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Rozwi!zania VELUX zapewniaj!ce komfort na lata 
Oddajemy w Pa"stwa r#ce katalog rozwi!za" VELUX dla 
profesjonalistów „Poddasze bez granic”, obowi!zuj!cy od 01.07.2022. 
W tym roku wprowadzamy do oferty now! generacj# okien do 
p$askiego dachu o unikalnej konstrukcji, która zapewnia u%ytkownikom 
najwy%szy poziom komfortu. W!ska i smuk$a rama nowych okien nie 
przes$ania widoku i sprawia, %e do wn#trza dociera maksymalna ilo&' 
&wiat$a dziennego. Szk$o od samych kraw#dzi wygl!da elegancko  

i nowocze&nie zarówno od strony dachu, jak i od wewn!trz. Ponadto  
w kategorii przes$on do okien dachowych przygotowali&my pakiet 
produktów, który zapewnia najlepsz! ochron# przed s$o"cem - rolet# 
wewn#trzn! i markiz#. W zestawie klienci b#d! mogli kupi' te 
produkty 10% taniej i cieszy' si# dodatkowym komfortem na 
poddaszu.

Pole" klientom innowacyjne okna 
trzyszybowe Standard Plus w bardzo 
atrakcyjnej cenie. W pakiecie wy%szy 
poziom energooszcz#dno&ci, redukcja 
ha$asu w tym szumu deszczu oraz 
pow$oka $atwozmywalna.

Najlepsza ochrona przed s#o$cem 
Kup rolet# wewn#trzn! wraz  
z markiz! przeciws$oneczn! i ciesz si# 
najlepsz! ochron! przed upa$em na 
poddaszu. Teraz w zestawie -10%.

Inteligentny dom  
Poznaj systemy VELUX App Control lub 
VELUX ACTIVE. Otwieraj lub zamykaj 
swoje okna dachowe za pomoc! 
smartofna.

Zestawy okien kombi i kolankowe
To niezwykle atrakcyjne rozwi!zania 
oferuj!ce wi#cej &wiat$a i &wie%ego 
powietrza. Dost#pne w segmencie 
Standard Plus z pakietami 3-szybowymi, 
teraz o 400 z$ taniej.
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Nowa generacja okien do 
p#askiego dachu   
Dzi#ki unikalnej konstrukcji, okna 
zapewniaj! jeszcze wi#cej &wiat$a 
dziennego, nowoczesny design  
i najwy%szy poziom komfortu.

Przy zamawianiu produktu nale&y poda': typ + rozmiar + wariant

Na ka&dej stronie zamieszczamy wszystkie 
istotne informacje o(oferowanym produkcie, 
mo&liwo%ciach i(ograniczeniach stosowania, 
tabel$ rozmiarów i(produkty dodatkowe.

Ponadto w(przypadku okien podajemy 
najwa&niejsze parametry techniczne.

Tabliczka znamionowa 
znajduje si# w górnym 
naro%niku skrzyd$a.

Typ okna Rozmiar okna Kod produkcjiWariant okna 
i(rodzaj szyby

Praca z katalogiem

Zawarto%" i informacje techniczne

Przyk#ad zamówienia

Dane umo%liwiaj!ce identyfikacj# cech i deklarowanych w$a&ciwo&ci u%ytkowych wyrobu wraz z rokiem umieszczenia oznakowania CE 
podane s! w formie kodu (zgodnie z Rozporz!dzeniem NR 305/2011) na opakowaniu oraz na tabliczce znamionowej zamontowanej  
w sposób trwa$y na skrzydle okna. Deklaracje w$a&ciwo&ci u%ytkowych (DOP) dost#pne s! na stronie www.velux.pl – oznaczenie CE. 
Numerem referencyjnym DOP jest pe$en kod produktu wraz z kodem produkcyjnym.

&wietlik dachowy  
Nowy produkt do dachów p$askich, 
przeznaczony do nieogrzewanych  
i niezamieszkanych budynków.

NOWO!"

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                            zamówienia tel. 697 701 156



Od lat projektujemy okna dachowe dostosowane do zmieniaj!cego si$ %wiata. Post$p cywilizacyjny  
i wynikaj!ce z(niego zmiany, coraz mocniej wp"ywaj! na styl naszego &ycia, definiuj!c na nowo sposób w(jaki 
pracujemy i(odpoczywamy. Dlatego tak wa&ne jest, by decyduj!c si$ na budow$ lub remont domu, my%le'  
o funkcjonalnych rozwi!zaniach, gwarantuj!cych maksimum komfortu na d"ugie lata.

Wybierz  
rozwi#zania VELUX
Nowy wymiar komfortu

Komfort oszcz$dzania
Wszystkie okna VELUX s! wyposa&one w(pakiety 3-szybowe, 
które zapewniaj! doskona"e parametry energooszcz$dno%ci. 
w(po"!czeniu z(systemem ciep"ego monta&u okien dachowych 
zapewniaj! maksimum komfortu cieplnego. Teraz mo&esz 
cieszy' si$ du&! ilo%ci! %wiat"a bez obaw o(straty ciep"a, które 
przek"ada"yby si$ na wy&sze rachunki.

Komfort zdalnego sterowania  
System VELUX ACTIVE to aplikacja dzi$ki której mo&esz zdalnie 
sterowa' oknami dachowymi, roletami oraz markizami VELUX. 
Zainstalujesz j! szybko i(samodzielnie na telefonie lub tablecie  
ka&dego z(domowników. Ponadto system kontroluje temperatur$  
i jako%' powietrza, dbaj!c o(to, aby Twój dom by" zdrowy.

Dzi$ki os"onom zewn$trznym VELUX nawet w(upalne dni 
s"o)ce nie dociera bezpo%rednio do szyby. w(ten sposób unikasz 
nadmiernego nagrzania si$ pomieszczenia i(mo&esz cieszy' si$ 
optymaln! temperatur! na poddaszu.

Komfort w%upalne dni

Komfort wizualny               
Firma VELUX oferuje zakup okien dachowych w(zestawach.  
To %wietny sposób, by zapewni' jeszcze wi$cej %wiat"a, %wie&ego 
powietrza, poczucie wi$kszej przestrzeni, a tak&e lepsze widoki.  
A wszystko to w(atrakcyjnych cenach.

W naszej Strategii Zrównowa&onego Rozwoju 2030, zobowi!zali%my si$  
do zneutralizowania historycznej emisji CO* i(osi!gni$cia Do&ywotniej 
Neutralno%ci W$glowej do 2041 roku. w(tym celu nawi!zali%my wspó"prac$ 
z(organizacj! WWF, by wspólnie sadzi' i(rekultywowa' lasy. Podejmuj!c aktywne 
dzia"ania nasza firma staje si$ bardziej zrównowa&ona, aby zapewni' lepsz! 
przysz"o%' dla kolejnych pokole).

ROZWI&ZANIA DLA ZRÓWNOWA'ONEGO 'YCIA
Nasze okna tworz! lepsz! i(zdrowsz! przestrze) we wn$trzach. Zosta"y 
zaprojektowane z(my%l! o(trwa"o%ci, by mog"y s"u&y' wielu pokoleniom. 
Zapewnienie d"ugiego czasu u&ytkowania naszych produktów jest cz$%ci! naszej 
pracy na rzecz zrównowa&onego rozwoju. Okna dachowe wykonane s!  
z certyfikowanego drewna. Oznacza to, &e w(lasach, z(których pozyskujemy drewno, 
wyrosn! na ich miejsce nowe drzewa, a bioró&norodno%' zostanie zachowana. 

