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Polskie fabryki Grupy VELUX i spółki siostrzane zatrudniają najwięcej pracowników z całego sektora stolarki budowlanej obejmującego producentów okien 
i drzwi. W sumie zatrudniamy na umowę o pracę blisko 3800 Polek i Polaków w Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowach k. Tczewa, a liczba naszych pracowników 
systematycznie i stale rośnie. W ostatnim roku wzrosła o blisko 8%, zatrudniliśmy dodatkowo 280 osób. W ciągu ostatnich 5 lat zwiększyła się o ponad 1/3. 

Grupa VELUX i spółki siostrzane są największym  
producentem i pracodawcą w branży stolarki okiennej

Szanowni Państwo, 

od zawsze celem firmy VELUX było dostarczanie 

produktów, których oczekują klienci, a które odznaczają 

się najwyższą jakością i bezawaryjnością przez długie 

lata. Dodatkowo dbamy o to, aby produkty te były 

łatwe w montażu i abyśmy mogli je zaoferować 

w przystępnej cenie. 

W związku z zapisanymi w Warunkach Technicznych 

przyszłymi zmianami parametrów technicznych okien, 

a szczególnie współczynnika przenikalności cieplnej Uw, 

nasi klienci, chcący budować domy spełniające przyszłe 

normy, oczekują od nas coraz cieplejszych rozwiązań. 

Postanowiliśmy więc sprostać wyzwaniu i dostarczyć 

na rynek nową gamę okien 3-szybowych o wysokim 
komforcie obsługi w wyjątkowo atrakcyjnych 
cenach. Dotychczas okna 3-szybowe były bardzo drogie  

i stać było na nie tylko wybranych inwestorów.  

Dziś to się zmienia – nowa oferta okien VELUX GLL  

i GLU w segmencie Standard Plus jest bardzo korzystna. 

Każdego inwestora będzie stać na zakup okna z szybą 

dwukomorową, spełniającego wymagania Warunków 

Technicznych na 2021 rok. Zatem już dziś nie mam 

wątpliwości, jakie produkty w tym roku będą wybierać 

nasi i Państwa klienci. 

Poprzez tę rewolucyjną zmianę Grupa VELUX po raz 

kolejny wyznacza standard rynkowy w segmencie okien 

dachowych. Zachęcam Państwa do promowania nowej 

oferty okien 3-szybowych wśród Państwa klientów  

i dalszego rozwoju Państwa firm we współpracy z nami. 

Więcej o nowej ofercie na stronie 14.

Jacek Siwiński
Dyrektor Generalny VELUX Polska

Grupa VELUX jest największym producentem i eksporterem okien w sektorze stolarki. 

W 2016 roku nasze przychody wyniosły ponad 1,6 mld złotych. W ciągu ostatnich  

5 lat w sumie wzrosły o niemal 40%. To pokazuje, jak szybko rozwijamy się w Polsce.

W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” opublikowanym 24 listopada 2016 roku 

zajęliśmy najwyższą pozycję (225) na „Liście 2000” najlepszych polskich 

przedsiębiorstw i eksporterów ze wszystkich producentów okien i drzwi. Kolejne 

firmy uplasowały się na następujących pozycjach: Fakro – 262, Drutex – 523, Grupa 

Oknoplast – 617, Eko-Okna – 669, Porta KMI Poland – 1003.

Zatrudnienie w największych firmach z branży stolarki w Polsce
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Grupa VELUX 
i spółki siostrzane

Grupa Fakro* Drutex Eko-Okna Porta KMI Poland Grupa Oknoplast

*Grupa Fakro na swojej stronie internetowej informuje o 3300 pracownikach jako o łącznej liczbie pracowników Grupy Fakro na świecie. http://www.fakro.pl/informacje-o-firmie/ 
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Grupa VELUX i spółki siostrzane w liczbach

Dane finansowe oraz dotyczące zatrudnienia pochodzą z rankingu dziennika „Rzeczpospolita” „Lista 2000” opublikowanego w dniu 24 listopada 2016 roku.

W pierwszej stolicy Polski działają dwa zakłady 

należące do spółki NB Polska. Przy ulicy Słonecznej 

znajduje się fabryka okien drewnianych, a przy 

ulicy Kolejowej – fabryka okuć. Grupa VELUX jest 

największym pracodawcą w mieście, zatrudniającym 

ponad 750 osób. Fabryka przy ulicy Kolejowej to 

wyłączny producent metalowych komponentów do 

okien dachowych VELUX. W zakładzie wytwarzanych 

jest ponad 500 różnego rodzaju produktów. Grupa 

VELUX jest aktywnym uczestnikiem lokalnego życia 

społecznego. Od wielu lat wspiera m.in. największe 

wydarzenie sportowe na terenie miasta – Bieg 

Europejski.

W 2013 roku firma, świętując 15-lecie swojej
obecności w Gnieźnie, otrzymała od
ówczesnego prezydenta medal milenijny.

Fabryka okien i kołnierzy aluminiowych w Namysłowie 

zatrudnia około 700 osób, a jej powierzchnia – blisko 

80 tysięcy metrów kwadratowych – zajmuje obszar 

kilkunastu boisk piłkarskich. Zakład w Namysłowie 

jest cenionym miejscem pracy. W 2013 roku został  

uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności  

i Kompetencji, przyznawanym przez Regionalną Izbę 

Gospodarczą w Katowicach w kategorii „Załoga 

– wspólny sukces”. Fabryka otrzymała także tytuł 

„Wiodącego przedsiębiorstwa we wdrażaniu procesów 

ciągłego doskonalenia” podczas Międzynarodowego 

Kongresu Gemba Kaizen. W Namysłowie znajduje się 

również centrum dystrybucji Grupy VELUX na rynek 

polski i europejski.

