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Wnętrza bez okien jasne przez całą dobę, a rachunki za prąd
niższe
W ciągu dnia mogą doprowadzić do pomieszczenia tyle światła, co tradycyjna
żarówka o mocy 60W, a po zmroku – wyposażone w zestaw oświetleniowy LED
służą jako energooszczędny plafon.

Nowa generacja świetlików tunelowych VELUX to idealne rozwiązanie do łazienek,
korytarzy lub garderób, w których światło dzienne jest przydatne, jednak nie można tam
zainstalować okien.

Zasada działania świetlika jest bardzo prosta, a efekty wręcz zaskakujące. Promienie
słońca dostają się do domu przez część dachową, montowaną w spadzistym lub płaskim
dachu.
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wysokorefleksyjną, lustrzaną powłokę, która odbija nawet 98% promieni słonecznych.
Maksymalna długość tunelu to nawet sześć metrów. Gdy światło dotrze do wnętrza jest
rozpraszane przez część sufitową, która do złudzenia przypomina klasyczny plafon. W ten
sposób, w bezchmurny dzień, świetlik może doprowadzić do pomieszczenia tyle światła,
co tradycyjna żarówka o mocy 60W.
Ulepszona konstrukcja
W tym roku firma VELUX wprowadziła w podstawowej konstrukcji świetlika liczne
udoskonalenia, które sprawiają, że jest ona jeszcze wydajniejsza. Nowością jest element
sufitowy z efektem blasku na krawędziach. Dzięki niemu światło, które dostaje się do
wnętrza jest rozprowadzane jeszcze efektywniej. Usprawniony został także proces
montażu, który gwarantuje szybką i bezpieczną pracę, bez obaw o uszkodzenie
wykończenia wnętrza. „Nowy system klipsów Flexi Loc™ daje duże możliwości ustawienia
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przyśpiesza montaż. Teraz wystarczy zatrzasnąć elementy we właściwych miejscach i
gotowe.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także nowy moduł dachowy z odkręcaną

ramą, która jest zintegrowana z szybą. Umożliwia ona montaż od strony dachu, bez

konieczności wchodzenia na strych, a także ułatwia inne czynności konserwacyjne” podkreśla Jarosław Grzech, doradca techniczny VELUX.
Świetliki

tunelowe można montować w dachach płaskich lub skośnych. Na ich

zastosowanie można zdecydować się już na etapie projektu lub w trakcie remontu dachu.
Najczęściej instaluje się je we wnętrzach po środku ostatniej kondygnacji, gdzie nie ma
możliwości zastosowania okien.
Czasami w większym pomieszczeniu nie wystarczy jeden, ale konieczne będą dwa lub
trzy świetliki. Podejmując decyzję o ich ilości należy wziąć pod uwagę funkcję wnętrza,
w którym będą zamontowane. „Mniej światła będziemy potrzebować w korytarzu, a
więcej w łazience. Przed zakupem warto skorzystać z internetowego kalkulatora
natężenia oświetlenia znajdującego się na stronie velux.pl. Narzędzie precyzyjnie określi
ilość i rodzaj świetlików, które możemy zainstalować, a także wyliczy, jakie natężenie
oświetlenia dzięki nim uzyskamy” – radzi Monika Kupska-Kupis, architekt VELUX.
Energooszczędnie przez całą dobę
Świetlik to ekonomiczne i wygodne rozwiązanie. Dzięki niemu, w ciągu dnia możemy
korzystać z naturalnego światła i w ten sposób wpływać na obniżenie rachunków za
energię elektryczną. Efekt zastosowania świetlika będzie najbardziej widoczny w
bezchmurny poranek i w środku dnia, a mniej o zmroku. Jeśli jednak wyposażymy go w
zestaw oświetleniowy, nocą będzie również służył jako energooszczędny plafon. Zestaw
pasuje wszystkich tuneli świetlików o średnicy 35 cm i można zamontować go na każdym
etapie użytkowania. Dzięki energooszczędnej technologii LED zapewnia niezawodne
działanie przez długi czas.
Jeśli zdecydujemy się na taką opcję do końca października tego roku, przy zakupie
jednego z czterech dachowych świetlików tunelowych (TWR, TWF, TLF, TLR) w komplecie
z zestawem oświetleniowym, otrzymamy rabat w wysokości 200 zł.
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Informacje o Grupie VELUX
Dzięki światłu dziennemu i świeżemu powietrzu, których dostarczają produkty VELUX, powstają lepsze warunki
mieszkalne. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz świetlików wraz z rozwiązaniami
przeznaczonymi do płaskiego dachu. VELUX oferuje również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne,
żaluzje, produkty izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Grupa VELUX posiada swoje fabryki w 11 krajach, a
przedstawicielstwa handlowe w blisko 40 krajach. Jest jedną z najsilniejszych marek na światowym rynku

materiałów budowlanych, a jej produkty są sprzedawane niemal na całym świecie. W Grupie VELUX
zatrudnionych jest około 10 tys. osób, a jej właścicielem jest VKR Holding A/S. Więcej informacji na stronie
www.velux.com.
Informacja o VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce
VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem
i eksporterem okien dachowych z Polski, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,43 mld zł. Zatrudniają w sumie
ponad 3300 osób, w tym większość w czterech fabrykach 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 dwóch lat VELUX
i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce ponad 350 mln zł, z czego 250 mln zostało przeznaczone na
modernizację fabryk i dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Była to największa inwestycja
w ponad 20-letniej historii VELUX w Polsce. Okna Nowej Generacji – bardziej energooszczędne, dostarczające
więcej światła, zapewniające większy komfort w instalacji i użytkowaniu, zastąpiły całkowicie starą ofertę.