Naszym celem jest tworzenie produktów, które podnosz! jako%' &ycia w"a%cicieli 
domów i(ca"ego spo"ecze)stwa, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum 
naszego wp"ywu na %rodowisko. w(2030 roku produkcja okna dachowego 
VELUX b$dzie emitowa"a o(50% mniej CO*, a nasze opakowania nie b$d! 
zawiera"y plastiku i(b$d! wykonane w(100% z(jednego materia"u nadaj!cego si$ 
do recyklingu. Do 2030 roku b$dziemy firm! w(100% neutraln! pod wzgl$dem 
emisji CO*.

To nasza natura

 100% 
Do 2030 roku sami b$dziemy firm! 
neutraln! emisyjnie, a dodatkowo 
zmniejszymy o(po"ow$ emisj$ CO2  
w ca"ym naszym "a)cuchu warto%ci.

 92.5% 
naszych drewnianych okien dachowych 
mo&na podda' recyklingowi. Nasze 
produkty mo&na "atwo zdemontowa', 
rozmontowa' i(u&y' surowce ponownie.  

 97.8% 
odpadów produkcyjnych jest ponownie 
wykorzystywana jako nowe materia"y lub 
jako +ród"o energii do wytwarzania ciep"a.

 99.6% 
pozyskiwanego drewna do produkcji  
w europejskich fabrykach VELUX 
pochodzi ze zrównowa&ononych  
i kontrolowanych upraw i(posiada 
certyfikat FSC lub PEFC.

Dowiedz si$ wi$cej na velux.pl/nasza-natura

REDUKCJIA ODPADÓW CERTYFIKOWANE DREWNO

FIRMA ZEROEMISYJNA RECYKLING OKIEN

Wska+niki zrównowa&onego rozwoju za 2020 rok.
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Wychodz!c naprzeciw oczekiwaniom, dopasowali%my nasz! struktur$ organizacyjn! 
do Pa)stwa potrzeb. Dlatego stworzyli%my nast$puj!ce dzia"y:

Dost$pny w godzinach od 8.00 do 16.30 od poniedzia"ku do pi!tku
Adres e-mail: dystrybutorzy@velux.pl
Tel. kontaktowy: 22 33 77 000, wew. 2

Zakres wsparcia:
  Realizujemy zamówienia na produkty standardowe oraz 

niestandardowe, cz$%ci zamienne 
  Udzielimy szczegó"owych informacji o produktach z oferty VELUX 
  Doradzimy jak zoptymalizowa' koszty logistyczne  

w momencie dostaw produktów
  Potwierdzimy termin dostawy, dost$pno%' produktów
  Udzielamy dost$pu do platformy Extranet do samodzielnego 

sk"adania zamówie) oraz przygotowywania kompleksowych 
ofert na produkty VELUX

Dost$pny w godzinach od 8.00 do 16.30 od poniedzia"ku do piatku
Adres mail: kontakt@velux.pl
Tel. kontaktowy: 22 33 77 000, wew. 1

Zakres wsparcia:
  Pomo&emy na etapie planowania poddasza lub jego 

rozbudowy, adaptacji i remontu
  Dobierzemy okna oraz produkty komplementarne dbaj!c  

o indywidualne potrzeby Klienta
  Realizujemy zamówienia na cz$%ci zamienne, serwis 

gwarancyjny oraz pogwarancyjny
  Dostarczymy materia"y informacyjne o produktach  

z naszej oferty
  Odpowiemy na wszelkie pytania, które mog! pojawi' si$ na 

etapie budowy lub remontu poddasza

Dane kontaktowe naszych Doradców Technicznych znajduj! si$ 
na stronie www.velux.pl

Zakres wsparcia:
  Rozwi!zujemy wszelkie problemy zwi!zane z monta&em lub 

serwisem naszych produktów
  Oferujemy bezp"atne szkolenie monta&owe na Pa)stwa placu 

budowy przy zakupie co najmniej 5 okien

VELUX – to najlepszy wybór

Dzia# Obs#ugi Dystrybutorów

Dzia# Obs#ugi Klienta Indywidualnego

Doradztwo Techniczne

6

*Okna zamontowane z zestawami izolacyjnymi BDX. Dost$pna w ci!gu 2 lat od zakupu okien,  
po wype"nieniu kwestionariusza przed"u&enia gwarancji. Pe"ny tekst gwarancji dost$pny na www.velux.pl 

Szyby w oknach
Dost$pna w ci!gu 2 lat od zakupu okien, 
po wype"nieniu kwestionariusza 
przed"u&enia gwarancji. Pe"ny tekst 
gwarancji dost$pny na www.velux.pl

 

Profile okien drewniano-
poliuretanowych
Okucia stalowe w oknach

Okna do poddaszy
Ko"nierze uszczelniaj!ce
Okna do p"askich dachów
Wy"azy GVT i GVK
Produkty izolacyjne

#wietliki tunelowe

Akcesoria przeciws"oneczne  
i dekoracyjne, silniki i elementy 
sterowania elektrycznego

Wy"azy VELTA
Cz$%ci zamienne do produktów 
VELUX

Gwarancja

LAT
GWARANCJI

20*
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Wychodz!c naprzeciw Pa)stwa oczekiwaniom s"u&ymy wsparciem  
na etapie projektowania, przy planowaniu, rozbudowie, adaptacji  
i wymianie okien w istniej!cych budynkach oraz nowych 
realizacjach. 

Wszelkie zapytania prosimy kierowa' na adres: architekci@velux.pl,  
z dopiskiem: wsparcie projektowe.

Dla projektantów pos"uguj!cych si$ programami 
ArchiCAD, AutoCAD, Revit oraz 3dsMax – oferujemy 
szereg gotowych bibliotek obiektów i detali monta&u.
Detale pokazuj! sposób montowania okien po"aciowych, 
kolankowych, balkonowych, okien do p"askiego dachu,  
a tak&e %wietlików tunelowych.
Do pobrania na: www.velux.pl/profesjonalisci/architekci/
biblioteki

W zak"adce dla architektów www.velux.pl/profesjonalisci/
architekci mo&ecie Pa)stwo pobra' bezp"atne dwa programy 
wizualizacyjne.
VELUX Daylight Visualizer – pozwala na "atwe stworzenie 
realistycznej symulacji rozk"adu %wiat"a dziennego  
w pomieszczeniu w oparciu o rysunki CAD lub indywidualnie 
wprowadzane parametry.
VELUX Energy and Indoor Climate Visualizer – umo&liwia 
analiz$ energetyczn! budynku ju& na etapie projektowania
 

Architektom i projektantom oferujemy bezp"atn! pomoc na 
ka&dym etapie projektowym. 
Pomagamy mi$dzy innymi w:
– doborze rozwi!za) do konkretnego projektu
– ustaleniu ilo%ci i typów okien w zale&no%ci od rodzaju 
pomieszczenia i wysoko%ci monta&u
– dysponujemy szerok! gam! gotowych obiektów dla 
u&ytkowników programów: AutoCAD, ArchiCAD, Revit i 3DSMax, 
a tak&e szczegó"owymi rysunkami detali pokazuj!cymi monta& 
okien po"aciowych w ró&nych typach konstrukcji dachu i pokry' 
dachowych, a tak&e w zale&no%ci od sposobu monta&u, np. 
pojedynczych produktów lub tych montowanych w zestawach.
Zach$camy Pa)stwa do odwiedzenia dedykowanej zak"adki dla 
architektów na naszej stronie internetowej, gdzie mo&na uzyska' 
wi$cej informacji i pobra' pomocne rysunki, narz$dzia, a tak&e 
certyfikaty i instrukcje monta&u:
https://www.velux.pl/profesjonalisci/architekci

Dopasowane do potrzeb wsparcie architektoniczno-projektowe

Indywidualne wsparcie

Biblioteki i detale CAD

Darmowe programy wizualizacyjne 

Pomoc na ka'dym etapie projektowym

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                          zamówienia tel. 697 701 156



Dolna kraw$d+ 
okna 80 do 130 cm  
od pod"ogi

Dolna kraw$d+  
okna 130 do 150 cm 
od pod"ogi

Bez problemu 
mo&esz postawi' 
meble pod oknem

Aby mie' dost$p 
do klamki, nie nale&y 
ustawia' mebli 
pod oknem

Szerokie pole widzenia 
na siedz!co i na stoj!co

Widok wprost na niebo

Wysoko() 
monta*u

Wysoko() 
monta*u

Ustawienie 
mebli

Ustawienie 
mebli

Kontakt ze (wiatem 
zewn$trznym

Kontakt ze (wiatem 
zewn$trznym

80-130 cm 

130-150 cm 

3. Najlepszy widok

Okna dachowe zapewniaj! równie& widok na zewn!trz. 
Aby mie' dobry widok, nale&y wzi!' pod uwag$ k!t 
nachylenia dachu oraz wielko%' okna. Jak wida' na ilustracji 
– im mniejszy spadek dachu tym d"u&sze powinno by' okno. 
Pozwoli to uzyska' najlepszy widok zarówno w pozycji 
siedz!cej, jak i stoj!cej. Optymalnie jest zamontowa'  
okno na wysoko%ci 90 cm nad pod"og!. 

