oknami 
pozwolą Ci na pełną kontrolę klimatu na poddaszu.

roleta
wewnętrzna

markiza 
zewnętrzna

inteligentne 
sterowanie 

oknami VELUX 
ACTIVE

system 
ciepłego
montażu

okno 
z systemem 
3-szybowym
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Innowacja w oknach
dachowych VELUX
Poznaj najważniejsze właściwości
okien dachowych, które zapewnią
ciepło na każdym poddaszu.

Energooszczędny pakiet 3-szybowy

Okno z takim pakietem ma niski współczynnik przenikania ciepła. 
Dzięki temu zwiększysz efektywność termoizolacyjną każdego 
pomieszczenia, aby jeszcze łatwiej utrzymać ciepło w jego 
wnętrzu.

Konstrukcja ThermoTechnologyTM

Jest stosowana we wszystkich oknach VELUX. Umieszczenie 
w skrzydłach i ościeżnicy wysokoizolacyjnego polistyrenu 
ekspandowanego zapewnia świetne parametry izolacyjne, 
dzięki czemu obniżysz rachunki za energię cieplną.

Najwyższa klasa szczelności

Wszystkie okna VELUX posiadają 4. najwyższą klasę 
szczelności. Oznacza to, że dzięki swojej konstrukcji 
oraz specjalnym uszczelkom okna przepuszczają minimalną 
ilość niekontrolowanego powietrza z zewnątrz oraz chronią 
nas przed niepożądanymi przeciągami i dyskomfortem cieplnym 
w pobliżu okien.
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Dlaczego warto wybrać 
system ciepłego montażu 
VELUX?

Elementy kompletnego systemu ciepłego montażu VELUX:

Rama izolacyjna BDX

 
Świetna izolacja górnej 
części ościeżnicy.

Wokółokienna 
paroizolacja BBX 
 
Chroniąca izolację 
termiczną przed 
przenikaniem wilgoci 
z wewnątrz pomieszczenia.

Wokółokienna izolacja 
przeciwwilgociowa BFX

Chroniąca okno przed 
wiatrem i wilgocią 
od zewnątrz.

Prefabrykowana
wnęka okienna LSB

Zapewniająca idealne 
połączenie estetyki, 
dostępu światła i miejsca 
na izolację wokół okna.

System ciepłego montażu 
– ciepło i energooszczędność na lata!

powody, dla których warto 
zainwestować w system ciepłego 
montażu
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To kompleksowe rozwiązanie montażowe, 
które zapewni Twojemu poddaszu wysoką 
termoizolacyjność oraz komfort cieplny 
we wnętrzu. System ciepłego montażu 
składa się z 4 elementów zapewniających 
optymalną izolację pomieszczenia.

Komfort cieplny#1 System z prawidłowo ukształtowaną wnęką okienną zapewnia odpowiednią izolację okna 
i pomieszczenia. Ponadto chroni przed powstawaniem miejsc, z których mogłoby uciekać ciepło 
(tzw. mostków termicznych).

Energooszczędność i trwałość#2 System ciepłego montażu zapewnia wyższą o 3°C temperaturę wewnętrznej powierzchni okna, 
co ogranicza straty ciepła. Dzięki temu na oknie nie osadza się para wodna, która obniża trwałość okna.

Długoletnia gwarancja VELUX#3 Wszystkie elementy systemu ciepłego montażu są do siebie idealnie dopasowane, co zapewnia 
szczelność i efektywność. Jeśli zamontujesz okno z ramą izolacyjną BDX, otrzymasz dodatkowe 
10 lat gwarancji – tym samym gwarancja na całe okno VELUX wyniesie aż 20 lat!

Kołnierze – elementy dodatkowe 
do ciepłego montażu

Kołnierz to niezbędny zestaw fabrycznie przygotowanych 
oblachowań w kolorze okna służący szczelnemu i estetycznemu 
połączeniu okna z pokryciem dachowym, który można dopasować 
praktycznie do każdego pokrycia dachowego. Kołnierze VELUX 
posiadają gąbkę uszczelniającą o ukośnych nacięciach, zapewniającą 
ochronę przed wiatrem i nawiewaniem deszczu i śniegu.



Rolety i markizy VELUX 
– odkryj sposób na poprawę 
komfortu cieplnego latem i zimą!

Zobacz, jakie są korzyści z zamontowania rolet wewnętrznych:

W ofercie VELUX znajdziesz szeroką gamę dodatków do okien, 
które spełnią Twoje wymagania. Zapewnią Ci poczucie komfortu 
cieplnego na poddaszu i całkowitą kontrolę nad ilością wpadającego 
światła. Należą do nich:

Kontrola ilości światła 
 
Rolety są wykonane z materiałów 
o różnej grubości i przepuszczalności 
promieni słonecznych i ciepła. 
W zależności od potrzeb możesz 
wprowadzić do pomieszczenia 
delikatny półmrok lub całkowicie 
zablokować światło słoneczne.

