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Rewolucja na rynku okien do płaskiego dachu - Sferyczny Moduł Szklany 

VELUX 

Firma VELUX po raz kolejny rewolucjonizuje rynek okien do płaskiego dachu.   

W kwietniu br. wprowadza na rynek nowość – Sferyczny Moduł Szklany, który 

doprowadza do pomieszczenia jeszcze więcej światła. Produkt wyróżnia 

wyjątkowy design, unikalna technologia i zastosowanie zakrzywionego szkła.  

Okna do dachów płaskich pozwalają doświetlić pomieszczenia naturalnym światłem, 

gwarantując przy tym najwyższą jakość i szczelność. Do tej pory w podstawowej ofercie firmy 

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

lub poliwęglanu. Dwa lata temu na rynku pojawił się nowoczesny moduł szklany, wykonany  

z 4 mm hartowanego szkła i wykończony aluminiowymi profilami na krawędziach. Teraz firma 

VELUX kolejny raz poszerza ofertę w tym segmencie produktów. Nowa propozycja to Sferyczny 

Moduł Szklany z zakrzywionym szkłem. „Rynek okien do płaskiego dachu rozwija się bardzo 

dynamicznie, a tym samym rosną oczekiwania klientów dotyczące produktów. Sferyczny Moduł 

Szklany to prawdziwa rewolucja i połączenie funkcjonalności dwóch poprzednich rozwiązań. 

Tak samo jak kopułę można montować go w dachach o kącie nachylenia od 0° do 15°. 

Podobnie jak moduł, wygląda bardzo elegancko od strony dachu” – podkreśla Waldemar 

Czarnocki, Product Manager z firmy VELUX. 

Innowacyjna technologia CurveTech 

W zależności od rozmiaru okna, Sferyczny Moduł Szklany wykonany jest z hartowanego szkła 

o grubości od 4 do 6 mm. W konstrukcji produktu zastosowano unikalną technologię 

CurveTech. Wykorzystanie zakrzywionego szkła sprawia, że woda, liście i inne 

zanieczyszczenia, które zbierają się na szybie, są szybko usuwane. W ten sposób okno 

doprowadza do pomieszczenia jeszcze więcej światła bez względu na porę roku. Co więcej, 

szkło jest odporne na zarysowania, co pozwala klientom jeszcze dłużej cieszyć się doskonałym 

widokiem na zewnątrz. 

Wyjątkowy design sprawia, że okno z nowym modułem idealnie nadaje się do płaskich dachów 

zielonych. Użytkownicy z pewnością docenią możliwość wyposażenia go w markizę lub roletę 



elektryczną bądź solarną, które pozwolą na utrzymanie optymalnego klimatu wewnątrz 

budynku. 

Okna do płaskiego dachu VELUX wyposażone w Sferyczny Moduł Szklany zachowują wszystkie 

dotychczasowe zalety, m.in. dobre parametry izolacyjne, wysoką klasę szczelności oraz 

doskonałą izolacyjność akustyczną.  

Wysoki poziom projektowy i walory użytkowe Sferycznego Modułu Szklanego docenił także 

informator branżowy „Stolarka VIP”, przyznając produktowi tytuł Innowacyjne Rozwiązanie 

Branży Stolarki 2017. 

Nowy moduł można montować w oknach do płaskiego dachu w wersji nieotwieranej (VELUX 

CFP) i otwieranej elektrycznie (VELUX CVP), również w wariancie antywłamaniowym,  

w dachach o kącie nachylenia od 0 do 15 stopni. Dostępny jest w 8 rozmiarach, w szerokości 

od 60 do 120 cm.  
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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. 

    

 

http://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. 

 

http://www.velux.pl/

