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Wyjdź na taras – przez okno dachowe. Innowacyjne rozwiązanie firmy VELUX 

Wyjście na taras oraz okno dachowe – te dwie funkcjonalności łączy w sobie jeden, 

innowacyjny produkt firmy VELUX, okno balkonowe GEL z kolekcji „Więcej 

Przestrzeni”. Dzięki jego zastosowaniu mieszkańcy poddasza zyskują dodatkową 

przestrzeń, mogą cieszyć się większą ilością światła dziennego, świeżym powietrzem, 

panoramicznym widokiem oraz korzystać  na prywatnym tarasie z uroków lata. 

Do tej pory balkon był dostępny tylko dla użytkowników parteru lub wyższych kondygnacji bez 

poddasza. Teraz, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu firmy VELUX swoje marzenia o tarasie 

pełnym kwiatów, z wygodnym fotelem oraz miejscem do odpoczynku mogą spełnić także 

mieszkańcy poddasza. Okno balkonowe VELUX GEL umożliwia wyjście na taras, który można 

zbudować na zewnątrz niezależnie od rodzaju dachu: może być ze ścianką kolankową lub bez. 

Górną część obsługuje się jak okno uchylno-obrotowe – można ją bezstopniowo uchylić do kąta 

45 stopni lub zatrzymać w dowolnej pozycji. Dolna część dostępna jest w wersji otwieranej na 

prawą lub lewą stronę oraz jako nieotwierana. Na poddaszach bez ścianki kolankowej balkon 

wbudowany jest w istniejącą konstrukcję dachu. W domach jednorodzinnych ze ścianką 

kolankową, taras może być niezależną konstrukcją zewnętrzną lub być częścią tej konstrukcji 

np. wyjścia na taras nad garażem. 

„To bardzo uniwersalne rozwiązanie, które daje wspaniałe możliwości aranżacji. Wielkość tarasu 

zależy od nas, a okna balkonowe możemy łączyć w zestawy z innymi oknami dachowymi, tworząc 

w ten sposób jeszcze większe przeszklenie. Co więcej, rozwiązanie można zastosować na 

poddaszu w różnych budynkach, zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych. Jest to szczególnie cenne 

dla właścicieli mieszkań w starych kamienicach, gdzie adaptacja poddasza staje się coraz 

popularniejsza” – podkreśla Monika Kupska-Kupis, architekt z firmy VELUX. 

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest możliwość optymalnego wykorzystania i powiększenia 

przestrzeni na poddaszu. Prywatny taras będzie naturalnym przedłużeniem salonu lub sypialni. 

Możemy tam odpoczywać z rodziną, cieszyć się kontaktem z naturą, a także panoramicznym 

widokiem. Co więcej, okno balkonowe doprowadzi do pomieszczenia jeszcze więcej światła i 

świeżego powietrza, co dobrze wpłynie na nasze zdrowie i samopoczucie.  Większe przeszklenia 

wpuszczą do wnętrza więcej promieni słonecznych, a to w istotny sposób przyczyni się do 

pozyskiwania darmowego ciepła zimą, poprawiając bilans energetyczny budynku.  



Montaż okna balkonowego VELUX GEL to także gwarancja oszczędności energii. Doskonałe 

parametry izolacyjne – współczynnik Uw=1,2 (W/m2K) - osiągnięto dzięki zastosowaniu 

dwukomorowego pakietu szybowego. Od wewnątrz okno zostało wyposażone w szybę 

bezpieczną, laminowaną o klasie odporności antywłamaniowej P2A, z kolei od zewnątrz w szybę 

hartowaną z powłoką łatwozmywalną i antyroszeniową, ograniczającą powstawanie zabrudzeń 

oraz eliminującą kondensację pary wodnej. Dla podniesienia komfortu użytkowania poddasza 

okno zostało również przystosowane do montażu różnego rodzaju rolet wewnętrznych. Jest 

również  wyposażone w klapę wentylacyjną z filtrem powietrza, która zapewnia dopływ świeżego 

powietrza nawet, gdy okno jest zamknięte.  

Okno balkonowe VELUX GEL od swojej premiery, która miała miejsce 15 lat temu cieszy się 

niesłabnącym zainteresowaniem klientów. Można łączyć go w zestawy i montować na każdym 

typie poddasza: ze ścianką kolankową lub bez, w dachach o kącie nachylenia od 35-53 stopni. 

Górne okno ma wymiary 78x136cm, a dolne 78x109 cm. 

Więcej informacji na www.velux.pl/wiecejprzestrzeni 

 

 

*** 

 

Pytania dziennikarzy: 

Aleksandra Zybała 

Specjalista ds. PR &Social Media 

tel.: (+48) 502 410 418, (22) 33 77 045 

e-mail: aleksandra.zybala@velux.com 

 

 

Agnieszka Kamińska 

PR Manager, VELUX Polska 

tel.: (+48) 502 410 414, (22) 33 77 053 

e-mail: agnieszka.kamińska@velux.com 

 

 

Informacje o Grupie VELUX 

Od ponad 75 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła 

dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń 

modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i 

rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i zrównoważony klimat 

wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z przedstawicielstwami handlowymi i 

zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding 

A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2016 roku 

VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,4 mld euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 155 

milionów euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com 
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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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