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OKNA POŁACIOWE, ŚWIETLIKI,
W YŁAZY, OKNA DO PŁASKICH DACHÓW,

ROLET Y, MARKIZY

n ZASTOSOWANIE

Budynki ze skośnymi i płaskimi dachami z każ-

dym rodzajem pokrycia dachowego. 

n CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje: okna obrotowe z uchwytem u góry 

lub klamką na dole, okna uchylno-obrotowe, 

okna elektryczne, okna elektryczne na baterię 

słoneczną, okna służące jako wyjście ewakuacyj-

ne, balkon dachowy, elementy doświetlające, 

okna fasadowe i kolankowe, świetliki tunelowe, 

okna do płaskich dachów, wyłazy.

Materiał: 
l okna – drewno sosnowe: klejone warstwo-

wo, ciśnieniowo impregnowane, lakierowane 

konstrukcja ThermoTechnology™ z zastosowa-

niem wysokoizolacyjnego materiału EPS i PET 

lub drewno sosnowe pokrywane ciśnieniowo 

poliuretanem z zastosowaniem drewna mody-

fikowanego termicznie, w kolorze białym 

(okna: GLU, GPU, GGU, GGU INTEGRA®,

GGU SOLAR, GIU, VIU)

l kołnierze uszczelniające – aluminium, 

miedź, tytan cynk

l wyłazy dachowe – drewno sosnowe, poli-

uretan, aluminium

Wentylacja: umożliwiająca nawiew świeżego 

powietrza przy zamkniętym oknie – moduł 

wentylacyjny w skrzydle lub klapa wentylacyj-

na zintegrowana z uchwytem otwierającym, 

wbudowany filtr zapobiegający dostawaniu się 

do pomieszczenia pyłu i kurzu z zewnątrz.

Szyby: w oknach GLL i GLU w standardzie 

szyba bezpieczna, energooszczędna, hartowa-

na i laminowana, klasa P2A, inne: bezpieczna 

z pakietem wyciszania deszczu, dwukomorowa 

superenergooszczędna.

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]: 
l dla okna GZL z szybą energooszczędną, 

hartowaną: 1,3 (dla okna); 1,0 (dla szyby); dla 

okna GLL z szybą bezpieczną 1,3 (dla okna), 1,1 

(dla szyby)

l dla okna GGL z szybą dwukomorową (super 

energooszczędną): 0,83 (dla okna); 0,5 (dla 

szyby)

l dla okna pasywnego GGU Solar INTEGRA®: 

0,51 (dla okna)

Współczynnik izolacyjnosci akustycznej
Rw [dB]: 32 dla okna GLL

n INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja: 20 lat gwarancji na okna Nowej 

Generacji zainstalowane z ramą termoizolacyj-

ną VELUX BDX, wymagana rejestracja.

Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne 

ITB, Certyfikaty Jakości ISO (ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001), oznaczenie CE. 

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, reali-

zacja nietypowych zleceń.

Pozostała oferta: 
l system zdalnego sterowania radiowego 

INTEGRA® umożliwiający obsługę okien i akce-

soriów, kompatybilny z produktami innych 

producentów. 

l rolety wewnętrzne i zewnętrzne

l żaluzje

l markizy

l moskitiery

l produkty izolacyjne i montażowe. 

n   VELUX Polska Sp. z o.o. 
ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa

tel. 22 337 70 00, faks 22 337 70 90, www.velux.pl, e-mail: kontakt@velux.pl, sklep internetowy: www.veluxshop.pl
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