
116

GDZIE SIĘ STOSUJE?

Produkty przystosowane do instalacji we wszelkich typach
pokryć dachowych; zalecany kąt nachylenia dachu:
� okna obrotowe oraz wyłazy dachowe – od 15 do 90°
� okna uchylno-obrotowe – od 20 do 55°
� świetliki tunelowe – od 15 do 60°
� system doświetleń do dachów płaskich – od 0 do 15°

JAKIE MAJĄ ZALETY?
� wykonane z bardzo wysokiej jakości materiałów
� zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych
� wyjątkowa stylistyka
� okna seryjnie wyposażone są w akcesoria umożliwiające

samodzielny montaż wszelkiego typu osłon przeci-
wsłonecznych (system Pick&Click)

� okna dostosowane są do instalacji sterowania elektrycznego
� możliwość łączenia okien w dowolne zestawy

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje: okna obrotowe, okna uchylno-obrotowe, okna obro-
towe z wbudowanym systemem elektrycznym, okna służące
jako wyjście ewakuacyjne, balkon dachowy, elementy doświet-
lające, okna fasadowe i kolankowe, świetlik tunelowy, system
doświetleń dachów płaskich, wyłazy
Materiał: 
� okna – drewno sosnowe: klejone warstwowo, ciśnieniowo

impregnowane, dwukrotnie lakierowane lub drewno sos-
nowe pokrywane warstwą poliuretanu malowanego na biało
(okno GGU i GGU Integra)

� kołnierze uszczelniające – aluminium, miedź, tytan cynk
� wyłazy dachowe – drewno, poliuretan, aluminium
Wentylacja: umożliwiająca nawiew świeżego powietrza przy
zamkniętym oknie – moduł wentylacyjny w skrzydle lub klapa
wentylacyjna zintegrowana z uchwytem otwierającym, wbu-

dowany filtr zapobiegają-
cy dostawaniu się do
pomieszczenia pyłu
i kurzu z zewnątrz
Szyby: energooszczędna
(szkło hartowane gr. 
16 mm float /4 mm
wypełnionej argonem
przestrzeni między szyba-
mi / szkło float gr. 4 mm 
z powłoką niskoemisyjną),
bezpieczna, antywłama-
niowa, ornamentowa
Współczynnik przenika-
nia ciepła U [W/(m2K)]:
dla okna GGL z szybą
energooszczędną 
� 1,5 – (dla okna)
� 1,1 – (dla szyby)
Współczynnik izola-
cyjności akustycznej 
dla okna Rw [dB]: 32
Uszczelki: butyl, syntety-
czna guma EPDM, elas-
tomer TPE

INFORMACJE DODATKOWE
Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, realizacja niety-
powych zleceń
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów
Gwarancja: 10 lat
Aprobaty i certyfikaty:
Aprobaty Techniczne
ITB, Certyfikaty Jakości
ISO (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001),
oznaczenie CE na pro-
dukty elektryczne
Pozostała oferta: systemy
zdalnego sterowania umożli-
wiające obsługę okien
i akcesoriów, rolety
wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, markizy, moskitiery
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ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa

tel. 022 337 70 00, faks 022 337 70 90

www.velux.pl

e-mail: info.v-pl@velux.com

Okna do poddaszy 
oraz wyłazy dachowe
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VELUX GZL/GZL B
Okno obrotowe z modułem wentylacyjnym, 8 rozmiarów (szer./wys.): od
55/78 do 114/140 cm. Dostępne z uchwytem otwierającym w górnej
części skrzydła (GZL) lub z klamką w dolnej (GZL B – zalecane do
pomieszczeń z wysoką ścianką kolankową). Szyba energooszczędna.

* ceny detaliczne brutto

VELUX GGL
Okno obrotowe z klapą wentylacyjną, 16 rozmiarów (szer./wys.): od 55/78 do
134/160 cm, uchwyt otwierający w górnej części skrzydła zintegrowany z klapą
wentylacyjną. Szyba energooszczędna. Wykończenie TOPfinish (dwukrotnie
lakierowane).

VELUX GGU
Okno obrotowe, drewno pokryte warstwą poliuretanu malowanego na
biało, z klapą wentylacyjną, 7 rozmiarów, wymiary (szer./wys.): od 55/78
do 114/140 cm. Szyba energooszczędna. Szczególnie odporne na wilgoć –
zalecane do kuchni i łazienek.

VELUX GHL
Okno uchylno-obrotowe z klapą wentylacyjną, 9 rozmiarów, wymiary
(szer./wys.): od 55/98 do 114/140 cm. Trójstopniowe uchylanie do kąta 30°. Szyba
energooszczędna. Wykończenie TOPfinish (dwukrotnie lakierowane).

VELUX GPL
Okno uchylno-obrotowe z klapą wentylacyjną, 10 rozmiarów (szer./wys.):
od 78/118 do 134/140 cm. Płynne uchylanie do kąta 45°. Szyba ener-
gooszczędna. Wykończenie TOPfinish (dwukrotnie lakierowane). 

WYŁAZ VELTA
Wyłaz dachowy z szybą zespoloną, dwa rozmiary (szer./wys.): 45/55 lub
45/73 cm. Zintegrowany, uniwersalny kołnierz uszczelniający do płaskich
i profilowanych pokryć dachowych. Możliwość otwierania do góry lub na
bok. Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydło – szyba w pro-
filu aluminiowym. Łatwy montaż.

ŚWIETLIK TUNELOWY
Świetlik tunelowy, składający się z elementu dachowego, 2-metrowego
tunelu światłonośnego 35 cm, sufitowego elementu wykończeniowego.
Prosty montaż w nowych oraz już istniejących konstrukcjach. Zas-
tosowanie: pomieszczenia zlokalizowane wewnątrz ostatniej kondy-
gnacji: korytarze, łazienki, garderoby. 

SYSTEM DOŚWIETLEŃ DACHÓW PŁASKICH VELUX
Zestaw przeznaczony do instalacji okna w dachach płaskich lub o niskim kącie
nachylenia, zawiera okno obrotowe GGL z szybą bezpieczną, drewnianą
ocieploną podstawę, specjalny kołnierz uszczelniający. Dostępny w 8 rozmi-
arach otworu w dachu: od 60/60 cm do 140/150 cm.

od 939 zł*

od 1108 zł* od 1250 zł*

od 1799 zł* od 361 zł*

1220 zł* od 1950 zł*
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od 714 zł*
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