Magazyn w Namysłowie może pomieścić nawet
240 tysięcy sztuk okien.

Na Pomorzu działa, należący do spółki Dovista, 

zespół 6 fabryk, z których każda posiada  

własny profil wyrobów. Ze względu na zajmowany 

obszar – 40 hektarów, liczbę zatrudnionych osób 

– blisko 2000 oraz charakter produkowanych 

wyrobów miejsce to nosi nazwę „Wioski Okiennej”.  

W Wędkowach produkowanych jest rocznie 

łącznie ponad 600 tysięcy najwyższej jakości okien 

drewnianych.

Spółka Dovista została nagrodzona między
innymi Diamentem Forbesa 2014 oraz tytułem
Lidera Stolarki Okiennej w Polsce.

Gniezno Namysłów Wędkowy k. Tczewa

Czy wiesz, że: Nasze przychody są wyższe niż zsumowane przychody 4 wiodących firm  
w branży: Drutexu, Oknoplastu, Eko-Okna i firmy Porta KMI Poland.

PRZYCHODY 2015

Grupa VELUX 
i spółki siostrzane

Drutex Grupa Oknoplast

Eko-Okna Porta KMI Poland Dobroplast Mercor

Grupa Fakro

Pozbud Classen-Pol Nordan Pol-Skone

Hormann Sonarol Invado Ponzio Polska

Voster
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Rekomendowany Wykonawca 
VELUX – nowa odsłona

Sprawdzona formuła kwalifikacji

Siłą VELUX są niewątpliwie wysokiej jakości produkty, najlepsze na polskim 

rynku wsparcie techniczne oraz renoma u inwestorów. Te trzy atuty łączy  

w jedno formuła kwalifikacji produktowych. Aby zdobyć kwalifikację, wystarczy 

zaprosić przedstawiciela VELUX na budowę i wspólnie potwierdzić prawidłowość 

montażu. Otrzymanie pierwszej kwalifikacji równoznaczne jest z zyskaniem 

miana „Rekomendowanego Wykonawcy”. Zdobycie pierwszych pięciu kwalifikacji 

nagradzamy użytecznymi prezentami dla profesjonalistów. 

Z polskimi dekarzami i wykonawcami współpracujemy już od ponad ćwierćwiecza.  
Cztery lata temu uruchomiliśmy program Rekomendowany Wykonawca VELUX. 
Rekomendowanych jest już ponad dwa tysiące. Zobacz, co dla nich przygotowaliśmy w tym roku. 

Usługi Dekarskie Marwit Polska

tel. 123 456 789
jakubowskiandrzej@poczta.onet.pl

Imię i Nazwisko

Nowi uczestnicy programu na wstępie otrzymują od nas powitalny pakiet wizytówek 

Rekomendowanego Wykonawcy VELUX i certyfikat Rekomendowanego,  

a korzystając z Panelu dekarza, mogą zamówić bezpłatne materiały promocyjne.

Profesjonalna wkrętarka Oklejenie samochodu Bon zniżkowy na zakup 

odzieży roboczej

Zestaw garnków Tefal

Baner reklamowy Wydruk certyfikatu Naklejka magnetyczna 

na samochód 

Jeżeli jeszcze nie jesteś  
Rekomendowanym  
Wykonawcą VELUX,  
nie czekaj – daj się  
zarekomendować!

Więcej szczegółów: ! http://www.velux.pl/dekarze
+22 33 77 000
kontakt@velux.pl

Następnym razem, gdy 

będziesz montować okno 

dachowe, poleć swojemu 

klientowi markę VELUX 

Zaproś naszego 

przedstawiciela na 

budowę

Przejdź praktyczne 

szkolenie 

Zdobądź swoją 

pierwszą kwalifikację 

produktową VELUX, 

odbierz pakiet 

powitalny i zostań 

Rekomendowanym

W tym roku po zdobyciu pięciu kwalifikacji Rekomendowani mogą wybrać jedną 

z czterech nagród: trzy wspierające biznes i jedną bardzo przydatną w domu,  

bo nie samym sprzętem żyje człowiek...

Nowe nagrody

REKOMENDOWANY
WYKONAWCA VELUX
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Rozwój biznesu z VELUX

Umów się ze swoim Doradcą Technicznym na szkolenie, potwierdzenie kolejnej kwalifikacji  

lub doradztwo na budowie.

Staramy się dostarczać fachowcom szczegółowych instrukcji montażu i wyczerpujących informacji o nowościach i produktach VELUX.  
Wiemy jednak, że nic nie zastąpi prezentacji na żywo, bezpośredniego kontaktu i konkretnej rozmowy z praktykiem oraz możliwości zadania pytań.  
Każdy zainteresowany wykonawca może więc – za darmo – skorzystać z naszej oferty szkoleniowej w dogodnym dla siebie miejscu, czasie i zakresie.  

Szkolenia szyte na miarę

W fabryce
VELUX to światowa marka, ale duża część naszych 

okien powstaje tutaj, w Polsce, gdzie jesteśmy 

największym producentem i eksporterem stolarki.  

W ciągu roku organizujemy dla wykonawców wizyty 

w naszej fabryce w Gnieźnie. Jest to niepowtarzalna 

okazja, aby zobaczyć tajniki technologii VELUX, skalę 

produkcji i zaangażowanie naszych pracowników  

„od kuchni”. Każda wizyta połączona jest również  

z praktyczną prezentacją szerokiej oferty produktowej.

