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Zostań projektantem swojego poddasza – darmowa aplikacja MyDaylight
Aplikacja umożliwia domownikom zwizualizowanie światła dziennego wpadającego przez
okna dachowe w swoim domu. Dzięki intuicyjnym funkcjom i łatwej obsłudze, projekt
poddasza można z łatwością dostosowywać do własnych potrzeb. Niezwykle realistyczna
wizualizacja w widoku 360o zainspiruje każdego jak wyremontować swój dom.
Planujesz całkowity remont domu? A może chcesz, aby Twoje ciemne poddasze zyskało nowe życie,
jednak ciężko jest Ci wyobrazić sobie jak pomieszczenie będzie wyglądało z oknami dachowymi?
Aplikacja MyDaylight z pewnością okaże się pomocna.
Teraz na swoim smartfonie będziesz mógł zobaczyć na własne oczy jak światło dzienne potrafi zmienić
i ożywić wnętrze. Aplikacja w polskiej wersji językowej, dostępna na urządzeniach z systemem iOS oraz
na Androidzie, zbudowana jest na bazie zaawansowanej technologii, używanej również do tworzenia
wirtualnych gier. Dzięki zastosowaniu widoku 360° oraz symulacjom wirtualnej rzeczywistości, pozwala
doświadczyć światła dziennego.
Aplikacja umożliwia zaprojektowanie konkretnego pomieszczenia znajdującego się w Twoim domu.
Wystarczy wprowadzić odpowiednie parametry, takie jak wymiary pomieszczenia, wysokość ścian oraz
kąt nachylenia dachu. Następnie możesz eksperymentować z kolorami i materiałami na ścianach czy
podłogach, a także dodać meble, okna oraz położenie geograficzne domu względem stron świata. Nazwa
programu nie jest przypadkowa, ciekawą funkcją jest wizualizacja efektów świetlnych. Po kilku minutach
aplikacja wygeneruje cyfrową symulację Twojego wnętrza, dostępną do podglądu w widoku 360° lub
wirtualnej rzeczywistości. Już teraz możesz zobaczyć jak działa nasza aplikacja mobilna w filmie video
prezentującym jej funkcję.
„Światło dzienne nie tylko daje uczucie przestrzeni we wnętrzach, ale też zapewnia korzyści pod
względem komfortu i dobrego samopoczucia. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ludziom trudno jest
wyobrazić sobie pomieszczenie po dodaniu do niego nowego okna – właśnie dlatego stworzyliśmy
MyDaylight. Mamy nadzieję, że domownicy na całym świecie uznają ją za pomocną przy realizowaniu
swoich pomysłów na metamorfozę wnętrz,” mówi Jakub Bogacz, Dyrektor Marketingu w firmie VELUX.
Aplikacja MyDaylight w polskiej wersji językowej jest całkowicie bezpłatna i dostępna do pobrania dla
wszystkich urządzeń z systemem iOS (App Store) oraz na Androida (Google Store).

5 łatwych kroków jak korzystać z MyDaylight – stwórz swój własny, spersonalizowany
projekt poddasza w mniej niż 10 minut
1. Pobierz aplikację MyDaylight
2. Zaprojektuj własną przestrzeń – wprowadź wymiary pomieszczenia i ustaw meble
3. Baw się usytuowaniem i rozmiarem okien dachowych
4. Poczekaj kilka minut na powiadomienie o stworzeniu Twojego indywidualnego projektu
5. Zapisz projekt na telefonie i obejrzyj pomieszczenia w widoku 360° oraz formatach
wirtualnej rzeczywistości.
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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 1,6 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 czterech lat (2012-2016) Grupa
VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 583 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich
do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 27 lat. Aktywnie
uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają
FUNDACJE VELUX, które w ciągu ostatnich 10 lat przekazały ponad 100 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

