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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 11–12/2011

Najcz ciej stosowane na poddaszu s  okna 

obrotowe z osi  obrotu w rodku skrzyd a. 

Oprócz najbardziej popularnego okna obro-

towego s  w ofercie tak e okna uchylno-obro-

towe. Otwieraj  si  one na dwa sposoby – wy-

starczy wybra  jedynie odpowiedni uchwyt. 

Mo na obróci  skrzyd o wokó  w asnej osi przy 

pomocy górnego uchwytu albo uchyli  je do 

góry u ywaj c klamki umieszczonej w jego 

dolnej cz ci. Po uchyleniu skrzyd a do k ta 

45 stopni bez adnych ogranicze  mo na wy-

gl da  na zewn trz. 

Idealnym rozwi zaniem do pokoi dzieci -

cych, a tak e sypialni na poddaszu jest no-

wo  w ofercie – okno z pakietem wyciszaj -

cym deszcz, który sk ada si  ze specjalnego 

rodzaju oblachowania pokrytego wyciszaj c

foli , a tak e szyby energooszcz dnej bezpiecz-

nej o podwy szonych parametrach t umienia 

d wi ków. Pakiet wyciszaj cy deszcz mo e zre-

dukowa  ha as a  o 7 dB (odczuwalny poziom 

ha asu zmniejsza si  o po ow ). Wspó czynnik 

izolacyjno ci akustycznej takiego okna jest 

o jedn  trzeci  lepszy ni  w standardowym 

oknie po aciowym i wynosi 37 dB. 

W ci gu ostatnich dwóch lat VELUX wpro-

wadzi  do swojej oferty okien nowy standard 

– szyby bezpieczne klejone. Szyby, w których 

tafla szklana po wewn trznej stronie okna to 

dwie warstwy szk a sklejone foli  lub ywi-

cami, stanowi  ju  blisko 70% szyb w ofercie 

VELUX Polska. Szyba klejona to najlepsze za-

bezpieczenie u ytkowników pomieszcze  pod 

oknami. Nawet w przypadku st uczenia ka-

wa ki szk a pozostaj  zwi zane ze sob  w ra-

mie okna, nie stanowi c adnego zagro enia. 

Zestawy szybowe ze szk em klejonym to oprócz 

bezpiecze stwa znacz co lepsza ochrona przed 

ha asem, wysoki poziom poch aniania promie-

ni UV oraz pow oki atwo zmywalne na szy-

bach od strony zewn trznej w standardzie. Dla 

ochrony przed ekstremalnymi warunkami at-

mosferycznymi oraz przypadkowymi uderze-

niami wszystkie szyby zewn trzne w oknach 

VELUX s  hartowane.

W maju br. VELUX  wprowadzi  do oferty 

now  lini  p askich kolektorów CLI 5000 wy-

dajniejszych od swoich poprzedników, a tak e

umo liwiaj cych instalacj  wi kszej ilo ci pa-

neli w uk adzie równoleg ym. W nowych ko-

lektorach VELUX zastosowano szk o antyre-

fleksyjne, które przepuszcza a  96 % promieni 

s onecznych, co umo liwia pozyskanie wi kszej 

ilo ci energii cieplnej. Zmieniono równie  me-

tod  przep ywu czynnika roboczego na system 

tzw. „pe nej harfy”, gdzie zimny i ciep y glikol 

kr y w instalacji równolegle, a nie wydzielo-

nych przewodach. Dzi ki tym usprawnieniom, 

nowe kolektory VELUX CLI 5000 charakteryzuj

si  zwi kszonym o 5% uzyskiem energii w sto-

sunku do swoich poprzedników i posiadaj  je-

den z najwy szych wspó czynników sprawno ci

startowej w ród kolektorów p askich. Ponadto 

ich inn  dodatkow  zalet  jest mo liwo -

czenia w jednym zestawie a  14 kolektorów, co 

odpowiada powierzchni solarnej o wymiarach 

ponad 30 m2 – przy zachowaniu tylko dwóch 

po cze  z instalacj  c.w.u.

Produkty VELUX to nie tylko szeroki asortyment okien do poddaszy i wie-

tlików wraz z rozwi zaniami przeznaczonymi do p askiego dachu, ale te

ró nego rodzaju rolety wewn trzne i zewn trzne, aluzje, produkty izola-

cyjne oraz do zdalnego sterowania, a tak e panele solarne przeznaczone 

do monta u na dachu. 
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