Na budowie
Jeżeli planujesz montaż naszych produktów, których 

jeszcze nie znasz, potrzebujesz wsparcia w doradzeniu 

klientowi, natrafiłeś na nietypową konstrukcję dachu 

albo chcesz przeszkolić nowych pracowników  

– po prostu zaproś nas na budowę. Doradcy Techniczni 

VELUX są do Twojej dyspozycji na terenie całego 

kraju i z przyjemnością zademonstrują nie tylko nasze 

produkty, ale również techniki ułatwiające pracę oraz 

podpowiedzą, jak dobierać okna do poszczególnych 

pomieszczeń.

W hurtowni
We współpracy ze składami budowlanymi 

zorganizowaliśmy specjalne warsztaty produktowo-

-montażowe przygotowujące do sezonu 2017. 

Ruszyliśmy już w styczniu, gdyż chcemy dotrzeć  

do jak największej liczby hurtowni w całym kraju.  

Jeżeli jeszcze nie otrzymałeś zaproszenia na takie 

warsztaty, skontaktuj się ze swoim hurtownikiem  

lub Doradcą Technicznym VELUX.

JAROSŁAW GRZECH
502 292 320

JAN KIERSZTYN 
502 224 577

PAWEŁ UMECKI
500 134 841

SYLWESTER KOWALCZYK
502 220 662

PIOTR POLAK
502 224 576

MARIUSZ ZYCH
502 410 437

PIOTR ROSZKO
502 297 243

PIOTR GARBACKI
502 297 228

PAWEŁ ZGRZYWA
502 292 783

OLAF AUGUSTYN 
503 049 243
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Czasy się zmieniają
Kiedyś, gdy inwestor szukał specjalisty, pytał znajomego. Dziś pierwszym 

znajomym, którego opinii zasięga, jest… „wujek Google”. Polacy ochoczo 

korzystają z sieci przy wyborze produktów lub usług – sukcesy takich portali, jak 

znanylekarz.pl, filmweb.pl czy murator.pl dowodzą, że nie ma dziedziny życia,  

w której nie konsultujemy się z internetową społecznością. Coraz częściej bardziej 

od opinii eksperta interesuje nas zbiorowa opinia internautów. Z czasem trend 

ten będzie tylko narastał. Młodzi w sieci robią wszystko, a niebawem to oni będą 

dominować na rynku… I dekarza również wybiorą „z Internetu”.

Odpowiedź VELUX: wyszukiwarka „Znajdź dekarza”
Sposobów na promocję w sieci jest wiele, większość wymaga jednak czasu, 

pieniędzy i umiejętności. Dlatego stworzyliśmy stronę, która za darmo, przy 

minimalnym wysiłku pozwala dekarzom zaistnieć w Internecie. Wyszukiwarka 

„Znajdź dekarza” skierowana jest bezpośrednio do inwestorów – kilkoma  

ruchami myszy odnajdą fachowców z okolicy, przejrzą ich kwalifikacje  

i zdjęcia z realizacji. Strona uruchomiona w ubiegłym roku okazała się 

prawdziwym hitem. W tym sezonie wzbogaciliśmy ją o możliwość dodawania 

innych certyfikatów branżowych, inwestorom zaś pozwoliliśmy na polecanie 

dekarzy. Naszą wyszukiwarkę intensywnie promujemy, innymi słowy – to my 

inwestujemy czas i pieniądze, żebyś Ty nie musiał. Spójrz, jakie to proste!

Klienci Cię szukają...  
w Internecie!
Branża budowlana poleceniami stoi. Dobrze wykonana praca i zadowoleni klienci  
są gwarancją zapełnionego kalendarza. Dziś – również w branży budowlanej  
– pozytywną opinię buduje się w sieci. Z wyszukiwarką VELUX „Znajdź dekarza” to proste.

Każdy z Rekomendowanych trafia do wyszukiwarki „Znajdź dekarza” na 

witrynie www.velux.pl. W minionym roku narzędzie to cieszyło się ogromnym 

zainteresowaniem klientów, dlatego w 2017 rozwinęliśmy jego funkcjonalność. 

Wyszukiwanie stało się o wiele bardziej intuicyjne. Wizytówki można wzbogacić 

o zdjęcia realizacji i inne certyfikaty branżowe, dzięki czemu klienci – często 

poszukujący kompleksowej usługi – zobaczą pełen obraz kwalifikacji dekarza. 

Użytkownik będzie mógł również ocenić i polecić wykonawcę. Rekomendowani 

nie muszą się troszczyć o reklamę w Internecie – inwestorzy odnajdą ich i zgłoszą 

się do nich sami, ponieważ to my zadbamy, aby nasi wykonawcy byli dobrze 

widoczni w popularnych wyszukiwarkach, np. w Google.

Ważne nowości w wyszukiwarce „Znajdź dekarza” 
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http://www.velux.pl/

Twoja wizytówka w sieci 

Aby edytować swoją wizytówkę, zaloguj się na www.velux.pl/profesjonalisci/dekarze! Jeżeli potrzebujesz pomocy, po prostu skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym VELUX.

Każdy Rekomendowany trafia do wyszukiwarki „Znajdź dekarza”. 

Twoi klienci mogą przyznawać Ci gwiazdki 
za solidnie wykonaną pracę. 

Inwestorzy trafią na Twoją wizytówkę z poziomu wyszukiwarki 
„Znajdź dekarza”...

My promujemy całą wyszukiwarkę.

...lub bezpośrednio z wyszukiwarki Google.

