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Produkty firmy VELUX zadziałają w aplikacji Apple HomeKit 

 

Już wkrótce produkty firmy VELUX będą uwzględnione w najnowszej aplikacji Apple 

HomeKit – ogłosiła firma Apple podczas Światowej Konferencji Programistów 2016 

(WWDC) w San Francisco. 

Najnowsza aplikacja Apple HomeKit umożliwia proste i bezpieczne sterowanie z jednego urządzenia 

(iPhone’a, iPada lub iPoda) domowymi akcesoriami, m.in: oświetleniem, ogrzewaniem, a wkrótce 

także produktami firmy VELUX. 

Firma VELUX wspiera zaawansowane rozwiązania związane z inteligentnym domem. Zdaniem firmy 

ten obszar biznesu jest kluczowy dla rozwoju branży budowalnej i innych firm oferujących produkty 

do domu.  

„Wsparcie aplikacji Apple HomeKit produktami firmy VELUX to ekscytująca informacja. Jesteśmy 

przekonani, że nowoczesna technologia stanie się wkrótce integralną częścią zdrowych i efektywnych 

energetycznie domów” – komentuje dyrektor marketingu firmy VELUX Polska Jakub Bogacz. 

Pierwsze produkty firmy VELUX, zintegrowane z aplikacją Apple HomeKit będą dostępne 

prawdopodobnie już w 2017 roku.  

Więcej informacji na temat aplikacji Apple HomeKit. 
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e-mail: agnieszka.kamińska@velux.com  
 
Informacje o Grupie VELUX  
Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy 
dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy 
oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy 
izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do 
pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 
40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego 
większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie 

www.velux.com.  
 
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce  
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem  
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,5 mld zł. Zatrudniają w sumie 
ponad 3500 osób, w tym większość w czterech zakładach 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 czterech lat (2012-
2015) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce prawie 500 mln zł w modernizację i rozwój fabryk 
oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 25 

https://support.apple.com/pl-pl/HT204893


 

 

lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym społeczności lokalnych. W Polsce działają 
FUNDACJE VELUX, które od 2003 roku przekazały 85 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących 
projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest 
społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, 
będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl. 

 


