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Jak powiększyć przestrzeń na poddaszu? Nowa kolekcja firmy VELUX
Poczucie przestrzeni, panoramiczny widok, niezwykłe możliwości aranżacji
i komfortowe miejsce do życia – tak wiele można zyskać, wykorzystując na
poddaszu nowatorskie rozwiązania firmy VELUX z nowej kolekcji „Więcej
przestrzeni”. Kategoria obejmuje lukarnę, balkon dachowy, okno balkonowe oraz
elementy doświetlające.
Firma VELUX od lat tworzy innowacyjne standardy i rozwiązania dla poddaszy. Tym razem
proponuje nową kolekcję produktów, która nie tylko zadba o przyjazny klimat wnętrza, ale
również stworzy wrażenie jeszcze większej przestrzeni w pokojach pod dachem. Produkty tej
kategorii można wykorzystać zarówno w nowych budynkach, jak i przy remontach
i adaptacjach. „Kolekcja „Więcej przestrzeni” to kolejny dowód na to, że firma VELUX jest

pionierem innowacyjnych rozwiązań. Przygotowując produkty myślimy przede wszystkim o
tym, jak jeszcze możemy poprawić jakość życia mieszkańców poddasza, poprzez wykorzystanie
okien

dachowych.

Nowa
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W każdym pomieszczeniu mogą zastosować inne rozwiązanie i cieszyć się nieograniczonym
widokiem, ciekawą aranżacją i wnętrzami pełnymi światła i świeżego powietrza” – podkreśla
Jakub Bogacz, dyrektor marketingu firmy VELUX.
Lukarna VELUX - zyskaj więcej przestrzeni
To nowe, innowacyjne rozwiązanie firmy VELUX, które jest atrakcyjną alternatywą dla
tradycyjnej lukarny. Okna dachowe montowane są w cztero - lub sześcio – elementowe
zestawy,

dzięki

wykorzystaniu

gotowego

kompletu

wysokiej

jakości

elementów

konstrukcyjnych. Od zewnątrz całość wygląda bardzo estetycznie i uatrakcyjnia bryłę budynku.
Dla mieszkańców poddasza największa różnica zauważalna jest jednak od środka
pomieszczenia, które zyskuje dużo więcej przestrzeni i nabiera nowoczesnego charakteru. Co
więcej, okna zamontowane z wykorzystaniem lukarny VELUX, zapewniają nieograniczony
widok na zewnątrz i doprowadzają do pomieszczenia jeszcze więcej światła i świeżego
powietrza.
Lukarna VELUX daje użytkownikom bardzo dużą elastyczność, gdyż w zestawy można łączyć
dowolne okna dachowe. Dla ochrony przed słońcem, można wyposażyć je w akcesoria: rolety

wewnętrzne, dostępne w wielu typach i kolorach oraz markizy, chroniące pomieszczenie przed
nagrzewaniem, ale nieograniczające widoku na zewnątrz i dostępu światła. Dla jeszcze
większego komfortu, warto zdecydować się na system sterowania elektrycznego VELUX
INTEGRA®. Rozwiązanie działa na zasadzie fal radiowych, dlatego oknem można operować
z dowolnego miejsca w domu. Dotykowy panel sterowania ma praktyczne programy użytkowe,
dzięki którym można np. zaprogramować wietrzenie wnętrza lub zamykanie rolet po zmroku,
a odsłanianie o świcie.
Balkon na poddaszu – otwórz się na świat
Kolejne produkty z nowej kolekcji, to balkon dachowy i okno balkonowe. Można zastosować je
zarówno w małym mieszkaniu, jak i dużym apartamencie.
Balkon dachowy VELUX GDL Cabrio, to specjalne okno, które w kilka chwil można
przekształcić w niewielki balkon. Mechanizm jest bardzo prosty – górną część unosi się do kąta
45°, dolna z barierkami po bokach wysuwa do przodu. Co więcej, balkon jest tak duży, że
swobodnie mogą korzystać z niego dwie osoby równocześnie. Większy rozmiar to także lepszy
widok na zewnątrz oraz więcej światła. Jako meble balkonowe posłużą sofy i krzesła z salonu,
a domowe kwiaty ustawione pod oknem nacieszą się słońcem. Rozwiązanie polecane jest do
poddaszy bez ścianki kolankowej.
Jeśli zależy nam na małym tarasie całkowicie na zewnątrz, to możemy rozważyć drugie
rozwiązanie - okno balkonowe VELUX GEL. W tym wypadku zestaw elementów okiennych
umożliwia wyjście na taras, który można stworzyć w istniejącej konstrukcji dachu. Okno
balkonowe sprawdzi się w domach jednorodzinnych ze ścianką kolankową, gdzie dobrym
pomysłem jest dobudowanie niezależnej konstrukcji zewnętrznej. Co ważne, okna balkonowe
można łączyć w zestawy z innymi oknami dachowymi i w ten sposób stworzyć jeszcze większe
przeszklenie.
Elementy doświetlające – wypełnij wnętrze światłem
Ostatnią grupą produktów z nowej kategorii są dodatkowe elementy doświetlające.
Umożliwiają one atrakcyjne przedłużenie okna w dół i zapewniają jeszcze szerszy widok –
nawet do samej podłogi. W pomieszczeniach ze ścianką kolankową można zastosować
otwierane uchylnie pionowe okno kolankowe (VELUX VFE) lub nieotwierany element pionowy
(VELUX VIU). Do poddaszy bez ścianki kolankowej przeznaczone są dolne elementy
doświetlające (VELUX GIL lub GIU), które montowane są pod tym samym kątem, co okno
zainstalowane powyżej. Okna z elementami doświetlającymi warto łączyć w zestawy -

montować obok siebie lub jedno nad drugim, by doprowadzić do wnętrza jeszcze więcej
światła.
Montaż produktów VELUX z kolekcji „Więcej przestrzeni” nie wymaga dużego nakładu pracy.
Warto rozważyć te rozwiązania, gdy planujemy remont lub adaptację poddasza. Niezależnie
od tego, które produkty wybierzemy możemy wiele zyskać. I nie chodzi tylko o walory
estetyczne, lecz przede wszystkim o jakość i komfort mieszkania.
Więcej informacji na stronie: http://www.velux.pl/produkty/okna-dachowe/wiecej-przestrzeni
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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.