Korzystając z Panelu dekarza, może edytować swoją wizytówkę.

http://www.velux.pl/

http://www.velux.pl/

http://www.velux.pl/

http://www.velux.pl/

http://www.velux.pl/

Rozwój biznesu z VELUX
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Klienci z polecenia  
i z Internetu są równie cenni

Panie Rafale, jaki jest profil Pana działalności? 
Zajmujemy się kompleksową usługą wykonywania 

konstrukcji i pokryć dachowych. Specjalizujemy 

się w kryciu dachów dachówkami cementowymi 

i ceramicznymi, jednak w naszym portfolio można 

znaleźć także pokrycia blaszane. Pierwsze 

realizacje pod szyldem mojej firmy zostały 

wykonane w 2006 roku i praktycznie od 

początku działalności miałem przyjemność 

montować okna VELUX.

W jaki sposób rozwija Pan firmę?
Wymieniam i systematycznie powiększam park 

maszynowy. Razem z moimi pracownikami 

uczestniczę w szkoleniach z zakresu nowych 

materiałów i technologii, a także przyjmuję 

zlecenia wymagające zastosowania nowych 

materiałów. Program Rekomendowany 

Wykonawca VELUX – do którego należę od  

3 lat – jest tu szczególnie pomocny. Staram się 

również we własnym zakresie doskonalić techniki 

wykonawcze.  

W jaki sposób promuje Pan swoją działalność?
Główną formą promocji mojej firmy jest aktywnie 

działający fanpage na Facebooku, współpracuję 

także z dwumiesięcznikiem „Fachowy Dekarz 

i Cieśla”. Na stronie firmy na Facebooku 

można znaleźć większość naszych realizacji. 

Zamieszczam tam również moje przemyślenia 

związane z różnymi zdarzeniami i zjawiskami 

występującymi podczas trwania budowy.

Jak jeszcze korzysta Pan z Internetu w swojej 
działalności? 
W obecnych czasach Internet jest największą bazą 

wiedzy na wszelkie możliwe tematy,  

Rafał Szczepański prowadzi samodzielną działalność od ponad 10 lat i od samego 
początku montuje produkty marki VELUX. Zapytaliśmy go o ścieżki rozwoju, współpracę 
z VELUX oraz o to, jaką rolę odgrywa w jego działalności Internet. No i o przyszłość…

w tym także dekarskie, oraz platformą do wymiany 

informacji pomiędzy kolegami po fachu, jak również 

na płaszczyźnie potencjalny inwestor – dekarz. 

Dzięki takiej wymianie informacji my wykonawcy 

spotykamy na placu budowy coraz bardziej 

świadomych inwestorów, z wiedzą pochodzącą 

niekoniecznie z „artykułów sponsorowanych”.  

Obecnie zapytania tak z Internetu, jak i te wynikające 

z polecenia poprzednich inwestorów są równie ważne  

Rozmawiamy z Panem Rafałem Szczepańskim

i wartościowe. W obu przypadkach zgłaszają się do 

mnie inwestorzy świadomi moich standardów pracy 

oraz jakości świadczonych usług. 

Z jakich realizacji jest Pan wyjątkowo dumny?
Każdego roku pojawiają się inwestycje, z realizacji 

których jestem dumny. Są to zwykłe domy, jednak 

mam do nich sentyment ze względu na idealną 

współpracę z inwestorem i architektem, a czasem 

dlatego, że dachówka była pierwszą sprzedaną  

w Polsce lub że mam dobre wspomnienia  

z pierwszego obniżonego montażu VELUX.

Jakie korzyści płyną ze współpracy z VELUX  
i montażu okien naszej firmy?
Główna korzyść, jaką mogę wskazać, to pomoc 

handlowa i serwisowa. Pomoc zarówno w postaci 

przedstawiciela, który „na telefon” jest w stanie 

udzielić wsparcia w każdej kwestii handlowej  

i marketingowej, jak i doradcy technicznego. 

Problemy związane na przykład z wymianą 

pękniętej szyby czy wynikające z niuansów 

technicznych przy montażu w rozmaitych 

pokryciach lub na różnych poziomach są 

rozwiązywane bardzo profesjonalnie. Jedynie 

zgrana współpraca na tych dwóch płaszczyznach 

gwarantuje pełen komfort pracy, który VELUX 

zdecydowanie mi zapewnia.

Jakie są Pana plany zawodowe na najbliższy 
sezon?
Najbliższy sezon zapowiada się bardzo 

pracowicie, gdyż większość terminów mam już 

zarezerwowanych. Liczę jednak, że pojawi się 

arcyciekawa inwestycja, o której będę mógł  

w przyszłym roku powiedzieć – to ta, z której  

jestem najbardziej dumny.
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VELUX & Ludzie

Ponad 100 milionów na 
projekty społeczne w Polsce

Najnowsze projekty Fundacji VELUX

Żłobek integracyjny 
w Namysłowie

Fundację VELUX powołał do życia w latach 70. i 80. ubiegłego wieku założyciel 

VELUX – Villum Kann Rasmussen. Na świecie granty Fundacji przeznaczane są na 

cele z zakresu ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych 

i społecznych. 

Fundacje działają bardzo aktywnie również w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat 

przeznaczyły dla polskich organizacji non profit ponad 103 mln złotych. Jak do tej 

pory, ich głównym celem w Polsce było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

dzieci i młodzieży. Każdego roku polskie organizacje pozarządowe mogą składać do 

nich wnioski o przyznanie grantu na realizację zaproponowanych projektów.

