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Nowe, trzyszybowe okno dachowe VELUX do łazienki i kuchni  

Energooszczędne, trzyszybowe, odporne na wilgoć i w przystępnej cenie – to główne 

zalety nowego okna dachowego VELUX GLU, które dostępne jest w podstawowej 

ofercie firmy od kwietnia. 

Dwukomorowe okno dachowe GLU zostało wykonane w unikalnej, opatentowanej przez firmę 

VELUX, technologii. Rdzeń drewniany, z drewna modyfikowanego termicznie, został pokryty 

ciśnieniowo wytrzymałym i w pełni odpornym na wodę poliuretanem pomalowanym na biało. Ze 

względu na te właściwości, produkt polecany jest szczególnie do łazienki i kuchni, gdzie 

najczęściej na oknach gromadzi się para i wilgoć. Komfort użytkowania zapewnia także 

przemyślana konstrukcja – w przeciwieństwie do dostępnych na rynku okien z profili PCV, 

poliuretanowa powierzchnia okna jest jednolita. Naroża skrzydła i ościeżnicy są gładkie  

i bez połączeń, dzięki czemu nie gromadzi się na nich wilgoć, kurz i brud. Okno jest więc bardzo 

łatwe do utrzymania w czystości - nie wymaga konserwacji przez wiele lat użytkowania, wystarczy 

tylko zwykłe mycie. Klienci z pewnością docenią również jego walory estetyczne - białe 

wykończenie sprawia, że okno doskonale komponuje się z nowoczesnym wystrojem wnętrz.  

Energooszczędny pakiet szybowy  

Dotychczas okna dachowe z dwukomorowym pakietem szybowym były dużo droższe.  Wychodząc 

naprzeciw najnowszym trendom i oczekiwaniom konsumentów, firma VELUX wprowadziła pakiety 

dwukomorowe do oferty podstawowej i tym samym zwiększyła ich dostępność dla inwestorów  

w Polsce. 

Nowe okno zostało wyposażone w energooszczędny, dwukomorowy pakiet szybowy jeszcze lepiej 

chroni przed ucieczką ciepła z domu i tym samym wpływa na obniżenie rachunków za ogrzewanie. 

Dzięki tej konstrukcji udało się osiągnąć doskonały współczynnik przenikalności cieplnej, który już 

teraz spełnia wymagania zawarte w przepisach, które wchodzą w życie w 2021 roku. Wskaźnik 

Uw równy jest jedynie 1,1 (W/m2K). Dodatkowo, w nowym oknie zastosowano specjalną 

konstrukcję szyby, która sprawia, że ma ono bardzo dobry bilans energetyczny, czyli zdolność 



pozyskiwania darmowej energii ze słońca - współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g 

równy jest 0,55.   

Na energooszczędność ma także wpływ innowacyjna technologia ThermoTechnologyTM , która 

polega na zastosowaniu w konstrukcji okna drewna modyfikowanego termicznie. Dodatkowa 

uszczelka jeszcze lepiej chroni przed chłodem i stratami ciepła, a także zapewnia wyższą 

dźwiękochłonność.  

Wprowadzając trzyszybowe okna dachowe do podstawowej oferty, firma VELUX nie tylko oferuje 

inwestorom wysokiej jakości rozwiązania w atrakcyjnych cenach, ale przede wszystkim chce 

zachęcać ich do wyboru energooszczędnych produktów. Montaż takich okien oznacza bowiem 

niższe koszty energii, poprawę klimatu wewnętrznego, a w konsekwencji zdrowsze warunki 

mieszkania. 

Wygodne otwieranie i wydajna wentylacja  

Trzyszybowe okno VELUX GLU jest dostępne w wersji otwieranej uchwytem w górze skrzydła. Na 

każdym etapie użytkowania klienci mogą jednak domontować elegancką klamkę na dole, która 

oferowana jest razem z oknem. Górny system otwierania będzie wygodny, gdy okno umieszczone 

jest na standardowej wysokości. Uchwyt jest wtedy dostępny na wyciągnięcie ręki. Pod oknem 

można ustawić meble, ponieważ nie utrudnią jego otwierania. Z kolei dolny system otwierania 

sprawdzi się, gdy okno zamontowane jest wyżej - w takiej sytuacji łatwiej będzie sięgnąć do 

klamki.  

Nowe okno wyposażone jest w wydajny system wentylacji, zintegrowany z uchwytem 

otwierającym. To bardzo wygodne rozwiązanie, które dostarcza do wnętrza świeże powietrze, 

nawet gdy okna są zamknięte. Wentylacja ma także wbudowany łatwy w czyszczeniu i wymienny 

filtr powietrza, który zapobiega przedostawaniu się do domu kurzu i owadów. 

Trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU jest dostępne w sprzedaży od kwietnia. Cena katalogowa 

nowych okien już od 1425 zł brutto. 

Pełna oferta firmy VELUX dostępna na stronie www.velux.pl 
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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 ok. 3800 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 lat (2012-2016) Grupa VELUX i spółki siostrzane 

zainwestowały w Polsce 583 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji 

okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 27 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym  

i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które w ciągu ostatnich 

10 lat przekazały 103 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. 
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