W celu zapewnienia w pomieszczeniach na poddaszu 
optymalnego o%wietlenia, wentylacji, dobrej  
widoczno%ci i podwy&szenia jako%ci &ycia, nale&y 
zwróci' szczególn! uwag$ na rozmiar okien. 
Zgodnie z przepisami powierzchnia szyb powinna 
stanowi' minimum 1/8 powierzchni pod"ogi.

W praktyce oznacza to:
– im wi$ksze pomieszczenie, tym wi$ksza musi by' powierzchnia okien,
– im wi$ksza powierzchnia okien, tym wi$kszy komfort &ycia.

Orientacja okien 
Okno wychodz!ce na po"udnie jest skierowane prosto na s"o)ce  
i sprawi, &e dom b$dzie cieplejszy w wyniku pozyskiwania energii 
s"onecznej w miesi!cach zimowych. W lecie mo&na regulowa' 
ilo%' %wiat"a i ciep"a docieraj!cego do wn$trza za pomoc! 
szerokiego asortymentu naszych rolet i markiz. Przez okno, które 
jest skierowane na pó"noc, wpada mniej bezpo%redniego %wiat"a 
s"onecznego, ale pokój jest wype"niony rozproszonym %wiat"em 
naturalnym. 

10 m2

1,3 m2 1,9 m2

15 m2

2,5 m2

20 m2    __ m2

__ m2

8
= 

Rekomendowana 
powierzchnia 
przeszklenia w m2

Zasada doboru ilo(ci okien    
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Szeroko%' okna nie musi zale&e' od odleg"o%ci mi$dzy krokwiami 
– wybór okien powinien odpowiada' &yczeniom i(wyobra&eniom 
klientów, poniewa& szeroko%' otworu w(dachu mo&e by' "atwo 
dostosowana do szeroko%ci okien, tak jak to przedstawiono 
na rysunkach poni&ej

Gdy odleg#o%" mi(dzy 
krokwiami jest nieco za 
szeroka – nale&y pogrubi' 
krokiew

Gdy odleg#o%" mi(dzy krokwiami 
jest znacznie za szeroka –
nale&y wykona' wymian

Gdy odleg#o%" mi(dzy 
krokwiami jest nieco za 
w!ska – nale&y wyci!' 
krokiew i(nadbi' z(drugiej 
strony 

Gdy odleg#o%" mi(dzy krokwiami 
jest znacznie za w!ska –
nale&y wykona' wymian

1. Dobór typu okna do wysoko&ci monta%u 2. Wybór optymalnej ilo&ci okien

Ka'da szeroko%" okna jest mo'liwa

Górne otwieranie

Dolne otwieranie

Górne czy dolne otwieranie?  
Zobacz film i sprawd+ co doradzi' klientowi!
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Szczegó+y, które 
tworz# jako()

9   Rolety mo&na zamontowa' 
w(kilka minut, dzi$ki systemowi 
instalowanych fabrycznie mocowa) 

1b   Elegancki w(kszta"cie 
i(odporny na wilgo' profil 
okienny ThermoTechnology™, 
wykonany z(rdzenia 
drewnianego po obróbce 
wysokotemperaturowej, 
pokrytego warstw! 
malowanego na bia"o 
poliuretanu

1a   Wytrzyma"y  
i ciep"y profil okienny 
ThermoTechnology™, 
wykonany z(klejonego 
impregnowanego 
i(lakierowanego drewna 
sosnowego "!czonego 
z(wysokoizolacyjnym 
tworzywem EPS

3   Du&a powierzchnia szyby 
zapewniaj!ca dobry dost$p 
%wiat"a i(zyski ciep"a z(energii 
s"onecznej w(okresie grzewczym

2   Innowacyjny, energooszcz$dny 
pakiet 3-szybowy z(cechami 
premium teraz dost$pny  
w Standard Plus

4 Zamki i(zawiasy gwarantuj! 
wysokie bezpiecze)stwo 
u&ytkowania w(3. klasie odporno%ci 
na uderzenie, a samosmarowne 
zawiasy umo&liwiaj! obrót okna  
do mycia o(180°

10   Wygodny, nowoczesny 
uchwyt okna zintegrowany  
z klap! wentylacyjn!; okna GLL  
i GLU z(klamk! u(do"u dost$pne  
w tej samej cenie 

5 Okno jest fabrycznie 
przygotowane do monta&u 
nowoczesnego sterowania 
elektrycznego, niewidocznego po 
zamkni$ciu okna* 

6  System sterowania 
jako%ci! powietrza na poddaszu, 
kompatybilny ze zdalnie sterowanymi 
oknami, roletami i markizami VELUX

7  Innowacyjnie zaprojektowane, 
szczelne oblachowanie 
zewn$trzne, montowane bez 
wkr$tów, na zatrzaski   

8  Fabrycznie przygotowane 
w(dwóch miejscach, wr$by pod 
k!towniki, umo&liwiaj!ce monta& 
na dwóch poziomach  
– standardowym i(obni&onym

20-letnia gwarancja na okna 
zainstalowane z(zestawami 
izolacyjnymi BDX obowi!zuje 
po wype"nieniu i(przes"aniu do 
VELUX Polska kwestionariusza 
przed"u&enia gwarancji w(terminie 
do 2 lat od daty zakupu okien. Pe"ny 
tekst gwarancji oraz kwestionariusz 
dost$pny na www.velux.pl 
w(zak"adce „Gwarancja”

* Dotyczy okien obrotowych z(górnym otwieraniem.

LAT

GWARANCJI
Z BDX

20

Tworz!c nowe produkty my%limy o(ich maksymalnej u&yteczno%ci i(funkcjonalno%ci. 
Poszukujemy nowych rozwi!za) technologicznych, testujemy, badamy i(dobieramy 
najlepsze materia"y pami$taj!c jednocze%nie o(zachowaniu najlepszej ceny.  
Nasze produkty gwarantuj! niezak"ócony widok, cich! i(ciep"! przestrze) w(domu 
oraz idealne warunki do wypoczynku, snu, nauki czy pracy.

4

1a

5

7

6

10

8

33

5

7

10

4

8

6
22

1b

4 4

Odwied, nasz Wirtualny Showroom 
i poznaj pe"n! ofert$ okien VELUX.

1212

1111

11   Komfort bez przeci!gów 
z(systemem uszczelek 
zapewniaj!cym najwy&sz! klas$ 
szczelno%ci dla okien VELUX

12   ,atwy w(obs"udze modu" 
wentylacyjny z(wymiennym 
filtrem zapewnia %wie&e, 
przefiltrowane powietrze, bez 
owadów i(zanieczyszcze)

9

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                         zamówienia tel. 697 701 156
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Okna klapowo-obrotowe 
Strona 40-45
Okna z%szybami  
superenergooszcz$dnymi
Strona 46-49
Balkony w%dachu
Strona 60-63

Zestawy kolankowe

Okna sterowane elektrycznie

W zestawach wi$cej  
korzy(ci w%lepszej 
cenie

Wi$cej przestrzeni

Wi$cej wygody

Strona 35

Stron 50-53

Okna dachowe 
Rozwi#zania VELUX, które zapewni# Ci komfort na lata!