Hospicjum wyręczające w Krakowie

Dzięki współpracy trójstronnej w Namysłowie powstanie innowacyjny 
żłobek integracyjny, w którym będzie prowadzona również działalność 
ukierunkowana na wsparcie rodziców. 
Inicjatorem projektu jest Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka 

„ELEMENTARZ”. Gmina Namysłów przeznaczyła na to przedsięwzięcie 

atrakcyjny grunt, a inwestycja zostanie sfinansowana przez Fundacje VELUX, 

które przekazały na ten cel ponad 5 mln złotych.

W grudniu 2016 roku działalność rozpoczęło Centrum Opieki Wyręczającej dla 

Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci – pierwsze w Polsce hospicjum oferujące 

tak zwaną opiekę wyręczającą.

Ta forma pomocy zapewni rodzinom ciężko chorych dzieci możliwość czasowego 

odciążenia od codziennej, wyczerpującej opieki, dając szansę na wytchnienie  

i nabranie sił. Działalność ośrodka dedykowana jest dzieciom i młodym dorosłym 

chorującym na nieuleczalne i przewlekłe schorzenia, którymi na co dzień opiekuje 

się rodzina. Ośrodek będzie otwarty dla podopiecznych z całej Polski. Centrum 

prowadzone będzie przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie Nowej Hucie, 

a Fundacja VELUX wsparła projekt grantem w wysokości blisko 5,7 mln złotych. 

Wartość grantów
Fundacji VELUX
dla polskich organizacji
pozarządowych

103 mln zł
w ciągu 10 lat
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W 2017 roku wprowadzamy do oferty nowy produkt do okien dachowych 
– naokienną wentylację VELUX z rekuperatorem. Produkt jest idealnie 
dopasowany do okien VELUX. Montaż urządzenia jest szybki i łatwy do 
przeprowadzenia przez jedną osobę, bez konieczności wchodzenia na dach.

Naokienna wentylacja VELUX z rekuperatorem ogrzewa świeże powietrze napływające 

do domu ciepłem odzyskanym z powietrza wywiewanego z pomieszczenia. 

Ten innowacyjny sposób na skuteczną wentylację pozwala odzyskać nawet 75% ciepła 

usuwanego z pomieszczenia. Wydajny system gwarantuje ciągłą wymianę zużytego 

powietrza na świeże. Produkt jest wodoszczelny, umożliwia stałą wentylację nawet 

podczas deszczu. Dodatkową zaletą urządzenia jest istotne ograniczenie hałasu 

z zewnątrz i możliwość łatwej regulacji. To idealne energooszczędne rozwiązanie 

przeznaczone jest szczególnie do budynków remontowanych, do adaptowanych 

poddaszy, gdzie nie jest opłacalna budowa instalacji z odzyskiem ciepła w całym 

budynku lub jest ona niemożliwa do wykonania.

Produkt można zamocować na każdym etapie użytkowania okna, choć najwygodniej 

jest to zrobić podczas montażu. Proces instalacji nie ingeruje w konstrukcję dachu 

i warstwy izolacji, wystarczy tylko doprowadzić zasilanie.

Polecaj klientowi to innowacyjne rozwiązanie VELUX oraz swoje usługi 
montażowe. Dach to Twoje dzieło – klient chętnie pozostawi je w Twoich 
zaufanych rękach oraz zawierzy Twojemu profesjonalizmowi.

Nowatorskie rozwiązanie – nowe możliwości rozwoju usług  
i biznesu z produktami VELUX.

Montaż krok po kroku

Przygotowanie  
do instalacji

Mocowanie modułu 
wentylacyjnego

Przed przystąpieniem do instalacji produktu wyjmij 

skrzydło okna i tymczasowo zdemontuj pokrycie 

dachowe wokół okna. W kolejnym kroku zdemontuj 

blok termiczny znajdujący się w górnej części ościeżnicy.

Moduł wentylacyjny jest idealnie dopasowany do okien 

dachowych VELUX, dzięki czemu jego montaż jest 

bardzo szybki. Umieść moduł nad oknem dachowym  

i za pomocą wkrętów przykręć do łat dachowych  

w wyznaczonych miejscach. 

1.

2.

W zestawie znajdują się:

• naokienny moduł wentylacyjny z pokrywą i centralką sterującą 
• kanały wentylacyjne
• filtry powietrza
• elementy przedłużające kołnierz uszczelniający okna 
• przewód z wtyczką 
• obrazkowa instrukcja montażu

Nowość Naokienna wentylacja 
z rekuperatorem

Czas instalacji

Zastosowanie

Modele okien

Szerokość okien

ok. 90 min

dachy 20°–60°

obrotowe Nowej Generacji GGL i GGU z górnym systemem otwierania

78 cm i 94 cm, od maja 2017 również 114 cm
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Montaż centralki 
sterującej i kanałów 
wentylacyjnych

Instrukcje montażu i inne materiały  
na naszym kanale VELUX Polska Sp. z o.o. 

Montaż górnego 
oblachowania 
okna i kołnierza 
uszczelniającego

W kolejnym etapie zainstaluj centralkę sterującą, 

służącą do indywidualnej konfiguracji pracy 

urządzenia. Następnie po obydwu stronach centralki 

sterującej zamontuj kanały wentylacyjne, które będą 

zapewniały odpowiedni przepływ powietrza.

W wyznaczonych miejscach, zgodnie z instrukcją 

montażu, przykręć specjalne uchwyty, które 

umożliwią montaż górnego oblachowania 

okna. Następnie po obydwu stronach modułu 

wentylacyjnego zamocuj elementy przedłużające 

kołnierz i zamontuj górne oblachowanie okna. 

W ostatnim kroku nad modułem wentylacyjnym 

przytwierdź oblachowanie mocujące kołnierz.

