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Modny dach z nowym kołnierzem VELUX
Od sierpnia br. do oferty firmy VELUX dołącza nowy kołnierz VELUX EDT do montażu okien
dachowych

w

pokryciach

z

płaską

dachówką.

Jest

to

wyczekiwane

rozwiązanie

odpowiadające na potrzeby inwestorów, którym zależy na atrakcyjnym wyglądzie dachu
dobrze komponującym się z bryłą domu i jego otoczeniem. Kołnierz charakteryzuje się
wyjątkową szczelnością i łatwością montażu – dekarz w prosty sposób będzie mógł go
idealnie dopasować do pokrycia dachowego zyskując najlepszy efekt wizualny.
Płaska dachówka stała się symptomem nowoczesnego budownictwa charakteryzującego się prostą
formą, dużymi przeszkleniami i energooszczędnością. Okna dachowe zapewniają komfort przebywania na
poddaszu i uatrakcyjniają bryłę budynku. Powinny być one szczelnie połączone z dachem, a także
odpowiednio ocieplone. Do ich instalacji niezbędny jest kołnierz uszczelniający, który odpowiednio
dobrany do rozmiaru okna i pokrycia dachowego zapewnia szczelne połączenie okna z dachem,
odprowadzenie wody deszczowej i śniegu poza okno. W odpowiedzi na trendy architektoniczne i
oczekiwania klientów firma VELUX opracowała nowy kołnierz uszczelniający do pokryć z dachówki
płaskiej o wysokości od 15 do 40 mm. Zastosowano w nim gąbkę uszczelniającą z systemem ukośnych
nacięć wykonaną z elastycznego materiału odpornego na starzenie pod wpływem promieniowania UV.
Rozwiązanie to przyśpiesza montaż, gwarantuje szczelne połączenie okna z dachem, zapobiegając
wnikaniu wilgoci w jego konstrukcję i warstwy izolacji. Poza funkcjonalnymi zaletami, kołnierz wyróżnia
się też wyjątkową estetyką i znakomicie komponuje się z płaskimi dachówkami, które często wybierane
są przez klientów właśnie ze względu na ich walory wizualne.
„Stale doskonalimy nasze okna i rozwiązania montażowe tak, aby proces instalacji przebiegał sprawnie i
bezpiecznie, a jego efekt satysfakcjonował klienta przez wiele lat. Dbamy o ich najwyższą jakość i
wzornictwo odpowiadające trendom w architekturze. Dlatego do naszej oferty wprowadziliśmy
rozwiązanie specjalnie zaprojektowane z myślą o dachówkach płaskich, które znacznie ułatwi pracę
dekarzom i jednocześnie sprawi, że efekt montażu zachwyci inwestorów” – mówi Tomasz Zakrzewski,
kierownik produktów w VELUX Polska.
Kołnierz zapewnia wysoką estetykę montażu okien w płaskich dachówkach, dzięki zastosowaniu
płaskiego modułu podokiennego i elementom wykonanym z dbałością o każdy szczegół. Jest wykonany z
lakierowanego aluminium w kolorze szarym RAL 7043, w tym samym kolorze, co oblachowania okien
VELUX, pasującym do tonacji najpopularniejszych pokryć. Nowy kołnierz dostępny jest również w wersji
kombi dzięki czemu inwestorzy mogą tworzyć bardziej przestrzenne poddasza z większa ilością światła i
pięknymi widokami łącząc okna w zestawy.

Przy jego zastosowaniu można montować wszystkie typy okien dachowych VELUX samodzielnie lub w
zestawach obok siebie w pionie lub poziomie, a także w połączeniu z elementami doświetlającymi VELUX
GIL lub VELUX GIU. Kołnierz EDT można montować w dachach o nachyleniu od 20 do 90 stopni.
Występuje w 26 rozmiarach.
Produkt dostępny w sprzedaży od 3 sierpnia 2020 roku. Cena nowego kołnierza EDT jest taka sama, jak
popularnego kołnierza VELUX do pokryć profilowanych, od 323 zł brutto.
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Informacje o Grupie VELUX
Od blisko 80 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 16 000 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 ponad 2 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 dziesięciu lat Grupa VELUX i spółki siostrzane
zainwestowały w Polsce około 900 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 prezentowane są w regularnie publikowanych
raportach CSR. Więcej informacji na www.velux.pl.