Wiele wyj#tkowych rozwi#za-

Zestawy kombi

Lepszy widok

Strona 34

Strona 26-33

3-szybowe okna drewniano-poliuretanowe 

Górne 
otwieranie
GLU 0064

Dolne  
otwieranie
GLU 0064B

Energooszcz$dny, innowacyjny pakiet 
3-szybowy

Redukcja ha+asu zewn$trznego i%szumu 
deszczu

Pow+oka +atwozmywalna na szybie 
zewn$trznej

Wygodny uchwyt otwieraj#cy u%góry lub 
ergonomiczna klamka na dole okna

Niewymagaj#cy konserwacji rdze- 
drewniany pokryty poliuretanem

Zintegrowana wentylacja* umo*liwiaj#ca 
dop+yw powietrza przy zamkni$tym oknie

Konstrukcja  
Lepsza izolacyjno() i%atrakcyjna cena 
w%pakiecie ciep+ego, obni*onego monta*u**

Standard

3-szybowe okna drewniano-poliuretanowe 3-szybowe okna drewniane 

Górne 
otwieranie
GLL 1061

Górne 
otwieranie
GLU 0061

Dolne  
otwieranie
GLU 0061B

Dolne  
otwieranie
GLL 1061 B

Wygodny uchwyt otwieraj#cy  
u góry lub ergonomiczna  
klamka na dole okna

Energooszcz$dny pakiet  
3-szybowy

Wysokiej jako(ci, impregnowane 
i%lakierowane drewno klejone

Zintegrowana wentylacja*  
umo*liwiaj#ca dop+yw powietrza  
przy zamkni$tym oknie

.atwy w%czyszczeniu lub  
wymianie filtr zatrzymuj#cy 
kurz i%owady

Konstrukcja  
Dodatkowa uszczelka zapewnia 
wy*sz# szczelno()  
i izolacyjno() d,wi$kow# 

Lepsza izolacyjno() i%atrakcyjna 
cena w%pakiecie ciep+ego,  
obni*onego monta*u **

Wygodny uchwyt otwieraj#cy 
u%góry lub ergonomiczna klamka na 
dole okna

Energooszcz$dny pakiet 3-szybowy

Niewymagaj#cy konserwacji rdze-  
drewniany pokryty poliuretanem 

Zintegrowana wentylacja* 
umo*liwiaj#ca dop+yw powietrza 
przy zamkni$tym oknie

.atwy w%czyszczeniu lub wymianie 
filtr zatrzymuj#cy kurz i%owady

Konstrukcja  
Lepsza izolacyjno() i%atrakcyjna 
cena w%pakiecie ciep+ego, 
obni*onego monta*u **

Standard Plus

*Okna VELUX z(zamkni#t! wentylacj! zapewniaj! szczelno&' analogiczn! do okien bez wentylacji i(spe$niaj! wymagania budynków z(wentylacj! mechaniczn!
**Monta% obni%ony z(zestawem izolacyjnym BDX z(potwierdzonym testami ni%szym wspó$czynnikiem przenikania ciep$a dla okna

Strona 18-25

3-szybowe okna drewniane 

Górne 
otwieranie
GLL 1064

Dolne  
otwieranie
GLL 1064B

Energooszcz$dny, innowacyjny 
pakiet 3-szybowy

Redukcja ha+asu zewn$trznego  
i szumu deszczu

Pow+oka +atwozmywalna na szybie 
zewn$trznej

Wygodny uchwyt otwieraj#cy  
u góry lub ergonomiczna klamka na 
dole okna

Wysokiej jako(ci, impregnowane  
i lakierowane drewno klejone

Zintegrowana wentylacja* 
umo*liwiaj#ca dop+yw powietrza 
przy zamkni$tym oknie

.atwy w%czyszczeniu lub wymianie 
filtr zatrzymuj#cy kurz i%owady

Konstrukcja  
Lepsza izolacyjno() i%atrakcyjna 
cena w%pakiecie ciep+ego, 
obni*onego monta*u**

Standard Plus

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                            zamówienia tel. 697 701 156
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Standard Standard Plus
 TYP GLL 1061 GLL 1061B GLU 0061 GLU 0061B GLL 1064 GLL 1064B GLU 0064 GLU 0064B

MATERIA, drewno  
klejone z 

rdze) drewniany  
pokryty poliuretanem z

drewno  
klejone z 

rdze) drewniany  
pokryty poliuretanem z

OTWIERANIE

górne dolne górne dolne górne dolne górne dolne
wymienny filtr  
zatrzymuj!cy  
kurz i owady

• • • • • • • •

      PARAMETRY SZYBY: 

wspó"czynnik przenikania 
ciep"a Ug (W/m2K) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

wspó"czynnik  
przepuszczalno%ci energii 

ca"kowitej g (pozyskiwania 
energii s"onecznej)

0,50 0,50 0,50 0,50 0,46 0,46 0,46 0,46

wspó"czynnik przepuszczal-
no%ci %wiat"a -v

68% 68% 68% 68% 62% 62% 62% 62%

ciep"a ramka dystansowa tak tak tak tak tak tak tak tak

Ilo%' komór  
mi$dzyszybowych 2 2 2 2 2 2 2 2

szk"o hartowane  
na zewn!trz • • • • • • • •

klasa odporno%ci  
antyw"amaniowej  

szyby P2A

pow"oka "atwozmywalna • • • •

pow"oka antyroszeniowa

PARAMETRY OKNA:

wspó"czynnik przenikania 
ciep"a Uw (W/m2K) 1,1/1,0*** 1,1/1,0*** 1,1/1,0*** 1,1/1,0*** 1,0/0,94*** 1,0/0,94*** 1,0/0,96*** 1,0/0,96***

klasa szczelno%ci 4 4 4 4 4 4 4 4

wydajno%' wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 10 Pa (m3/h) 23-50* 18-25* 23-50* 18-25* 23-50* 18-25* 23-50* 18-25*

d+wi$koch"onno%' okna 
Rw (dB)

32
(-1; -4)

32
(-1; -4)

32
(-1; -4)

32
(-1; -4)

35
(-1; -3)

35
(-1; -3)

35
(-1; -3)

35
(-1; -3)

redukcja szumu deszczu • • • •

informacje na stronie: 18 20 22 24 26 28 30 32

Premium
GPL 3068 GPL 3066 GPU 0068 GPU 0066 GGL 3068 GGL 3066 GGL 3062 GGU 0068 GGU 0066 GGU 0062

drewno  
klejone z

rdze) drewniany  
pokryty poliuretanem z

drewno  
klejone z

rdze) drewniany  
pokryty poliuretanem z

klapowo-obrotowe klapowo-obrotowe

                            

                          górne

• • • • • • • • • •

0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5

0,49 0,44 0,49 0,44 0,49 0,44 0,47 0,49 0,44 0,47

68% 62% 68% 62% 68% 62% 68% 68% 62% 68%

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • •

• • • • • •

1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 0,92 1,1 1,0 0,92

4 4 4** 4** 4 4 4 4** 4** 4**

23-59* 23-59* 23-59* 23-59* 23-59* 23-59*  - 23-59* 23-59*  -

35
(-1; -3)

37
(-2; -4)

35
(-1; -3)

37
(-2; -4)

35
(-1; -3)

37
(-2; -4)

42
(-2; -5)

35
(-1; -3)

37
(-2; -4)

42
(-2; -5)

• • • • • • • • • •

40 40 42 42 46 46 46 48 48 48

*    W zale%no&ci od szeroko&ci okna 
**  Dla okien GPU, GGU w rozmiarze PK10 3. klasa szczelno&ci
*** Dla okien montowanych z ko$nierzem EDJ do monta%u obni%onego i ram! izolacyjn! BDX F

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                zamówienia tel. 697 701 156
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Górne 
otwieranie

GLL 1061 – drewniane okno otwierane u góry
Okno otwierane od góry z innowacyjn! konstrukcj! ThermoTechnology™, szyb! energooszcz$dn!, dodatkow! 
uszczelk! oraz zintegrowan! z uchwytem otwieraj!cym wentylacj!.