W ostatnim etapie montażu załóż magnes na 

zamku okna. Umożliwi to uruchamianie i wyłączanie 

wentylacji poprzez otwieranie lub zamykanie klapy 

wentylacyjnej. 

Pokrywę modułu wentylacyjnego zamontuj za 

pomocą dostarczonych wkrętów. Górną część 

kołnierza przymocuj nad modułem wentylacyjnym. 

Następnie w wyznaczonych miejscach zainstaluj 

wymienne filtry powietrza. Teraz możesz ponownie 

zamontować pokrycie dachowe i umieścić skrzydło 

okna w ościeżnicy.

Montaż pokrywy, 
górnej części 
kołnierza i filtrów 

5.

3.

4.

Montaż magnesu  
na zamku okna

6.

!
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Lukarna VELUX

Montaż krok po kroku

Okna dachowe można montować w 4- lub 

6-elementowych zestawach dzięki wykorzystaniu 

gotowego kompletu elementów instalacyjnych.  

Wszystkie części przygotowane są na wymiar  

i doskonale do siebie pasują, co znacznie przyspiesza  

prace montażowe. Lukarna VELUX może być instalowana 

w dachach o kącie nachylenia między 35° a 70°. Zestaw 

składający się z 4 okien można stworzyć z dowolnych 

typów okien dachowych VELUX o wymiarach 

78 x 118 cm, 94 x 118 cm lub 114 x 118 cm, zaś zestaw 

składający się z 6 okien – z okien o rozmiarze 78 x 118 cm.

Jeszcze więcej przestrzeni, światła i świeżego powietrza na poddaszu, a do tego  
– prosty montaż. Jeszcze więcej szans na rozwój biznesu i usług w oparciu o nowości 
VELUX. W przeciwieństwie do standardowej lukarny instalacja rozwiązania VELUX  
nie wiąże się z budową skomplikowanej konstrukcji na dachu.

Idealne dopasowanie, 
najwyższa jakość  
i gwarancja VELUX.

Warianty okien

W zestawie znajdują się:

• belki wspierające 
• prefabrykowane elementy boczne konstrukcji
• pełny zestaw ciepłego montażu BDX  
 z izolacją przeciwwilgociową BFX
• elementy oblachowania zewnętrznego 
• system kołnierzy uszczelniających 
• elementy wykończenia wewnętrznego

1.

2.

Przygotowanie do 
instalacji

Montaż belek 
konstrukcyjnych

Przed rozpoczęciem montażu przygotuj  

zgodnie z projektem otwór w konstrukcji dachu, 

uwzględniając liczbę okien w zestawie.

W gotowym zestawie znajdują się przygotowane na 

wymiar klejone belki z drewna sosnowego.  

Zamontuj je w górnej i dolnej części otworu okiennego.

Nowość

Rozmiar okna Kombinacja okien

MK06
2x2 okna dachowe

lub
2x3 okna dachowe

PK06 2x2 okna dachowe

SK06 2x2 okna dachowe
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3.

5.

7.

4.

6.

8.

Montaż bocznych 
elementów 
konstrukcji i belki 
środkowej

Montaż izolacji 
przeciwwilgociowej 
VELUX BFX

Instalacja skrzydeł 
okien dachowych

Montaż ramy 
termoizolacyjnej 
VELUX BDX

Montaż systemu 
blachowań 
i kołnierza 
uszczelniającego

Montaż belek 
wewnętrznych

Przymocuj prefabrykowane boczne elementy 

konstrukcji z płyty OSB z warstwą izolacji termicznej. 

Następnie w wyznaczonym miejscu zamontuj 

drewnianą belkę środkową.

Zamontuj wokół okienną izolację przeciwwilgociową 

BFX, która zapewnia szczelne połączenie z izolacją 

przeciwwilgociową dachu. Dzięki harmonijkowej 

konstrukcji w prosty i szybki sposób przymocujesz 

ją na łatach. Łatwy i szczelny montaż zapewnia 

także butylowa warstwa klejąca, która umożliwia 

przytwierdzenie BFX do ościeżnicy okna.

Następnie włóż skrzydła okien w uprzednio 

zamontowane ościeżnice.

Kolejnym elementem do montażu jest rama BDX ze 

spienionego polietylenu, która idealnie przylega do okna, 

zapobiegając powstawaniu mostków termicznych  

i wychładzaniu wnęki okiennej – to element ciepłego 

montażu okien VELUX. Na obwodzie ramy znajdują się 

kątowniki, dzięki którym precyzyjnie dokręcisz ją do łat 

lukarny. Po zamocowaniu ramy BDX zamontuj ościeżnice 

okien. Sprawdź ustawienie szczelin pomiędzy skrzydłem 

okna a ościeżnicą zgodnie z instrukcją montażu.

Zamontuj system oblachowań i kołnierzy 

uszczelniających VELUX. Kołnierz wykonany  

z lakierowanego aluminium zapewnia bezpieczne 

odprowadzenie wody lub śniegu poza obrys okna. 

Następnie zainstaluj środkową rynnę poprzeczną, 

która zapewni odprowadzenie wody spomiędzy 

górnej i dolnej linii okien. Po zamontowaniu całości 

uzupełnij materiał pokryciowy dachu wokół lukarny.

Od środka pomieszczenia zamontuj paroizolację 

VELUX BBX (nie jest ona elementem zestawu)  

oraz belki wewnętrzne z lakierowanego na 

biało drewna sosnowego. Również te elementy 

przygotowane są na wymiar, gwarantując idealne 

dopasowanie i estetyczne wykończenie wnętrza.

