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Wnętrza pełne naturalnego światła
Odpowiednio dobrane i prawidłowo rozmieszczone okna

dachowe mają ogromny wpływ na bilans energetycz-
ny budynku, doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym
oraz wentylację. Wybierając wielkość i liczbę okien dacho-
wych, należy wziąć pod uwagę, że ich powierzchnia powin-
na stanowić ok. 10% powierzchni podłogi pomieszczenia.
Jednak jeśli chcemy cieszyć się większą ilością światła na pod-
daszu, możemy zamontować kilka okien obok siebie. W ta-
kim przypadku przeszklenia mogą stanowić nawet 40% po-
wierzchni podłogi. Najczęściej spotykanym zestawem są dwa
okna zamontowane obok siebie.

Osobom poszukującym niestandardowych rozwiązań
na poddaszu niewątpliwie spodoba się połączenie okien da-
chowych z oknami kolankowymi. Jest to rozwiązanie, dzię-
ki któremu nie tylko powiększymy optycznie poddasze, ale też
otworzymy się na przestrzeń i piękne widoki. Dodatkowo,
okno kolankowe to świetny sposób na przewietrzenie wnętrza
nawet w przypadku bardzo złej pogody. Dostępne są okna
drewniane w wersji uchylnej – kolankowe VELUX VFE lub
uchylno-rozwieranej na bok – VELUX VFA/VFB oraz drew-
niano-poliuretanowe nieotwierane – okno VELUX VIU.

Montaż okien dachowych w zespoleniu
Bez względu na wybrane rozwiązanie należy przestrzegać

zasad prawidłowego montażu. Okno dachowe jest integral-
nym elementem dachu, dlatego powinno być z nim szczelnie
połączone, a także odpowiednio ocieplone. Aby zainstalować
okno dachowe w zestawie, należy zastosować odpowiedni
kołnierz uszczelniający oraz inne materiały instalacyjne, jak
np. ramy izolacyjne; folie paroizolacyjne. Kołnierze przezna-
czone do montażu okien w zestawach noszą nazwę kombi,
a wybiera się je zależnie od ułożenia okien, a także rodzaju
zastosowanego pokrycia dachowego. Kołnierze kombi mogą
mieć różny rozstaw rynienek. Dobiera się je w zależności
do ułożenia krokwi.

Kup okna dachowe w zestawie
i zapłać mniej

Obecnie zestaw VELUX kombi z dwoma
oknami dachowymi z linii Standard Plus
drewnianymi lub drewniano-poliuretanowy-

mi(typyGLL1061,GLL1061B, GLU 0061, GLU 0061B) umiej-
scowionymi obok siebie wraz z kołnierzem uszczelniającym
EKZ i EKW (do pokryć profilowanych) lub EKJ (do montażu
obniżonego w dachówkach profilowanych), dostępne są

w cenie o 400 zł niższej. Natomiast zestaw
VELUX z oknem kolankowym dostępny bę-
dzie w pakiecie: drewniane okno dachowe
Standard Plus GLL 1061 lub GLL 1061B
wraz z oknem kolankowym VFE 3066 w ce-
nie o 600 zł niższej niż dotychczas.
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Jeszcze więcej światła
na poddaszu

okna dachowe w zestawach
Przestrzeń, panoramiczny widok, niezwykłe możliwości
aranżacji i komfortowe miejsce do życia, to jedne z wie-
lu korzyści wynikających z instalacji okien dachowych
w zestawach, czyli kilku okien obok siebie. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu nie tylko doświetlimy wnętrza, ale też
zadbamy o zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników
pomieszczeń na poddaszu.
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