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Piękny dach na rąbek z oknami dachowymi VELUX 

Od lutego br. do szerokiej oferty firmy VELUX dołączy nowy kołnierz VELUX EDQ 

przeznaczony do montażu okien do poddaszy w dachach krytych blachą na rąbek. Jest to 

unikalne na rynku rozwiązanie o wyjątkowej estetyce oraz szczelności. Każdy dekarz z 

łatwością wkomponuje nowy produkt w pokrycie, bo jego instalacja jest niezwykle 

prosta.  

Najważniejszą zasadą dobrego montażu jest właściwe osadzenie okna w konstrukcji dachu, poprawne 

zaizolowanie połączenia, a także zgodny z instrukcją producenta, prawidłowy montaż pokrycia 

dachowego wokół okna. Aby to osiągnąć, niezbędny jest m.in. wysokiej jakości kołnierz 

uszczelniający. Jednak coraz częściej użytkownicy poszukują rozwiązań, które nie tylko zapewniają 

domownikom odpowiednią izolacyjność, ale też znakomicie komponują się z dachem. Taki właśnie jest 

nowy kołnierz VELUX EDQ, który został przygotowany do montażu okna w metalowych panelach 

dachowych na rąbek stojący. 

„Nasze produkty zawsze dostosowujemy do potrzeb dekarzy oraz oczekiwań klientów. Dach wykonany 

na rąbek może zachwycać, ale jednocześnie wymaga wyjątkowej staranności od dekarzy, dlatego 

wspólnie z ekspertami z firmy RUUKKI przygotowaliśmy rozwiązanie przeznaczone specjalnie do tego 

typu dachów. Efekt współpracy jest wspaniały! Kołnierz EDQ to jedyne takie rozwiązanie na rynku z 

płaskim elementem podokiennym – pięknie komponuje się z dachem” - mówi Jakub Bogacz, dyrektor 

Marketingu w firmie VELUX.  

Idealne dopasowanie 

Blacha na rąbek jest bardzo modnym i coraz chętniej wybieranym pokryciem dachowym, szczególnie 

w czasach, kiedy to proste formy przeważają w nowoczesnej architekturze. Kołnierz EDQ dla 

domowników oznacza maksymalny poziom elegancji – jego subtelny wygląd idealnie komponuje się z 

oknem dachowym. Kołnierz zapewnia wysoką estetykę montażu okien dzięki zastosowaniu płaskiego 

modułu podokiennego. Idealnie sprawdzi się również w domach, gdzie mieszkańcy poszukują 

maksimum doświetlenia wnętrz i rozważają montaż okien dachowych w zespoleniu, czyli kilku okien 

obok siebie. Jest wykonany z lakierowanego aluminium w kolorze szarym RAL 7043, w tym samym 

kolorze co oblachowania okien VELUX, w spójnej tonacji z dostępnymi na rynku pokryciami z blachy 

na rąbek.  

 

 



Prosty i szybki montaż  

Z kolei dla dekarzy nowy kołnierz oznacza łatwiejszą i mniej czasochłonną instalację okien dachowych 

w blachach na rąbek stojący. Dodatkowo, sam proces montażu jest dużo prostszy, ponieważ zapewnia 

łatwe dostosowanie wykończenia kołnierza do rąbków. Co równie istotne, wykorzystując kołnierz EDQ, 

dekarz ma pewność zgodności z wymaganiami montażowymi producenta pokrycia, a także 10-letnią 

gwarancję VELUX.  

„Unikalny kołnierz VELUX EDQ nie tylko harmonizuje się z nowoczesnym wyglądem dachu na rąbek, 

ale jednocześnie zapewnia lepszą izolacyjność montażu okna dachowego, gdyż w komplecie znajdują 

się dodatkowe boczne ocieplenia ościeżnicy. Kołnierz dostępny jest również w wariancie ciepłego 

montażu EDQ 2000, który zawiera dodatkowo ramę izolacyjną BDX, izolację przeciwwilgociową BFX 

oraz rynienkę odwadniającą. Ten drugi wariant kołnierza to nie tylko wyższa pewność poprawności 

montażu oraz szybkość wykonania prac, lecz także możliwość przedłużenia gwarancji na okno VELUX 

o dodatkowe 10 lat. Nowy kołnierz zadowoli najbardziej wymagających klientów i dekarzy” - mówi 

Tomasz Zakrzewski, kierownik grupy produktów w firmie VELUX 

Kołnierz VELUX EDQ został przygotowany z myślą o metalowych panelach dachowych na rąbek firmy 

RUUKKI lub innego producenta o wysokości rąbka w zakresie 25-40 mm. Produkt jest solidny i trwały, 

nie wymaga konserwacji oraz posiada wzmocnienia, które chronią go przed korozją. Przy jego 

zastosowaniu można montować wszystkie typy okien dachowych VELUX samodzielnie lub w 

połączeniu w zestawach poziomych na dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni. Występuje w 26 

rozmiarach, w dwóch wariantach: standardowym EDQ 0000 lub z pakietem ciepłego montażu EDQ 

2000.  

Produkt będzie dostępny w sprzedaży od 1 lutego 2019 roku. Cena detaliczna od: 302 zł brutto.  

*** 

Pytania dziennikarzy: 
 

Agnieszka Kamińska 
Regionalny kierownik ds. komunikacji 
korporacyjnej i CSR 
tel.: (+48) 502 410 414, (22) 33 77 053  
e-mail: Agnieszka.Kaminska@velux.com   

 

 
 
Kinga Kitrasiewicz 
Specjalista ds. PR 
tel.: (+48) 519 688 325, (22) 33 77 045 
e-mail: Kinga.Kitrasiewicz@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. 

 

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 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 
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 trzech lat (2015-
2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz 
dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. 
Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce 
działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 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/