VELUX & Porady montażowe
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Z początkiem sezonu 2017 3-szybowe okna dachowe staną się atrakcyjne jak nigdy 

dotąd. To, co dotychczas osiągalne było tylko dla zamożniejszych klientów, będzie 

teraz dostępne dla dużo szerszego grona inwestorów, a wykonawcy docenią niższą 

wagę okna. 

Do naszej oferty wprowadzamy okna drewniane GLL i drewniano-poliuretanowe GLU 

z innowacyjnym dwukomorowym pakietem szybowym. To zupełnie nowa konstrukcja, 

zaprojektowana tak, aby łączyła wyjątkowe parametry izolacyjne i bardzo dobry dostęp 

światła słonecznego. Innymi słowy – jeszcze więcej ciepła i jeszcze więcej światła!

Nie zapomnieliśmy o wykonawcach, którzy często narzekali na montaż standardowych 

okien dwukomorowych. Wiemy, że wielu problemów nastręczał ciężar takich okien, 

dlatego zrezygnowaliśmy ze szkła klejonego i w zamian użyliśmy bardzo wytrzymałego 

szkła pojedynczego. Dzięki temu nowa szyba jest zarówno wytrzymała, jak i lekka. 

Teraz już bez obawy o komfort swojej pracy możesz polecać klientom nowe 3-szybowe 

okna dachowe VELUX!

Rewolucja w 3-szybowych 
oknach dachowych 

Okno drewniane Okno drewniano-poliuretanowe

Szyba dwukomorowa w drewnianym oknie GLL o konstrukcji ThermoTechnologyTM

Wysokiej jakości klejone drewno

Dodatkowe elementy izolacyjne z wysoko izolacyjnego spienionego polistyrenu

Podwójny system uszczelek

Mocowane na klik oblachowanie bez wkrętów

Dostępne  w wersji z górnym lub dolnym otwieraniem w tej samej cenie

Szyba dwukomorowa w drewniano-poliuretanowym oknie GLU

Rdzeń z modyfikowanego wysokotemperaturowo drewna o dużej sztywności
i parametrach izolacyjnych

Gruba powłoka poliuretanowa chroniąca przed wilgocią, zapewniająca 
doskonały wygląd bez połączeń i łatwość utrzymania w czystości

Zaawansowane uszczelki

Mocowane na klik oblachowanie bez wkrętów

Dostępne z górnym otwieraniem oraz w korzystnym cenowo pakiecie 
z dolną klamką do samodzielnego montażu

Okno drewniane Okno drewniano-poliuretanowe

Szyba dwukomorowa w drewnianym oknie GLL o konstrukcji ThermoTechnologyTM

Wysokiej jakości klejone drewno

Dodatkowe elementy izolacyjne z wysoko izolacyjnego spienionego polistyrenu

Podwójny system uszczelek

Mocowane na klik oblachowanie bez wkrętów

Dostępne  w wersji z górnym lub dolnym otwieraniem w tej samej cenie

Szyba dwukomorowa w drewniano-poliuretanowym oknie GLU

Rdzeń z modyfikowanego wysokotemperaturowo drewna o dużej sztywności
i parametrach izolacyjnych

Gruba powłoka poliuretanowa chroniąca przed wilgocią, zapewniająca 
doskonały wygląd bez połączeń i łatwość utrzymania w czystości

Zaawansowane uszczelki

Mocowane na klik oblachowanie bez wkrętów

Dostępne z górnym otwieraniem oraz w korzystnym cenowo pakiecie 
z dolną klamką do samodzielnego montażu

NOWOŚĆ

Energooszczędne
okno 3-szybowe
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Okna VELUX do dachów płaskich to po prostu 

świetny produkt. Wszystkie wykonane są  

z twardego PCV, a profil ramy został dodatkowo 

wypełniony wysoko izolującą pianką polistyrenową. 

Każde okno wyposażono w bezpieczną  

i energooszczędną szybę o klasie odporności 

antywłamaniowej P2A lub P4A. Niezwykle ważną 

cechą wszystkich okien do płaskiego dachu VELUX 

jest również ich wzornictwo. Okna te są bowiem 

wykonane z dbałością o każdy detal zarówno 

wewnątrz, jak i na zewnątrz, dzięki czemu mogą 

być zainstalowane w najbardziej ekskluzywnych 

budynkach. 

Jednak prawdziwym atutem takich okien  

jest mnogość możliwości wykończeniowych  

i konfiguracyjnych – wiele rozmiarów, w wersjach 

nieotwieranej, otwieranej manualnie, elektrycznie, 

antywłamaniowej, oddymiającej lub jako wyłaz 

dachowy. Od teraz, w zależności od potrzeb, 

użytkownicy mogą wybierać spośród aż trzech 

sposobów zabezpieczenia okna od zewnątrz i tak je 

skonfigurować, by najlepiej spełniało indywidualne 

preferencje.

Więcej możliwości. Płaskie jest piękne!
Oferta okien do płaskiego dachu VELUX to szeroki wybór wariantów oraz 
dodatkowego wyposażenia. Okna pozwalają doświetlić pomieszczenia 
naturalnym światłem, jednocześnie oferując najwyższą jakość, izolacyjność 
oraz estetykę dopasowaną do potrzeb każdego użytkownika. 

Nowości produktowe

Nowy moduł do okien do płaskie-

go dachu został wykonany w uni-

kalnej technologii CurveTech®. 

Zakrzywione, odporne na zaryso-

wania szkło umożliwia skutecz-

ne usunięcie wody, liści i innych 

zanieczyszczeń, które zbierają 

się na szybie. W ten sposób 

okno doprowadza do pomiesz-

czenia jeszcze więcej światła  

i zapewnia doskonały widok na 

zewnątrz. Od strony dachu sfe-

ryczny moduł szklany wygląda 

bardzo nowocześnie i elegancko, 

dzięki czemu doskonale nadaje 

się do dachów zielonych.

