
  

Warszawa, 15 marca 2019 r.  

 

Zestawy okienne VELUX – teraz stać Cię na więcej światła 

Poczucie przestrzeni, panoramiczny widok i komfortowe miejsce do życia, to 

korzyści wynikające z montażu okien dachowych w zestawach, czyli kilku okien 

dachowych obok siebie. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko lepiej doświetlimy 

wnętrza, ale też zadbamy o zdrowie i samopoczucie. Od 25 marca 2019 roku 

użytkownicy będą mogli zakupić dwa okna dachowe VELUX wraz z kołnierzem do 

montażu kombi w obniżonej o 400 zł cenie lub okno dachowe w komplecie z 

oknem kolankowym o 600 zł taniej.  

Według badań spędzamy w budynkach aż 90% naszego czasu. Zdajemy sobie 

sprawę, że dom jest jednym z głównych czynników utrzymania dobrego zdrowia, jednak 

wiedza ta rzadko przekłada się na późniejsze działania. Odpowiednio dobrane i prawidłowo 

rozmieszczone okna dachowe mogą nam znacznie pomóc w zachowaniu komfortowych 

warunków na poddaszu. Okazuje się bowiem, że mają one bardzo duży wpływ na 

energooszczędność budynku, doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, a także na 

właściwą wentylację poddasza.  

Decydując się na montaż okien dachowych warto mieć na uwadze, że ich liczba, 

rozmieszczenie oraz rozmiar będą rzutować w przyszłości na nasz domowy komfort. 

Według przepisów powierzchnia okna powinna stanowić minimum 10% powierzchni podłogi 

pokoju. Jeśli jednak chcemy cieszyć się większą ilością światła na poddaszu, możemy 

zamontować kilka okien obok siebie. Wtedy przeszklenia mogą sięgać nawet 30-40 % 

powierzchni podłogi.  

„Zestawy okien dachowych cieszą się coraz większą popularnością na polskim 

rynku. Niosą one za sobą wiele korzyści, nie tylko pięknie doświetlą nasze poddasza, ale 

też zapewniają świetny widok na zewnątrz i kontakt z otoczeniem domu. Widząc duże 

zainteresowanie zestawami, chcemy wyjść naszym klientom naprzeciw, dlatego teraz 

można kupić dwa wybrane okna dachowe VELUX z linii Standard Plus wraz z kołnierzem 

uszczelniającym kombi w niższej cenie” – mówi Jakub Bogacz, dyrektor marketingu w 

firmie VELUX. „Dla osób poszukujących bardziej niestandardowych rozwiązań również 

mamy propozycję – zestaw okna kolankowego wraz z oknem połaciowym oferujemy z 

obniżką 600 zł od ceny katalogowej.”  

 

 

 



Poznaj zasady łączenia okien dachowych w zestawy 

Jeśli zastanawiamy się nad domem z dużymi przeszkleniami, warto zapoznać się z 

możliwościami, jakie oferują nam okna dachowe połączone w zestawy. Najczęściej 

spotykanym zestawem okiennym są dwa okna zamontowane obok siebie. W przypadku 

łączenia okien w zestawy warto mieć na uwadze pewne zasady: w poziomie łączymy okna 

tej samej wysokości – w praktyce jest to jednoznaczne z tym samym rozmiarem okien. 

Jeśli pomieszczenie jest wysokie to możemy zastanowić się nad montażem okien jedno nad 

drugim. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w pionie łączymy okna o tej samej szerokości 

– natomiast jeśli zależy nam na urozmaiceniu architektury wnętrza, okna mogą być różnej 

długości. 

Osobom poszukującym niestandardowych rozwiązań na poddaszu, niewątpliwie spodoba 

się połączenie okien dachowych z oknami kolankowymi. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu 

nie tylko powiększymy optycznie poddasze, ale też otworzymy się na przestrzeń i piękne 

widoki. Pozwoli ono efektywnie zwiększyć ilość przeszkleń, które mogą ciągnąć się od okna 

połaciowego nawet do samej podłogi. Dodatkowo, okno kolankowe to  świetny sposób na 

przewietrzenie wnętrza nawet przy bardzo złej pogodzie. Dostępne w wersji uchylnej w 

technologii drewnianej, okno kolankowe VELUX VFE, a także w wersji uchylno-rozwieranej 

na bok: VELUX VFA/VFB oraz nieotwieranej w technologii drewniano-poliuretanowej – okno 

VELUX VIU. Więcej inspiracji i wskazówek jak łączyć okna w zestawy na stronie 

www.velux.pl/zestawy-okien 

Prawidłowy montaż to podstawa 

Bez względu na to, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy, warto mieć na uwadze zasady 

prawidłowego montażu. Okno dachowe jest integralnym elementem dachu, dlatego 

powinno być szczelnie z nim połączone, a także odpowiednio ocieplone. Aby zainstalować 

okno dachowe w zestawie należy wybrać odpowiedni kołnierz uszczelniający oraz inne 

materiały instalacyjne jak np.: ramy izolacyjne czy folie paraizolacyjne. Kołnierze 

dedykowane montażowi okien w zestawach noszą nazwę kombi. Składają się one z wielu 

elementów: bocznych, środkowych i górnych, które wybiera się zależnie od ułożenia okien, 

a także rodzaju zastosowanego pokrycia dachowego. Kołnierze kombi mogą mieć różne 

rozstawy rynienek, dobieramy je do ułożenia krokwi. W przypadku montażu rolet 

zewnętrznych w oknach zainstalowanych jedno nad drugim należy wybrać rynienkę o 

rozstawie minimum 25 cm.  

Kupując okna w komplecie zapłacisz mniej 

Teraz zakupy okien dachowych w zestawach kombi będą jeszcze bardziej przystępne 

cenowo. Od 25 marca 2019 roku zestaw VELUX kombi z dwoma oknami dachowymi z linii 

Standard Plus drewnianymi lub drewniano-poliuretanowymi (typy GLL 1061, GLL 1061B, 

GLU 0061, GLU 0061B) umiejscowionymi obok siebie wraz z kołnierzem uszczelniającym 

EKZ i EKW (do pokryć profilowanych) lub EKJ (do montażu obniżonego w dachówkach 



profilowanych), dostępne będą z rabatem 400 zł. Ofertą objęte są kołnierze z rynienkami 

10 lub 12 cm. Z kolei zestaw VELUX z oknem kolankowym dostępny będzie w pakiecie: 

drewniane okno dachowe Standard Plus GLL 1061 lub GLL 1061B wraz z oknem 

kolankowym VFE 3066 z ceną niższą o 600 zł. Rabaty skalkulowane są od sumy cen 

detalicznych brutto producenta na dany zestaw produktów.    

 *** 
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korporacyjnej i CSR 
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Kinga Kitrasiewicz 
Specjalista ds. PR 
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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 1,9 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. 
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