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Przygotuj swój dom na upały
Długo czekaliśmy na gorące dni, ale nikt nie chce wracać do domu do przegrzanego salonu, a
tym bardziej pracować w pokoju, w którym temperatura oscyluje w okolicach 30 stopni.
Komfort we wnętrzach pod skosami możesz w łatwy sposób osiągnąć nawet w trakcie
upalnego lata, decydując się na naturalne sposoby ochrony poddasza przed nadmiernym
nagrzewaniem. Osłony zewnętrzne stosowane są w architekturze od wieków. Zmieniała się
ich konstrukcja, materiał, ale idea pozostała ta sama – zatrzymać promienie słoneczne zanim
dotrą do pomieszczenia.
Początki markiz przeciwsłonecznych sięgają starożytnego Rzymu, kiedy płócienne osłony chroniły widownie
przed słońcem w amfiteatrach. Osłony zewnętrzne powszechne w krajach śródziemnomorskich, w Polsce
dopiero zyskują na popularności. Stanowią one naturalny sposób chłodzenia pomieszczeń redukujący lub
eliminujący konieczność korzystania z klimatyzacji. Wpisują się one w założenia budownictwa
ekologicznego, gdyż minimalizują zużycie energii na chłodzenie pomieszczeń. Wybór ich konstrukcji i
wyglądu zależy od klimatu i stylu architektonicznego budynku. Rodzaj osłony powinien zależeć też od
funkcji pomieszczenia, ale też od naszego stylu życia. Na rynku dostępne są rozwiązania całoroczne, które
latem chronią przed upałem, zaś w okresie jesienno-zimowym przed chłodem. W pomieszczeniach, w
których przebywamy w ciągu dnia w czasie upałów najlepszym rozwiązaniem są osłony zewnętrzne w
formie przezroczystej siateczki, która zatrzymuje promienie słoneczne zanim dotrą do szyby jednocześnie
nie zasłaniając widoku za oknem i dostępu do światła naturalnego. Obecnie możemy wybierać także sposób
obsługi rolet. Znaczącym ułatwieniem jest możliwość zdalnego otwierania i zamykania rolet za pomocą
klawiatury naściennej lub aplikacji w telefonie.
„O sezonie letnim w domu często przypominamy sobie wówczas, gdy na dworze robi się naprawdę gorąco.
Czasem ten problem dotyczy domów wakacyjnych, w których na co dzień nie przebywamy. Na szczęście
wśród obecnych rozwiązań są takie, które możemy w łatwy sposób kupić w sklepie online lub w
stacjonarnym punkcie handlowym podając wyłącznie typ i rozmiar okna VELUX, które znajdują się na
metalowej tabliczce umieszczonej na skrzydle, a następnie samodzielnie zainstalować osłonę od wewnątrz
pomieszczenia. Markizy VELUX redukują ilość wpadającego ciepła nawet o 76% pozwalając zachować w
pomieszczeniu komfortową temperaturę nawet w upalny dzień” - przekonuje Dominika Majchrzak,
kierownik ds. produktu w firmie VELUX.
Redukcja upału bez limitu światła i widoków za oknem
Zewnętrzne markizy VELUX zatrzymują promienie słoneczne jeszcze zanim dotrą one do szyby okiennej,
dzięki czemu redukują nagrzewanie się wnętrza. Są one wykonane z tkaniny w formie siateczki, dzięki
czemu nie zasłaniają tego, co jest za oknem i nie zaciemniają wnętrz. Materiał, z którego wykonano markizę

jest trwały i łatwy w czyszczeniu, dzięki czemu można korzystać z niej prze wiele lat. Zimą, kiedy nie
potrzebujemy osłony przeciwsłonecznej, zwinięta markiza w kasetonie pozostaje całkowicie niewidoczna.
Możesz zdecydować się na markizę obsługiwaną manualnie lub za pomocą klawiatury naściennej - zasilaną
solarnie lub elektrycznie. Markizy solarne i manualne nie wymagają żadnego okablowania i są gotowe do
użycia natychmiast po zainstalowaniu. Po opuszczeniu markizy, okno dachowe funkcjonuje bez ograniczeń,
dzięki czemu możliwe jest wietrzenie pomieszczeń i korzystanie z naturalnej wentylacji bez potrzeby jej
zwijania.
Komfort zdalnego sterowania
W markizach elektrycznych oraz tych zasilanych baterią słoneczną udogodnieniem w użytkowaniu jest
możliwość połączenia ich z systemem VELUX ACTIVE, który pozwala na sterowanie osłonami za pomocą
aplikacji w telefonie niezależnie do tego, gdzie jesteś, także za pomocą prostych poleceń głosowych.
Dodatkowo system monitoruje temperaturę, wilgotność i stężenie CO 2 w domu za pomocą inteligentnych
czujników wewnętrznych. Na podstawie tych danych oraz lokalnej prognozy pogody system może
samodzielnie dbać o optymalne warunki panujące na poddaszu otwierając lub zamykając okna dachowe i
osłony.
Temperatura pod kontrolą przez cały rok
Jeśli zależy Ci na rozwiązaniu, z którego zalet będziesz korzystać cały rok, możesz zdecydować się na rolety
zewnętrzne. Zbudowane są one z wytrzymałego aluminium, dzięki czemu sprawdzają się nawet w
ekstremalnych warunkach pogodowych. W czasie upałów redukują nagrzewanie wnętrza nawet do 94%,
a zimą poprawiają ich izolacyjność. Pozwalają też na zablokowanie światła z zewnątrz w dowolnym
momencie dnia, gwarantując całkowite zaciemnienie. Dodatkowo wyciszają hałasy z zewnątrz oraz
poprawiają poczucie bezpieczeństwa domowników. Montaż rolet zewnętrznych przyniesie spodziewane
korzyści, wtedy, gdy będziemy z nich aktywnie korzystać. Latem wychodząc z domu powinniśmy je
zamknąć, by zapobiec przegrzaniu wnętrza, zaś wieczorem - podnieść, aby skorzystać z różnicy temperatur
i w naturalny sposób przewietrzyć i ochłodzić pomieszczenie. Rolety mogą być sterowane elektrycznie lub
solarnie będąc częścią inteligentnego domu.
***
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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
2019 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,9 mld euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele
charytatywne 178 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.