Zalety produktu

Górny system otwierania to 
  Otwieranie, zamykanie, wietrzenie bez potrzeby schylania si$,
  Wygodna obs"uga, równie& w przypadku ustawienia mebli pod 

oknem, bez potrzeby si$gania do dolnej klamki
Wysoka jako%" materia#ów
  Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego  

z impregnowan! i pokryt! bezbarwnym lakierem akrylowym 
powierzchni!, niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat 
u&ytkowania

  Energooszcz(dny pakiet 3-szybowy
Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne drewna "!czonego  

z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej
  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki 

systemowi dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, 
chroni!ca przed wiatrem i zimnym powietrzem   

Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
  Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwieraj!cym
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza 

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180° 

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
  Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 

"atwe utrzymanie w czysto%ci  
  ,atwy monta& szerokiej gamy dodatkowego wyposa&enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 

monta&u rolet i &aluzji  
  ,atwy monta& sterowania elektrycznego w systemie 

io-homecontrol® z silnikiem schowanym pod klap! wentylacyjn!
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów

Konstrukcja 
ThermoTechnology™ 
i dodatkowa uszczelka to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem.

  Energooszcz(dny pakiet   
        3-szybowy

  19

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

Tabela wymiarów okien GLL 1061

15° – 90°
55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm Zalecane do monta&u  

w(dachu o(k!cie nachylenia:

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

78
 cm

GLL 
CK02

0,22

98
 cm

GLL
CK04

 
0,29

GLL 
FK04

 
0,38

GLL
MK04

 
0,47

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GLL 
FK06

 
0,47

GLL 
MK06

 
0,59

GLL 
PK06

 
0,75

GLL 
SK06

 
0,95

52°–90°

14
0 

cm

GLL
FK08

0,58

GLL
MK08

 
0,72

GLL 
PK08

 
0,92

GLL 
SK08

 
1,16

41°–54°

16
0 

cm

GLL 
MK10

 
0,85

35°–44°

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m2
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Parametry techniczne

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna
** Dla okien montowanych z ko$nierzem EDJ do monta%u obni%onego i ram! izolacyjn! BDX F

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--61
od 23 
do 50*1,1/1,0** 0,6 0,50 68% 24% 32 

(-1;-4) 3

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108
Sterowanie elektryczne   . . . . . . . . . . . . .   130

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Uzupe"nij swoje okno o VELUX ACTIVE 
lub VELUX App Control i steruj 
produktami za pomoc! smartfona lub 
tabletu. Zestawy okien kombi i okien 
kolankowych tak&e w ni&szych cenach. 
Szczegó"y na stronach 34-35.

W zestawie 
korzystniej!

Dost(pne rozmiary

CK02, CK04, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10,
PK06, PK08, SK06, SK08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                       zamówienia tel. 697 701 156
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Dolne 
otwieranie

GLL 1061B – drewniane okno otwierane od do$u
Okno otwierane od do"u, z innowacyjn! konstrukcj! ThermoTechnology™, z dwustopniow! wentylacj!.

Zalety produktu

Dolny system otwierania to 
  Otwieranie, zamykanie i wietrzenie za pomoc! ocynkowanej 

klamki w dolnej cz$%ci skrzyd"a, "atwe operowanie oknem 
umieszczonym wysoko

  Wygodna obs"uga nawiewnika nawet przy oknie wysoko 
zamontowanym

Wysoka jako%" materia#ów
  Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego  

z impregnowan! i pokryt! bezbarwnym lakierem akrylowym 
powierzchni!, niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat 
u&ytkowania

  Energooszcz(dny pakiet 3-szybowy
Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne drewna "!czonego  

z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej
  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki 

systemowi dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, 
chroni!ca przed wiatrem i zimnym powietrzem   

Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
  Wygodna dwustopniowa wentylacja w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza 

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180° 

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
  Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 

"atwe utrzymanie w czysto%ci  
  ,atwy monta& szerokiej gamy dodatkowego wyposa&enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 

monta&u rolet i &aluzji  
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów

Konstrukcja 
ThermoTechnology™ 
i dodatkowa uszczelka to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem.

  Energooszcz(dny pakiet   
        3-szybowy

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

Tabela wymiarów okien GLL 1061B

15° – 90°66 cm 78 cm 94 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

98
 cm

GLL B
MK04

 
0,47

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GLL B
FK06

 
0,47

GLL B
MK06

 
0,59

52°–90°

14
0 

cm

GLL B
MK08

 
0,72

GLL B
PK08

 
0,92

41°–54°

16
0 

cm

GLL B 
MK10

 
0,85

35°–44°

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

 

Parametry techniczne

 

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--61

od 18 do 25*1,1/1,0** 0,6 0,50 68% 24% 32 
(-1;-4) 3

Zestawy okien kombi i okien 
kolankowych w ni&szych cenach. 
Szczegó"y na stronach 34-35.

W zestawie 
korzystniej!

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna
** Dla okien montowanych z ko$nierzem EDJ do monta%u obni%onego i ram! izolacyjn! BDX F

Dost(pne rozmiary

FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, PK08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                          zamówienia tel. 697 701 156
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Górne 
otwieranie

GLU 0061 – okno drewniano-poliuretanowe
Okno obrotowe wykonane w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ci%nieniowo poliuretanem,  
w kolorze bia"ym, z szyb! energooszcz$dn!, rekomendowane do pomieszcze) o podwy&szonej wilgotno%ci, 
np. "azienki, kuchnie.

Zalety produktu

Górny system otwierania to 
  Otwieranie, zamykanie, wietrzenie bez potrzeby schylania si$,
  Wygodna obs"uga, równie& w przypadku ustawienia mebli pod 

oknem, bez potrzeby si$gania do dolnej klamki
Wysoka jako%" materia#ów
  Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ci%nieniowo malowanym 

na bia"o poliuretanem, zapewnia ca"kowit! odporno%' na wilgo'  
i trwa"o%' na wiele lat

  Energooszcz(dny pakiet 3-szybowy
Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne konstrukcji z rdzeniem wykonanym  

z drewna modyfikowanego termicznie o wy&szej stabilno%ci, 
izolacyjno%ci i trwa"o%ci  

  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 
energii s"onecznej

  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki systemowi 
uszczelek, chroni!ca przed wiatrem i zimnem 

Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
  Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwieraj!cym
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza 

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180°  

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
  Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na  

"atwe utrzymanie w czysto%ci  
)atwy monta' szerokiej gamy dodatkowego wyposa'enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego monta&u 

rolet i &aluzji  
  ,atwy monta& sterowania elektrycznego VELUX w systemie 

io-homecontrol® z silnikiem schowanym pod klap! wentylacyjn!
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed uderzeniami 

&ywio"ów

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ 
z wysokotemperaturow! 
obróbk! drewna u&ywanego do 
produkcji rdzenia, drewno jest 
bardziej trwa"e i stabilne, a okna 
maj! lepsze parametry izolacyjne.

