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Wyższy poziom komfortu – nowa odsłona okna dachowego VELUX GZL
Firma VELUX zaprezentowała nową, ulepszoną wersję jednego z najpopularniejszych okien
dachowych – GZL. Nowe okno zapewni domownikom jeszcze wyższy komfort użytkowania
oraz lepszą ochronę przed hałasem.
Okno dachowe GZL to główny produkt w segmencie Standard, a także jeden z hitów sprzedażowych
firmy VELUX. Jest to okno wybierane przez osoby oczekujące energooszczędnych i trwałych rozwiązań,
jednocześnie ceniących sobie znaną oraz sprawdzoną markę w atrakcyjnej cenie. Ze względu na wciąż
rosnące oczekiwania tej grupy klientów, spółka VELUX postanowiła wyjść im naprzeciw, ulepszając okno.
Wytworzone z dbałością o detale, z drewna laminowanego i z energooszczędną szybą hartowaną. Dzięki
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ThermoTechnology™, czyli klejonego, impregnowanego i lakierowanego drewna sosnowego łączonego
z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS oraz systemowi uszczelek na skrzydle, parametry okna zostały
znacznie podwyższone. Wprowadzone zmiany podnoszą szczelność okna do 4-tej - najwyższej klasy,
zapewniając komfort użytkowania bez przeciągów w pomieszczeniu. Wpływają one nie tylko na jeszcze
lepszą wygodę użytkowania, ale też lepiej chronią przed hałasem napływającym z zewnątrz.
Okno obrotowe VELUX GZL występuje w dwóch wersjach otwierania: z uchwytem w górnej części
skrzydła lub z klamką na dole. Daje to możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu na poddaszu.
Górne otwieranie rekomendowane jest przy umieszczeniu okna na standardowej wysokości, natomiast
dolne najlepiej sprawdzi się przy znacznie wyższym montażu, ponieważ wtedy zdecydowanie łatwiej
będzie dosięgnąć dolnej klamki. Oba rozwiązania oferowane są w tej samej cenie.
Na górze skrzydła umieszczono ergonomiczny uchwyt otwierający, który jednocześnie jest klapą
wentylacyjną. W oknach otwieranych z klamką na dole w górnej części skrzydła znajduje się natomiast
nowoczesny dwustopniowy nawiewnik. Takie rozwiązania umożliwiają kontrolę ilości wpadającego
powietrza, a także wietrzenie nawet kiedy pada deszcz a okno jest zamknięte. Dzięki wbudowanemu
filtrowi do domu nie dostaną się niechciane owady czy kurz.
Dodatkowo okno z górnym otwieraniem w dowolnej chwili może zostać wyposażone w silnik elektryczny,
który umożliwia sterowanie oknami oraz roletami VELUX za pomocą pilota lub aplikacji w telefonie
komórkowym. Jest to rozwiązanie energooszczędne, jednocześnie podnoszące komfort użytkowania.

Dodatkowo, okno jest fabrycznie przygotowane do montażu markiz i rolet – możliwa jest ich
samodzielna, prosta instalacja w zaledwie kilka minut dzięki unikalnemu systemowi instalowanych
mocowań Pick&Click!® .
Najchętniej kupowane okna typu GZL w rozmiarze 78x118 cm kosztują 1179 zł (cena z VAT katalogowa),
niezależnie od sposobu otwierania.
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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.
Informacje 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 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250
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 (2015-2017) Grupa
VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich
do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie
uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają
FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 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.

