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Okna do płaskiego dachu w nowej odsłonie 

 

Jest mniej widoczny na dachu i nadaje oknu elegancki wygląd – nowy moduł 

szklany do okien do płaskiego dachu firmy VELUX, trafi jesienią na rynek.  

Okna do płaskiego dachu pozwalają doświetlić pomieszczenia światłem naturalnym od 

góry, gwarantując przy tym najwyższą jakość i szczelność. W dotychczasowej ofercie okno 

zabezpieczała matowa lub przezroczysta kopuła, wykonana z wysokiej klasy akrylu lub 

poliwęglanu. Teraz firma VELUX zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę w tym segmencie 

produktów. Nowa propozycja to moduł szklany, wykonany z 4 mm szkła hartowanego  

i wykończony aluminiowymi profilami na krawędziach. „To odpowiedź na rosnące 

oczekiwania bardziej wymagających klientów. Teraz mogą oni wybrać sposób 

zabezpieczenia okna od zewnętrz. Jeśli mają już okno do płaskiego dachu, na dowolnym 

etapie użytkowania mogą zdecydować się na wymianę osłony, gdyż wszystkie produkty są 

ze sobą kompatybilne” - wyjaśnia Waldemar Czarnocki, Product Manager. 

Okno do płaskiego dachu, wyposażone w nowy moduł szklany ma wszystkie dotychczasowe 

zalety, m.in.: dobre parametry izolacyjne i możliwość zainstalowania elektrycznie 

sterowanej rolety. Podstawowa różnica zauważalna jest od strony dachu. Moduł szklany 

jest mniej widoczny i nadaje całemu oknu elegancki wygląd. Dla architektów to większa 

elastyczność i swoboda projektowania. Takie okno może być zainstalowane nawet  

w najbardziej ekskluzywnym budynku. 

Sprawdzona konstrukcja  

Nowy moduł szklany to funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu rozwiązanie. Jako jedyny 

produkt w tej kategorii na rynku, został wyposażony w powłokę łatwozmywalną. 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.  

W zestawie z oknem moduł szklany ma najwyższą z możliwych, 4. klasę szczelności.  

Wodoodporność gwarantują testy przeprowadzone w najlepszych laboratoriach w branży. 

„Okna do płaskiego dachu z modułem szklanym od wielu lat cieszą się powodzeniem na 

rynku amerykańskim. Sprawdzona konstrukcja gwarantuje bezpieczne i komfortowe 

użytkowanie. Jestem przekonany, że ten produkt zyska uznanie polskich klientów” - mówi 

Waldemar Czarnocki. 

Moduł szklany można montować w oknach do płaskiego dachu w wersji nieotwieranej 

(VELUX CFP), otwieranej manualnie lub elektrycznie (VELUX CVP), w dachach o kątach 

nachylenia od 5 do 15 stopni. Dostępny jest w 8 rozmiarach, w szerokości od 60 do 120 

cm. Cena w zestawie z oknem już od: 2 560 zł brutto. 
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Informacje o Grupie VELUX 

Dzięki światłu dziennemu i świeżemu powietrzu, których dostarczają produkty VELUX, powstają lepsze warunki 

mieszkalne. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz świetlików wraz z rozwiązaniami 

przeznaczonymi do płaskiego dachu. VELUX oferuje również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, 

żaluzje, produkty izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Grupa VELUX posiada swoje fabryki w 11 krajach, a 

przedstawicielstwa handlowe w blisko 40 krajach. Jest jedną z najsilniejszych marek na światowym rynku 

materiałów budowlanych, a jej produkty są sprzedawane niemal na całym świecie. W Grupie VELUX zatrudnionych 

jest około 10 tys. osób, a jej właścicielem jest VKR Holding A/S. Więcej informacji na stronie www.velux.com. 

 

Informacja o VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem 

i eksporterem okien dachowych z Polski, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,43 mld zł. Zatrudniają w sumie  

ponad 3300 osób, w tym większość w czterech fabrykach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie 

i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie  

o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dwóch lat VELUX  

i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce ponad 350 mln zł, z czego 250 mln zostało przeznaczone na modernizację 

fabryk i dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Była to największa inwestycja w ponad 20-

letniej historii VELUX w Polsce. Okna Nowej Generacji – bardziej energooszczędne, dostarczające więcej światła, 

zapewniające większy komfort w instalacji i użytkowaniu, zastąpiły całkowicie starą ofertę.  
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