Energooszczędność 
 
Zimą rolety zwiększą parametry 
izolacyjne okna i zmniejszą utratę 
ciepła nawet o 27% (w przypadku 
rolet podwójnie plisowanych FHC).

Dopasowanie 
 
Dzięki różnym stylom, kolorom 
i funkcjom oraz kilku możliwościom 
regulacji światła możesz stworzyć 
na poddaszu klimat jakiego 
potrzebujesz.

zewnętrzne markizy 
przeciwsłoneczne

rolety zewnętrzne rolety wewnętrzne

05

https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc6
https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy/markizy?utm_source=ebook&utm_medium=czesc6
https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy/markizy?utm_source=ebook&utm_medium=czesc6
https://www.velux.pl/produkty/rolety-zewnetrzne?utm_source=ebook&utm_medium=czesc6
https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy/rolety-zaciemniaj%C4%85ce?utm_source=ebook&utm_medium=czesc6
https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc6


Markizy i rolety zewnętrze 
– ochrona przed nagrzewaniem 
poddasza latem

06

To najlepszy sposób na zatrzymanie promieni słonecznych, zanim dotrą one 
do szyby od zewnątrz. Dzięki temu szyba nie nagrzewa się, a w pomieszczeniu 
nawet latem mamy zapewniony komfort cieplny.

Zewnętrzna markiza 
przeciwsłoneczna 
 
Przepuszcza światło i jednocześnie 
zapewnia dobrą widoczność przez 
okno na zewnątrz. Blokuje promienie 
słoneczne, zanim dotrą do szyby. 
Zmniejsza tym samym ilość ciepła 
docierającego z zewnątrz 
do pomieszczenia nawet o 76%! 
Zapewnia samodzielny i wygodny 
montaż, nawet w 10 minut. 
To gwarancja trwałości oraz łatwej 
obsługi z wewnątrz pomieszczenia.

Roleta zewnętrzna 
 
Całkowicie zatrzymuje światło 
i zmniejsza ilość wpadającego ciepła 
słonecznego nawet o 94%! Poprawia 
również izolację termiczną nawet 
o 17%! Dobrze wycisza odgłos 
gradu i deszczu. Stanowi dodatkowe 
zabezpieczenie przed włamaniem.

Aby zapewnić sobie właściwy 
poziom kontroli nad klimatem 
na poddaszu, optymalnym 
rozwiązaniem jest połączenie 
wewnętrznej rolety z 
zewnętrzną markizą lub roletą. 
Szeroki wybór tych produktów 
znajdziesz w ofercie sklepu 
VELUX.
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Zapanuj nad klimatem i zadbaj o komfort cieplny na poddaszu 
– elektryczne i solarne systemy sterowania

VELUX INTEGRA® 
Steruj ilością wpadającego 
do pomieszczenia światła 
oraz dopływem świeżego powietrza!

Zestaw startowy VELUX ACTIVE zawiera:

W rodzinie produktów VELUX INTEGRA® znajdziesz 
zasilane elektrycznie lub solarnie (za pomocą baterii
słonecznej):
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Elektryczne i solarne systemy sterowania oknami oraz roletami VELUX INTEGRA® to nowoczesne produkty dodatkowe, 
które znacznie ułatwią Ci codzienne życie. To dzięki nim możesz otworzyć lub uchylić okna, opuścić i podnieść rolety 
za pomocą jednego przycisku. Odkryj automatykę obsługi VELUX INTEGRA® i VELUX ACTIVE with Netatmo. 
Poznaj ich zalety i sprawdź, jak działają ze wszystkimi oknami VELUX.

okna
dachowe

rolety 
zewnętrzne

rolety do okien 
do płaskiego dachu

markizy

rolety
okna dachowe 
do płaskiego dachu

Solarne lub elektryczne zasilanie

Cicho działający silnik

Czujnik deszczu w standardzie

Kompatybilność z systemem VELUX ACTIVE

Możliwość sterowania oknami i roletami 
z VELUX ACTIVE za pomocą telefonu

VELUX ACTIVE with Netatmo
Zdrowszy klimat na Twoim poddaszu!

To oparty na najnowszych technologiach system sterowania, 
który samodzielnie zarządza wszystkimi oknami i roletami 
VELUX na podstawie danych z czujników jakości powietrza 
wewnątrz pomieszczenia oraz informacji o aktualnej pogodzie.

jeden wewnętrzny 
czujnik klimatu: 

wilgotności, 
temperatury i CO2

przycisk
„wyjście”

bramkę-centralę 
sterującą całym 

zestawem, podłączoną 
do sieci Wi-Fi
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Gratulacje! 
Dzięki lekturze szóstej 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 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, w tych samych typach okien i tej samej 
cenie.

Zadbamy o Twoją prywatność i zapewnimy komfort cieplny o każdej 
porze roku – 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
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