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Firma VELUX rewolucjonizuje rynek trzyszybowych okien dachowych 

Firma VELUX  wprowadza do podstawowej oferty nowe, energooszczędne okna 

dachowe z pakietem trzyszybowym. Dzięki atrakcyjnym cenom nowych okien, stają 

się one dostępne dla szerokiego grona odbiorców. 

Firma VELUX, największy producent i eksporter okien w Polsce, od lat wyznacza standardy  

w segmencie okien dachowych, oferując klientom wysokiej jakości i innowacyjne produkty, które 

pozwalają cieszyć się światłem i świeżym powietrzem na poddaszu. Jako lider w zakresie 

nowatorskich rozwiązań, kolejny raz przygotowała ofertę, która rewolucjonizuje rynek okien 

dachowych. Od teraz nowoczesne, energooszczędne trzyszybowe okna dachowe będą dostępne 

w podstawowej ofercie, w wyjątkowo korzystnych cenach.  

„Wcześniej na zakup okien trzyszybowych mogli pozwolić sobie tylko nieliczni inwestorzy. 

Postanowiliśmy to zmienić, by wysokiej jakości, energooszczędne rozwiązania były dostępne dla 

wszystkich. Jesteśmy dumni, że możemy zaproponować klientom okna dachowe o doskonałych 

parametrach, wyjątkowym komforcie obsługi, w niezwykle przystępnych cenach” – podkreśla 

Jacek Siwiński dyrektor generalny firmy VELUX Polska. 

Energooszczędność i komfort  

Nowa oferta firmy VELUX jest odpowiedzią na coraz wyższe oczekiwania klientów w zakresie 

energooszczędności. Trzyszybowe okna dachowe już teraz spełniają wymagania zawarte  

w przepisach, które wchodzą w życie w 2021 roku. Doskonały współczynnik przenikalności 

cieplnej Uw równy 1.1 (W/m2K) został osiągnięty dzięki specjalnemu pakietowi trzyszybowemu 

oraz zastosowaniu unikalnej technologii ThermoTechnologyTM. Specjalna konstrukcja szyby nie 

tylko chroni przed chłodem i stratami ciepła, ale również zapewnia wysoki stopień pozyskania 

darmowej energii słonecznej, a więc oferuje korzystny bilans energetyczny. Nowe okna 

wyposażone są w dodatkową uszczelkę, która jeszcze lepiej chroni przed chłodem i stratami 

ciepła, a także zapewnia wyższą dźwiękochłonność.  



 „Jak wynika z badania „Barometr zdrowych domów”, przeprowadzonego przez Grupę VELUX,  

oszczędność energii i poprawa klimatu wewnętrznego w budynku to główne motywatory 

skłaniające Polaków do remontowania domów. Nasza nowa oferta w pełni odpowiada na te 

potrzeby. Mam nadzieję, że nowa atrakcyjna oferta energooszczędnych okien VELUX spowoduje, 

że jeszcze więcej klientów  sięgnie po nasze produkty przy budowie lub remoncie domu. Montaż 

lepszych okien oznacza niższe koszty energii, zdrowsze warunki mieszkania, a remonty domów 

jednorodzinnych w Polsce pomagają w walce ze smogiem”– zaznacza Jacek Siwiński.  

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie  

Nowe okna trzyszybowe dostępne są w dwóch wersjach: drewniane okno VELUX GLL oraz 

drewniano-poliuretanowe okno VELUX GLU, które jest białe i w pełni odporne na wilgoć. Dzięki 

temu klienci mogą dobrać właściwe rozwiązanie do każdego pomieszczenia, bez względu na jego 

funkcję i stylizację. W zależności od potrzeb, użytkownicy mogą także wybrać system otwierania: 

uchwyt w górnej części skrzydła lub elegancka klamkę na dole. Wszystkie typy wyposażone są  

w wydajny system wentylacji, która dostarcza do wnętrza świeże powietrze, nawet gdy okna są 

zamknięte.  

Nową ofertę okien zaprezentowano pierwszy raz publicznie partnerom handlowym oraz mediom 

na konferencji „Na dachach świata”, która odbyła się 17 marca 2017 roku w Warszawie.  

Trzyszybowe okna dachowe będą dostępne w sprzedaży od 3 kwietnia. Cena katalogowa nowych 

okien dwukomorowych już od 1165 zł brutto. 

Pełna oferta firmy VELUX dostępna na stronie www.velux.pl 
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*** 

Pytania dziennikarzy: 

 

Agnieszka Kamińska 

PR Manager, VELUX Polska 

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

e-mail: agnieszka.kamińska@velux.com 

 

Aleksandra Zybała 

Specjalista ds. PR &Social Media 

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

e-mail: aleksandra.zybala@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 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. 
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