Okna do płaskiego dachu  

VELUX wyposażone w sfe-

ryczny moduł szklany zacho-

wują wszystkie dotychczaso-

we zalety okien dachowych,  

m.in. dobre parametry izolacyj-

ne, pakiet wyciszania deszczu, 

czwartą najwyższą klasę szczel-

ności oraz możliwość zainstalo-

wania akcesoriów: elektrycznie 

lub solarnie sterowanej rolety  

i markizy.

Sferyczny moduł szklany
Pierwsza propozycja osłony zewnętrznej to 

przezroczysta lub matowa kopuła, dostępna  

w wersji akrylowej lub poliwęglanowej. Drugi 

wariant to dyskretny, płaski moduł szklany 

wykonany z 4 mm hartowanego szkła i wykończony 

aluminiowymi profilami na krawędziach. Okno tak 

zamontowane jest mniej widoczne na dachu  

i nadaje całości elegancki wygląd. Dodatkowo, jako 

jedyny produkt w tej kategorii na rynku, posiada 

łatwo zmywalną powłokę. Dzięki zastosowaniu 

tej technologii gromadzące się na szybie 

zanieczyszczenia są rozpuszczane, a następnie 

spłukiwane przez deszcz. Po wyschnięciu nie ma 

śladów brudu, więc szyba nie wymaga częstego 

mycia. Trzeci rodzaj osłony to nowość – sferyczny 

moduł szklany z technologią CurveTech®.

Dekarze i wykonawcy z pewnością docenią wygodę 

montażu wszystkich okien VELUX.  

Dzięki systemowym zestawom montażowym 

wystarczy zaledwie godzina na prawidłową 

instalację okna. W razie potrzeby VELUX oferuje 

bezpłatną pomoc szkoleniową w trakcie montażu 

dla firm montujących nasze okna po raz pierwszy. 

Dostępność

Rozmiary

Warianty

2017

okna dostępne są w 9 rozmiarach, 
o szerokości od 60 do 150 cm

nieotwierany 
i otwierany elektrycznie

NOWOŚĆ

PRZED PO
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W tym roku również 

kilkukrotnie wybierzemy 

się w mocnym składzie 

na mecze. Na wszelkie 

pytania zainteresowanych 

odpowiedzą nasi Doradcy 

Techniczni i Przedstawiciele 

Handlowi. Uwaga – warto 

się pospieszyć. Jak to  

z biletami bywa – ich liczba 

jest ograniczona!

Wspólne kibicowanie 
VELUX od wielu lat sponsorem Europejskiej Ligi Mistrzów w Piłce Ręcznej Mężczyzn, 
gdzie polskie drużyny walczą z powodzeniem o trofea – VIVE Tauron Kielce zostało  
w edycji 2015/2016 wspaniałym zwycięzcą „ręcznej” Champions League.

W VELUX cenimy światło, przestrzeń i świeże powietrze – nie tylko na 

poddaszach. Jednocześnie cenimy pracę zespołową, dlatego zapraszamy naszych 

partnerów na… rower!    

Rower to dzieło geniusza – niezwykle wydajna maszyna, która 95% wysiłku 

osoby pedałującej przekłada na ruch do przodu. Niecałe 5% marnowane jest 

wskutek oporów tocznych, tarcia w łożyskach itp. Jazda na rowerze jest bardziej 

efektywna niż chodzenie – gdy idziemy, przy każdym kroku część energii tracimy 

na unoszenie całego ciała.

Jednak to, jak szybko jedziemy, zależy w dużej mierze od energii włożonej 

w pokonanie oporu powietrza. Aby podwoić prędkość, trzeba ponad 2-krotnie 

zwiększyć zużycie energii. Jeśli podczas jazdy po płaskim terenie przy 

bezwietrznej pogodzie przyspieszymy z 12 km/h do 32 km/h, opór powietrza 

zwiększy się aż o 1800%.

Dlatego jazda „na kole” innego rowerzysty bardzo się opłaca (co łatwo 

zaobserwować podczas wyścigów kolarskich). Przy prędkości 32 km/h jazda 

taka zmniejsza zużycie energii o 18%, a przy 40 km/h – o 27%.

To co, czas na rower?… I to najlepiej w grupie, aby korzystać z opisanego 

powyżej zjawiska. Zapraszamy więc do wspólnego rowerowego wyzwania 

w zespole VELUX podczas Tour de Pologne Amatorów w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Bez względu na pogodę gwarantujemy ducha zespołowej walki i moc wrażeń.  

Tour de Pologne… 
Fachowców!

Rowerowe wyzwania 2017 

W ubiegłorocznym Tour de Pologne amatorów wystartowała ekipa fachowców 

VELUX. Drużyna złożona z pracowników i partnerów biznesowych (czyli Was!) 

osiągnęła cel – wspólnie dotarliśmy na metę. W koszulkach VELUX pojechało  

18 zawodników, co czyniło nas najliczniejszą z niemal 50 drużyn. 17 miejsce  

przy tak dużej liczbie uczestników wyścigu było całkiem sporym sukcesem, ale 

nie ukrywamy, że w tym roku mamy apetyt na więcej!  

Montujemy ekipę na tegoroczny Tour, 

który odbędzie się 4 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Skontaktuj się z naszym 
Doradcą Technicznym 
lub Przedstawicielem 
Handlowym!

Jeździsz amatorsko na 
rowerze szosowym?

Chcesz przeżyć z nami 
emocje kolarskiego 
święta?  