  Energooszcz(dny pakiet   
        3-szybowy

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na profile okien drewniano-
    poliuretanowych – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Tabela wymiarów okien GLU 0061

15° – 90°

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

 

Parametry techniczne

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna
** Dla okien montowanych z ko$nierzem EDJ do monta%u obni%onego i ram! izolacyjn! BDX F

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--61
od 23 
do 50*1,1/1,0** 0,6 0,50 68% 24% 32 

(-1;-4) 3

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

78
 cm

GLU 
CK02

0,22

98
 cm

GLU
MK04

 
0,47

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GLU
FK06

 
0,47

GLU
MK06

 
0,59

52°–90°

14
0 

cm

GLU
FK08

 
0,58

GLU 
MK08

 
0,72

GLU 
PK08

 
0,92

GLU 
SK08

 
1,16

41°–54°

16
0 

cm

GLU 
MK10

 
0,85

35°–44°

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108
Sterowanie elektryczne   . . . . . . . . . . . . .   130

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Uzupe"nij swoje okno o VELUX ACTIVE 
lub VELUX App Control i steruj 
produktami za pomoc! smartfona lub 
tabletu. Zestawy okien kombi tak&e w 
ni&szych cenach. Szczegó"y na stronie 34.

W zestawie 
korzystniej!

Dost(pne rozmiary

CK02, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK08, SK08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                           zamówienia tel. 697 701 156

Magdalena Dziegieć
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GLU 0061B – okno drewniano-poliuretanowe  
otwierane od do$u
Okno obrotowe, otwierane od do"u, wykonane w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ci%nieniowo 
poliuretanem, w kolorze bia"ym, z szyb! 2-komorow!, rekomendowane do pomieszcze) o podwy&szonej 
wilgotno%ci, np. "azienki, kuchnie. 

Zalety produktu

Dolny system otwierania to 
  Otwieranie, zamykanie i wietrzenie za pomoc! ocynkowanej klamki  

w dolnej cz$%ci skrzyd"a, "atwe operowanie oknem umieszczonym 
wysoko

  Ergonomiczna klamka
Wysoka jako%" materia#ów
  Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ci%nieniowo malowanym 

na bia"o poliuretanem, zapewnia ca"kowit! odporno%' na wilgo'  
i trwa"o%' na wiele lat

  Energooszcz(dny pakiet 3-szybowy
Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne konstrukcji z rdzeniem wykonanym  

z drewna modyfikowanego termicznie o wy&szej stabilno%ci, 
izolacyjno%ci i trwa"o%ci  

  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 
energii s"onecznej

  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki systemowi 
uszczelek, chroni!ca przed wiatrem i zimnem 

Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie  
  Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwieraj!cym  
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180°  

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
  Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na  

"atwe utrzymanie w czysto%ci  
)atwy monta' szerokiej gamy dodatkowego wyposa'enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego monta&u 

rolet i &aluzji  
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed uderzeniami 

&ywio"ów

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ 
z wysokotemperaturow! 
obróbk! drewna u&ywanego do 
produkcji rdzenia, drewno jest 
bardziej trwa"e i stabilne, a okna 
maj! lepsze parametry izolacyjne.

Dolne 
otwieranie

  Energooszcz(dny pakiet   
        3-szybowy

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na profile okien drewniano-
    poliuretanowych – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Tabela wymiarów okien GLU 0061B

15° – 90°

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

 

Parametry techniczne

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--61

od 18 do 25*1,1/1,0** 0,6 0,50 68% 24% 32  
(-1;-4) 3

Zestawy okien kombi i okien kolankowych 
dost$pne w ni&szych cenach.  
Szczegó"y na stronach 34-35.

W zestawie 
korzystniej!

66 cm 78 cm 94 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

98
 cm

GLU B 
MK04

 
0,47

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GLU B 
FK06

 
0,47

GLU B 
MK06

 
0,59

52°–90°

14
0 

cm

GLU B 
MK08

 
0,72

GLU B 
PK08

 
0,92

41°–54°

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

W przypadku ch#ci zakupu innego rozmiaru ni% powy%sze rekomendujemy 
zakup okna z górnym otwieraniem i domontowanie klamki ZZZ 181K.

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna
** Dla okien montowanych z ko$nierzem EDJ do monta%u obni%onego i ram! izolacyjn! BDX F

Dost(pne rozmiary

FK06, MK04, MK06, MK08, PK08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                         zamówienia tel. 697 701 156
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Górne 
otwieranie

GLL 1064 – drewniane okno otwierane u góry
Nowe drewniane 3-szybowe okno z górnym otwieraniem dzi$ki innowacyjnej konstrukcji charakteryzuje si$ 
doskona"ymi w"a%ciwo%ciami izolacyjnymi oraz komfortowymi rozwi!zaniami, gwarantuj!cymi cich! 
i ciep"! przestrze) w domu oraz idealne warunki do wypoczynku, snu, nauki czy pracy.

Zalety produktu

  Energooszcz(dny, innowacyjny pakiet 3-szybowy 

  Pow#oka #atwozmywalna na szybie zewn(trznej 

  Redukcja ha#asu zewn(trznego i szumu deszczu

Górny system otwierania to 
  Otwieranie, zamykanie, wietrzenie bez potrzeby schylania si$
  Wygodna obs"uga, równie& w przypadku ustawienia mebli pod 

oknem, bez potrzeby si$gania do dolnej klamki
Wysoka jako%" materia#ów
  Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego  

z impregnowan! i pokryt! bezbarwnym lakierem akrylowym 
powierzchni!, niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat.

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne drewna "!czonego  

z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej
  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki 

systemowi dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, 
chroni!ca przed wiatrem i zimnym powietrzem   

Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
  Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwieraj!cym
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza 

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180° 

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
  Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 

"atwe utrzymanie w czysto%ci  
  ,atwy monta& szerokiej gamy dodatkowego wyposa&enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 

monta&u rolet i &aluzji
  ,atwy monta& sterowania elektrycznego w systemie 

io-homecontrol® z silnikiem schowanym pod klap! wentylacyjn!
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz

Konstrukcja 
ThermoTechnology™ 
i dodatkowa uszczelka to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem.

  Energooszcz(dny pakiet   
        3-szybowy

  27

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

Tabela wymiarów okien GLL 1064

15° – 90°
55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm Zalecane do monta&u  

w(dachu o(k!cie nachylenia:

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

78
 cm

GLL 
CK02

0,22

98
 cm

GLL
CK04

 
0,29

GLL 
FK04

 
0,38

GLL
MK04

 
0,47

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GLL 
FK06

 
0,47

GLL 
MK06

 
0,59

GLL 
PK06

 
0,75

GLL 
SK06

 
0,95

52°–90°

14
0 

cm

GLL
FK08

0,58

GLL
MK08

 
0,72

GLL 
PK08

 
0,92

GLL 
SK08

 
1,16

41°–54°

16
0 

cm

GLL 
MK10

 
0,85

35°–44°
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• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m2
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Parametry techniczne

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna
** Dla okien montowanych z ko$nierzem EDJ do monta%u obni%onego i ram! izolacyjn! BDX F

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--64
od 23 
do 50*1,0/0,94** 0,6 0,46 62% 24% 35 

(-1;-3) 3

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108
Sterowanie elektryczne   . . . . . . . . . . . . .   130

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Uzupe"nij swoje okno o VELUX ACTIVE 
lub VELUX App Control i steruj 
produktami za pomoc! smartfona lub 
tabletu. Zestawy okien kombi i okien 
kolankowych tak&e w ni&szych cenach. 
Szczegó"y na stronach 34-35.

W zestawie 
korzystniej!

Dost(pne rozmiary

CK02, CK04, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10,
PK06, PK08, SK06, SK08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                         zamówienia tel. 697 701 156
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Dolne 
otwieranie

GLL 1064B – drewniane okno otwierane od do$u
Nowe drewniane 3-szybowe okno otwierane od do"u dzi$ki innowacyjnej konstrukcji charakteryzuje si$ 
doskona"ymi w"a%ciwo%ciami izolacyjnymi oraz rozwi!zaniami zapewniaj!cymi komfortowe u&ytkowanie. 
Klamka umieszczona w dolnej cz$%ci zosta"a zaprojektowana, aby u"atwi' wygodne otwieranie i zamykanie 
okien zamontowanych wysoko.

