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Ulepszona konstrukcja okien 
drewnianych
Poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii 

ThermoTechnology™ nowe standardowe okna 

po aciowe Nowej Generacji VELUX b d  lepiej 

chroni  przed stratami ciep a. We wszystkich 

typach okien w skrzyd o i o cie nic  wbudowa-

no ciemnoszary polistyren ekspandowany EPS, 

co istotnie wp yn o na obni enie wspó czynni-

ka przenikania ciep a U
w
 do 1,2 W/(m2•K), czyli 

o 14% w stosunku do obecnie oferowanych mo-

deli. Nowy komponent sk ada si  w 92% z powie-

trza, ma izolacyjno  3 razy lepsz  ni  drewno, 

jest ca kowicie odporny na wilgo  i podwy -

szon  temperatur  oraz w 100% nadaje si  do 

recyclingu. Jest on doskona  alternatyw  dla 

drewna, gdy  jest odporny na deszcz, wiatr, nie 

wch ania wody, nie kruszy si  i nie starzeje si .

Nowy komponent w oknach 
drewniano-poliuretanowych
Kolejnym elementem nowej konstrukcji 

ThermoTechnology™ jest zastosowanie drewna 

modyfikowanego termicznie w skrzydle i o cie -

nicy okien drewniano-poliueretanowych. Drewno 

sosnowe jest poddawane obróbce w wysokiej tem-

peraturze powy ej 175°. Dzi ki temu jego wilgot-

no  spada nawet o 50%. Po tym procesie jest 

w nim wi cej powietrza, a ono jest zdecydowa-

nie lepszym izolatorem ni  woda, dlatego okna 

z takiego drewna maj  lepsze w a ciwo ci izo-

lacyjne. Proces ten zast puje chemiczn  impre-

gnacj , co sprawia, e takie drewno jest bardziej 

odporne na procesy starzenia. Drewno sosnowe 

po obróbce wysoko temperaturowej jest bardzo 

stabilnym i trwa ym komponentem, zyskuje w a-

ciwo ci podobne do drewna cedrowego. Rdze

drewniany pokryty jest nawet pó  centymetro-

w  warstw  odpornego na wod  poliuretanu.

Inne zalety okien
Nowej Generacji VELUX
Dzi ki zastosowaniu ThermoTechnology™ mo li-

wa by a zmiana konstrukcji klapy wentylacyjnej 

na du o w sz , a tak e zastosowanie smuklej-

szych profili skrzyd a i o cie nicy. Powierzchnia 

szyby zosta a zwi kszona nawet o 10% przy za-

chowaniu tych samych wymiarów zewn trznych 

okna, a tak e wydajno ci wentylacji. Dla u yt-

kowników, zwi kszona powierzchnia przeszkle-

nia to wi cej wiat a i lepszy komfort ycia na 

poddaszu oraz ni sze rachunki. 

Nowa Generacja okien VELUX jest dost pna 

w szerokiej gamie modeli o ró nych funkcjach 

i sposobach otwierania: okna obrotowe, uchyl-

no-obrotowe, wy azowe. Dost pna jest równie

pe na gama rolet, aluzji, markiz idealnie pasu-

j cych do nowych profili okna i przeznaczonych 

do samodzielnego monta u w zaledwie kilka mi-

nut. Okna Nowej Generacji VELUX uzyska y ko-

rzystniejszy bilans energetyczny dzi ki lepszej 

izolacyjno ci, jak równie  poprawie zdolno ci 

do pozyskiwania energii s onecznej. O innowa-

cyjno ci nowych okien VELUX wiadczy fakt, 

e zosta y one obj te 18 zg oszeniami patento-

wymi i 6 zastrze onymi wzorami towarowymi.

Energooszcz dno  okien to obecnie jedna z najwa niejszych ich funkcji. 

Firma VELUX od maja wprowadzi a na rynek Now  Generacj  okien o zmie-

nionej w a nie pod tym k tem konstrukcji. Dzi ki zastosowaniu innowacyj-

nych technologii nowe okna lepiej do wietl  wn trza, a tak e s  bardziej 

energooszcz dne i komfortowe w u ytkowaniu.

Nowe cieplejsze okna
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