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Komfortowe poddasze latem. Jak chronić się przed upałem?
Latem szukamy na poddaszu wytchnienia od upału i intensywnego słońca. Jeżeli
chcemy cieszyć się przyjemnym chłodem i swobodnie kontrolować ilość
wpadającego do wnętrza światła, zamontujmy na oknach przesłony. Rolety
i markizy VELUX pomogą w stworzeniu optymalnej temperatury na poddaszu.
Jednym z warunków naszego dobrego samopoczucia i komfortu jest odpowiednia temperatura
we wnętrzu. Przegrzanie pomieszczeń bardzo często prowadzi do pogorszenia jakości snu,
może być także niebezpieczne dla dzieci i osób starszych. Potwierdzają to wyniki badań
„Barometr Zdrowych Domów”, przeprowadzonego przez Grupę VELUX. Wynika z nich, że
spośród Polaków deklarujących codzienne problemy ze snem, aż 59% stanowią osoby, które
uskarżały się na upał.
Przyjemny chłód na poddaszu
Najlepszym sposobem ochrony pomieszczeń przed przegrzewaniem jest zatrzymanie promieni
słonecznych zanim dotrą one do szyby. Z tym zdaniem najlepiej poradzą sobie markizy i rolety
VELUX, które montuje się na zewnętrz okna.
Markiza VELUX to idealne rozwiązanie do salonu, sypialni, pokoi dziecięcych oraz gabinetów.
Wykonana jest ze specjalnej siateczki, która absorbuje promienie słoneczne i redukuje ilość
wpadającego ciepła do pomieszczenia nawet o 76%. Jednocześnie nie ogranicza widoku za
oknem i dostępu światła. Korzystając z markizy, możemy więc wygodnie pracować i
wypoczywać na poddaszu przez cały upalny dzień. Gdy markiza nie jest używana można ją
całkowicie zwinąć – jest wtedy niewidoczna.
Kompleksową kontrolę na światłem i temperaturą gwarantuje także roleta zewnętrzna
VELUX. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, redukuje ilość ciepła wpadającego do wnętrza nawet
o 94%. Ponadto, zapewnia prywatność i zwiększa poczucie bezpieczeństwa domowników.
Sprawdzi się szczególnie w sypialni i pokojach dziecka, gdyż pozwala na całkowite zaciemnienie
wnętrza, chroniąc jednocześnie przed hałasem z zewnątrz, także podczas deszczu czy gradu. Co
ważne, nie ogranicza żadnej funkcji okna – można je uchylać przy częściowo lub całkowicie
zasuniętej rolecie. „Pamiętajmy, że ich montaż rolety zewnętrznej przyniesie spodziewane

korzyści jeżeli będziemy z niej aktywnie korzystać. Rano opuszczajmy ją, dzięki czemu wnętrze
się nie nagrzeje i będzie panował w nim przyjemny chłód. Z kolei nocą, gdy temperatura spada,

podnieśmy roletę i zostawmy uchylone okna”– radzi Monika Kupska-Kupis, architekt z firmy
VELUX.
Wygodne otwieranie
Rolety i markizy zewnętrzne VELUX dostępne są w trzech wariantach: manualnym oraz
zasilanym elektrycznie lub solarnie w systemie VELUX INTEGRA®. Przed zakupem weźmy pod
uwagę miejsce, w którym zostaną zamontowane i zastanówmy się, jak często będziemy
regulować ich pozycję. W wersjach elektrycznych i solarnych niezwykłym udogodnieniem jest
panel dotykowy, działający na fale radiowe w systemie io-homecontrol®. Dzięki niemu
roletami możemy sterować z dowolnego miejsca w domu lub zaprogramować je, by podnosiły
i zasuwały się o wybranej godzinie „Zakup przesłon zewnętrznych warto uwzględnić już na

etapie projektowania domu. Jeżeli przewidujemy, że w przyszłości zdecydujemy się na system
elektrycznego sterowania zadbajmy, by już podczas budowy doprowadzić przewód zasilający
w okolice okna. Dzięki temu późniejsza instalacja sterowania będzie prostsza” – wyjaśnia
Monika Kupska-Kupis, architekt z firmy VELUX.
Kontrola nad światłem i dekoracja poddasza
Innym rozwiązaniem, które pozwoli chronić pomieszczenie przed nagrzewaniem jest
zastosowanie rolet wewnętrznych VELUX. Produkowane są w bardzo wielu wzorach i
kolorach, dlatego łatwo dopasować je do dowolnego wystroju. Do wyboru mamy wiele typów
- efekt rozproszenia lub zaciemnienia światła uzyskamy, stosując rolety zaciemniające,
plisowane, dekoracyjne lub rzymskie. Szczególnie funkcjonalna jest roleta zaciemniającoplisowana DFD, którą można używać na przemian – gdy świeci intensywne słońce i potrzebujemy
całkowitego zaciemnienia rozwijamy górną część; jeśli chcemy stworzyć w pokoju świetlne
refleksy – wykorzystujemy dolną część plisowaną.
Świeże powietrze bez owadów
Chroniąc się przed upałem pamiętajmy, by nie zaniedbywać wietrzenia pomieszczenia.
Najlepiej jednak zostawić je na wieczór, by skorzystać z różnicy temperatur i naturalnie
ochłodzić wnętrze. Ochronę przed insektami, które są szczególnie uciążliwe latem, zapewni
nam moskitiera VELUX. Dzięki niej możemy wieczorem zapalić światło lub spokojnie spać
przy otwartym oknie – szczelna siateczka gwarantuje, że nawet najdrobniejsze owady nie
przedostaną się do środka. Moskitiera nie ogranicza widoku na zewnątrz, możemy zamontować
ją na dowolnym oknie dachowym i łączyć ją z roletami wewnętrznymi czy markizami.
Więcej informacji na stronie: www.velux.pl
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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
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.