Zalety produktu

  Energooszcz(dny, innowacyjny pakiet 3-szybowy 

  Pow#oka #atwozmywalna na szybie zewn(trznej 

  Redukcja ha#asu zewn(trznego i szumu deszczu

Dolny system otwierania to 
  Otwieranie, zamykanie i wietrzenie za pomoc! ocynkowanej 

klamki w dolnej cz$%ci skrzyd"a, "atwe operowanie oknem 
umieszczonym wysoko

  Wygodna obs"uga nawiewnika nawet przy oknie wysoko 
zamontowanym

Wysoka jako%" materia#ów
  Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego  

z impregnowan! i pokryt! bezbarwnym lakierem akrylowym 
powierzchni!, niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat 
u&ytkowania

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne drewna "!czonego  

z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej
  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki 

systemowi dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, 
chroni!ca przed wiatrem i zimnym powietrzem   

Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
  Wygodna dwustopniowa wentylacja w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza 

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180° 

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
  Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 

"atwe utrzymanie w czysto%ci  
  ,atwy monta& szerokiej gamy dodatkowego wyposa&enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 

monta&u rolet i &aluzji
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz

Konstrukcja 
ThermoTechnology™ 
i dodatkowa uszczelka to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem.

  Energooszcz(dny pakiet   
        3-szybowy
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

Tabela wymiarów okien GLL 1064B

15° – 90°66 cm 78 cm 94 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

98
 cm

GLL B
MK04

 
0,47

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GLL B
FK06

 
0,47

GLL B
MK06

 
0,59

52°–90°

14
0 

cm

GLL B
MK08

 
0,72

GLL B
PK08

 
0,92

41°–54°

16
0 

cm

GLL B 
MK10

 
0,85

35°–44°
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• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

 

Parametry techniczne

 

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--64

od 18 do 25*1,0/0,94** 0,6 0,46 62% 24% 35 
(-1;-3) 3

Zestawy okien kombi i okien 
kolankowych dost$pne w ni&szych 
cenach. Szczegó"y na stronach 34-35.

W zestawie 
korzystniej!

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wneki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna
** Dla okien montowanych z ko$nierzem EDJ do monta%u obni%onego i ram! izolacyjn! BDX F

Dost(pne rozmiary

FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, PK08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                           zamówienia tel. 697 701 156
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Górne 
otwieranie

GLU 0064 – okno drewniano-poliuretanowe
Nowe okno drewniano-poliuretanowe rekomendowane do "azienek i kuchni. Innowacyjny pakiet 3-szybowy 
zapewnia doskona"e w"a%ciwo%ci izolacyjne, a zastosowane rozwi!zania – komfortowe u&ytkowanie. Wygodny 
uchwyt otwieraj!cy u góry u"atwia otwieranie okna umieszczonego nad wann! lub umywalk!.

Zalety produktu

  Energooszcz(dny, innowacyjny pakiet 3-szybowy 

  Pow#oka #atwozmywalna na szybie zewn(trznej 

  Redukcja ha#asu zewn(trznego i szumu deszczu

Górny system otwierania to 
  Otwieranie, zamykanie, wietrzenie bez potrzeby schylania si$,
  Wygodna obs"uga, równie& w przypadku ustawienia mebli pod 

oknem, bez potrzeby si$gania do dolnej klamki
Wysoka jako%" materia#ów
  Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ci%nieniowo malowanym 

na bia"o poliuretanem, zapewnia ca"kowit! odporno%' na wilgo'  
i trwa"o%' na wiele lat

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne konstrukcji z rdzeniem wykonanym  

z drewna modyfikowanego termicznie o wy&szej stabilno%ci, 
izolacyjno%ci i trwa"o%ci  

  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 
energii s"onecznej

  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki systemowi 
uszczelek, chroni!ca przed wiatrem i zimnem 

Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
  Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwieraj!cym
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza 

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180°  

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
  Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na  

"atwe utrzymanie w czysto%ci  
)atwy monta' szerokiej gamy dodatkowego wyposa'enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego monta&u 

rolet i &aluzji
  ,atwy monta& sterowania elektrycznego w systemie io-homecontrol® 

z silnikiem schowanym pod klap! wentylacyjn!
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed uderzeniami 

&ywio"ów

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ 
z wysokotemperaturow! 
obróbk! drewna u&ywanego do 
produkcji rdzenia, drewno jest 
bardziej trwa"e i stabilne, a okna 
maj! lepsze parametry izolacyjne.

  Energooszcz(dny pakiet   
        3-szybowy
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na profile okien drewniano-
    poliuretanowych – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Tabela wymiarów okien GLU 0064

15° – 90°
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Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

 

Parametry techniczne

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna
** Dla okien montowanych z ko$nierzem EDJ do monta%u obni%onego i ram! izolacyjn! BDX F

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--64

od 23 do 50*1,0/0,96** 0,6 0,46 62% 24% 35 
(-1;-3) 3

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

78
 cm

GLU 
CK02

0,22

98
 cm

GLU
MK04

 
0,47

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GLU
FK06

 
0,47

GLU
MK06

 
0,59

52°–90°

14
0 

cm

GLU
FK08

 
0,58

GLU 
MK08

 
0,72

GLU 
PK08

 
0,92

GLU 
SK08

 
1,16

41°–54°

16
0 

cm

GLU 
MK10

 
0,85

35°–44°

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108
Sterowanie elektryczne   . . . . . . . . . . . . .   130

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Uzupe"nij swoje okno o VELUX ACTIVE 
lub VELUX App Control i steruj 
produktami za pomoc! smartfona lub 
tabletu. Zestawy okien kombi tak&e w 
ni&szych cenach. Szczegó"y na stronie 34.

W zestawie 
korzystniej!

Dost(pne rozmiary

CK02, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK08, SK08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                          zamówienia tel. 697 701 156
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GLU 0064B – okno drewniano-poliuretanowe  
otwierane od do$u
Nowe okno drewniano-poliuretanowe nadaje si$ idealnie do "azienek i kuchni oraz wsz$dzie tam, gdzie 
potrzebna jest wysoka odporno%' na wilgo'. Innowacyjny pakiet 3-szybowy zapewnia doskona"e w"a%ciwo%ci 
izolacyjne oraz komfort u&ytkowania. Rekomendowany wybór do pomieszcze) z wysok! %ciank! kolankow!.

Zalety produktu

  Energooszcz(dny, innowacyjny pakiet 3-szybowy 

  Pow#oka #atwozmywalna na szybie zewn(trznej 

  Redukcja ha#asu zewn(trznego i szumu deszczu

Dolny system otwierania to 
  Otwieranie, zamykanie i wietrzenie za pomoc! ocynkowanej klamki  

w dolnej cz$%ci skrzyd"a, "atwe operowanie oknem umieszczonym 
wysoko

  Ergonomiczna klamka
Wysoka jako%" materia#ów
  Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ci%nieniowo malowanym 

na bia"o poliuretanem, zapewnia ca"kowit! odporno%' na wilgo'  
i trwa"o%' na wiele lat

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne konstrukcji z rdzeniem wykonanym  

z drewna modyfikowanego termicznie o wy&szej stabilno%ci, 
izolacyjno%ci i trwa"o%ci  

  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 
energii s"onecznej

  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki systemowi 
uszczelek, chroni!ca przed wiatrem i zimnem 

Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie  
  Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwieraj!cym  
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180°  

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
  Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na  

"atwe utrzymanie w czysto%ci  
)atwy monta' szerokiej gamy dodatkowego wyposa'enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego monta&u 

rolet i &aluzji
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed uderzeniami 

&ywio"ów

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ 
z wysokotemperaturow! 
obróbk! drewna u&ywanego do 
produkcji rdzenia, drewno jest 
bardziej trwa"e i stabilne, a okna 
maj! lepsze parametry izolacyjne.

