
Informacja prasowa                                                                                                               
Warszawa, 24 lutego 2020 r.  

 

Panoramiczny widok z nowym oknem elektrycznym VELUX GPU INTEGRA® 

Wyobraź sobie okno dachowe, którego skrzydło samo płynnie unosi się do góry, a Ty 

podziwiasz niczym nieograniczony widok. Gdy nagle zaczyna padać, okno cicho i 

automatycznie zamyka się. Jego mechanizm sterowania pozostaje całkowicie niewidoczny,  

a Ty cieszysz się harmonią swojego wnętrza z oknem dachowym VELUX GPU INTEGRA®. Gdy 

połączysz je z systemem kontroli klimatu VELUX ACTIVE, możesz je otwierać i zamykać  

w aplikacji w telefonie, a jeśli zapomnisz przewietrzyć pokój, okno zrobi to za Ciebie. 

Specjalnie zaprojektowana roleta zewnętrzna bez względu na porę roku zapewni optymalną 

temperaturę na poddaszu.  

Jeśli nieprzypadkowo wybrałeś otoczenie swojego domu i nie chcesz rezygnować z widoków na poddaszu, 

klapowo-obrotowe okno dachowe VELUX GPU INTEGRA® będzie najlepszym wyborem. Dzięki niemu 

możemy lepiej wykorzystać przestrzeń na poddaszu, korzystając z wbudowanej funkcji zdalnego 

sterowania. Elektryczny system VELUX INTEGRA® umożliwia wygodne otwieranie i zamykanie okna za 

pomocą klawiatury naściennej. Skrzydło można uchylić aż do kąta 45° lub bezstopniowo zatrzymać  

w dowolnej pozycji i cieszyć się nieograniczonym widokiem. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się -  

w salonie, gabinecie, biurze czy w sypialni, może odmienić wygląd pokoju i zapewnić komfort wizualny 

jego użytkownikom. Otwarcie go w pełnym zakresie tworzy wrażenie balkonu, umożliwiając korzystanie z 

benefitów naturalnego świata, a także możliwości swobodnego wyglądania przez okno. Dla jeszcze 

większej wygody, okno zostało fabrycznie wyposażone w czujnik deszczu, który zamyka je kiedy spadną 

pierwsze krople.  

„Nasze produkty doskonalimy tak, aby spełniały potrzeby także naszych najbardziej wymagających 

klientów. Inwestorzy szukają trwałych rozwiązań, które zapewnią im dużą ilość światła dziennego na 

poddaszu i niezakłócony widok, ale równie ważna jest dla nich łatwość obsługi i wygoda” – mówi Tomasz 

Zakrzewski, kierownik produktów VELUX Polska. „Elektryczne okno dachowe VELUX INTEGRA® łączy  

w sobie komfort użytkowania, świetne wzornictwo i gwarancję korzystania w pełni z widoków i dziennego 

światła” – dodaje. 

Unikalna i estetyczna konstrukcja  

Wszystkie elementy odpowiadające za sterowanie okna są zupełnie niewidoczne, dzięki czemu okno 

wygląda wyjątkowo estetycznie. Solidne i wytrzymałe łańcuchy oraz sprężyny gazowe, które bezpiecznie 

podnoszą, podtrzymują i zamykają okno, zwijają się płynnie do wnętrza ramy.  

Na wygląd okna, jak również na jego jakość, wpływa unikalna konstrukcja ThermoTechnology™. Jego 

profil okienny wykonano z rdzenia drewnianego modyfikowanego termicznie, który pokryto ciśnieniowo 

wytrzymałą warstwą malowanego na biało poliuretanu. Taka konstrukcja uformowana w jednej części 



sprawia, że naroża okna są gładkie, bez połączeń, dzięki czemu nie gromadzi się na nich wilgoć, kurz i 

brud. Jest to okno całkowicie odporne na wilgoć.  

W razie potrzeby można je otworzyć za pomocą uchwytu w górnej części skrzydła. Funkcja obrotu skrzydła 

o 180o, ułatwia utrzymanie szyby w czystości. Model posiada klapę wentylacyjną, która umożliwia 

wietrzenie pomieszczenia nawet przy zamkniętym oknie. 

Inteligentne rozwiązania 

Zastosowanie nowoczesnej technologii daje możliwość połączenia okna GPU INTEGRA® z inteligentnym 

systemem VELUX ACTIVE with NETATMO, który umożliwia zdalne zamykanie i otwieranie okien oraz rolet 

w aplikacji w telefonie niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. System jest kompatybilny z platformą Apple 

HomeKit oraz Google Home i Asystentem Google, dzięki czemu możemy wykorzystać także funkcję poleceń 

głosowych. VELUX ACTIVE with NETATMO może samodzielnie dbać o jakoś powietrza w naszym domu. 

Bazując na danych z czujników powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz informacji ze stacji pogodowych, 

zamyka lub otwiera okna i rolety, dbając o komfort i zdrowie domowników. Program działa na zasadzie fal 

radiowych, w protokole komunikacji io-homecontrol®, który jest wysoce bezpieczną technologią 

porównywalną do komunikacji między bankomatem a bankiem.  

W zgodzie z projektem budynku  

Okno jest dostosowane do montażu na dachach o kącie nachylenia 15°-65°, a dzięki jego dopasowaniu do 

szerokiej gamy produktów montażowych komponuje się z różnymi rodzajami pokrycia. Idealnie sprawdzi 

się w nowoczesnych budynkach, ale też w projektach adaptacji poddaszy, remontów starych kamienic i 

loftów. Dzięki dostępności okna w najbardziej popularnych rozmiarach, można je łączyć z innymi typami 

okien dachowych VELUX tworząc atrakcyjne wizualnie i funkcjonalnie zestawy, które wpuszczą do 

pomieszczenia jeszcze więcej światła i świeżego powietrza. Daje to architektom dużą elastyczność i 

możliwość dopasowania rozwiązań do każdego projektu. Okno VELUX GPU INTEGRA®  jest dostępne  

w ośmiu rozmiarach - od 66 do 114 cm szerokości i od 98 do 140 cm wysokości. 

Do okna VELUX GPU INTEGRA® zaprojektowano elektryczną roletę zewnętrzną, która dodatkowo zwiększa 

komfort użytkowania. Roleta sprawdzi się o każdej porze roku – zimą zapewni dodatkową izolację, latem 

będzie chroniła przed ostrymi promieniami słońca. Roleta, tak, jak i okno, zasilana jest elektrycznie, co 

sprawia, że możemy ją otwierać i zamykać za pomocą klawiatury naściennej lub aplikacji w telefonie. Jest 

ona także zintegrowana z systemem inteligentnego sterowania klimatem w pomieszczeniu monitorującym 

temperaturę, wilgotność i stężenie CO2 oraz warunki pogodowe.  

Okno VELUX GPU INTEGRA® dostępne w ofercie firmy VELUX już od marca.  
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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 10 200 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR 
Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 
2018 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,6 mld euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele 
charytatywne 118 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 1,98 mld zł. Zatrudniają ponad 4000 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 (2016-2018) Grupa VELUX i spółki 
siostrzane zainwestowały w Polsce 220 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od 
30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce 
działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 133 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. 
 