Dolne 
otwieranie

  Energooszcz(dny pakiet   
        3-szybowy
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na profile okien drewniano-
    poliuretanowych – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Tabela wymiarów okien GLU 0064B

15° – 90°
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Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

 

Parametry techniczne

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--64

od 18 do 25*1,0/0,96** 0,6 0,46 62% 24% 35 
(-1;-3) 3

Zestawy okien kombi i okien kolankowych 
dost$pne w ni&szych cenach.  
Szczegó"y na stronach 34-35.

W zestawie 
korzystniej!

66 cm 78 cm 94 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

98
 cm

GLU B 
MK04

 
0,47

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GLU B 
FK06

 
0,47

GLU B 
MK06

 
0,59

52°–90°

14
0 

cm

GLU B 
MK08

 
0,72

GLU B 
PK08

 
0,92

41°–54°

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*
W przypadku ch#ci zakupu innego rozmiaru ni% powy%sze rekomendujemy 
zakup okna z górnym otwieraniem i domontowanie klamki ZZZ 181K.

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna
** Dla okien montowanych z ko$nierzem EDJ do monta%u obni%onego i ram! izolacyjn! BDX F

Dost(pne rozmiary

FK06, MK04, MK06, MK08, PK08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                          zamówienia tel. 697 701 156



34
Dolne i górne 
otwieranie
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Zestawy okien kombi
Dowolne mo&liwo%ci po"!cze) dwóch lub wi$cej okien dachowych to %wietny sposób na otworzenie 
przestrzeni. Stwarza wra&enie przestronno%ci poprzez poszerzenie widoku na zewn!trz
i zwi$kszenie ilo%ci naturalnego %wiat"a dziennego.

Zalety produktu

  Zestawy kombi i kolankowe daj! jeszcze lepszy dost$p do 
naturalnego %wiat"a na poddaszu, zapewniaj!c przy tym %wie&e 
powietrze

  Zestawy okien VELUX to niemal nieograniczone mo&liwo%ci 
zwi$kszania atrakcyjno%ci przestrzeni

  Z zestawami VELUX kombi i kolankowymi wn$trze b$dzie jeszcze 
bardziej otwarte na przestrze) i zwi$kszy komfort &ycia  
na poddaszu

  Odpowiednie rozmieszczenie okien zapewnia doskona"y bilans 
energetyczny

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ 
z wysokotemperaturow! 
obróbk! drewna u&ywanego do 
produkcji rdzenia, drewno jest 
bardziej trwa"e i stabilne, a okna 
maj! lepsze parametry izolacyjne.

Konstrukcja 
ThermoTechnology™ 
i dodatkowa uszczelka to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem.

*Produkt niedostepny w rozmiarze FK08.
**Produkt niedostepny w rozmiarze FK08 oraz MK10.

W zestawie
 400 z"  
taniej!

  Energooszcz(dny pakiet   
        3-szybowy

Okno 
kolankowe

Zestawy okien kolankowych
Jeszcze lepsze widoki i dodatkowa porcja %wiat"a dziennego dzi$ki zastosowaniu okien kolankowych. 
Taki zestaw to dodatkowy %wietny sposób na przewietrzenie wn$trza nawet przy bardzo z"ej pogodzie. 
Okna kolankowe w zestawach dost$pne s! w wersji uchylno-rozwieranej w technologii drewnianej.

Konstrukcja 
ThermoTechnologyTM 
i dodatkowa uszczelka to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem. 

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na profile okien drewniano-
    poliuretanowych – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

  Energooszcz(dny pakiet   
        3-szybowy

W zestawie
 400 z"  
taniej! 

Rozmiary

FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK08

Dost(pne zestawy

2 x GLL 1061 + EKZ 0021 E/F/G
2 x GLL 1061 + EKW 0021 E/F/G
2 x GLL 1061B + EKZ 0021 E/F/G*
2 x GLL 1061B + EKW 0021 E/F/G*

2 x GLU 0061 + EKZ 0021 E/F/G
2 x GLU 0061 + EKW 0021 E/F/G
2 x GLU 0061B + EKZ 0021 E/F/G**
2 x GLU 0061B + EKW 0021 E/F/G**

2 x GLL 1061 + EKT 0021 E/F/G
2 x GLL 1061B +EKT 0021 E/F/G* 

2 x GLU 0061 + EKT 0021 E/F/G
2 x GLU 0061B + EKT 0021 E/F/G**

Dost(pne zestawy

Rozmiary

GLL 1061 + VFE 3068
GLL 1061B + VFE 3068

MK06 + MK31
MK06 + MK35
MK08 + MK31
MK08 + MK35
MK10 + MK31
MK10 + MK35
PK08 + PK35

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                    zamówienia tel. 697 701 156



Zestaw Duo - bezkrokwiowy monta% dwóch okien obok siebie
Kompleksowe rozwi!zanie, które zapewnia wi$cej %wiat"a dziennego i uatrakcyjnia przestrze). 

Zalety produktu

  Nowy system belek no%nych ("atwy i bezproblemowy monta&)
  Wewn$trzny p"aski profil mi$dzy oknami, który sprawia, &e dwa 

okna wygl!daj! jak jedno
  Dodatkowa izolacja mi$dzy oknami (lepsze parametry 

termoizolacyjne)
  Ko"nierz uszczelniaj!cy dost$pny w rozstawie okien 18 lub 100 

mm, umo&liwiaj!cy monta& dwóch dowolnych okien VELUX 
obok siebie w systemie bezkrokwiowym

  Mo&liwo%' zastosowania szerokiej gamy rolet i markiz
  Wszystkie elementy zestawu zamawiane jednym kodem 

produktowym (ko"nierz uszczelniaj!cy, produkty izolacyjne, belki 
monta&owe i elementy niezb$dne do monta&u) 

  Mo&liwo%' zastosowania zdalnego sterowania VELUX dla okien 
z górnym otwieraniem

  Komfort u&ytkowania dzi$ki VELUX ACTIVE with NETATMO  
lub VELUX App Control

  37

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

15° – 90°

Pr
em

iu
m

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na profile okien drewniano-
    poliuretanowych – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 

Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108
Sterowanie elektryczne  . . . . . . . . . . . . . .   130

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Uzupe"nij swoje okno o system VELUX 
ACTIVE lub VELUX App Control  
i steruj swoimi oknami za pomoc! 
smartfona lub tabletu.
Sprawd+ szczegó"y na stronie 131

Zestaw Duo – bezkrokwiowy monta& dwóch okien 
obok siebie

Standardowy zestaw kombi

36
Dolne i górne 
otwieranie

Tabela wymiarów Zestawu Duo

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm 134 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

78
 cm

Duo 
CK02

 
0,22

98
 cm

Duo  
CK04

 
0,29

Duo  
FK04

 
0,38

Duo  
MK04

 
0,47

Duo 
PK04

 
0,60

Duo  
UK04

 
0,91

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

Duo  
CK06

 
0,37

Duo  
FK06

 
0,47

Duo  
MK06

 
0,59

Duo  
PK06

 
0,75

Duo  
SK06

 
0,95

52°–90°

14
0 

cm

Duo  
FK08

 
0,58

Duo  
MK08

 
0,72

Duo  
PK08

 
0,92

Duo  
SK08

 
1,16

Duo  
UK08

 
1,40

41°–54°

16
0 

cm

Duo  
MK10

 
0,85

Duo  
PK10

 
1,07

Duo  
SK10

 
1,35

35°–44°

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m2

Rozmiary

CK02, CK04, CK06, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, 
MK10, PK04, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08

Warianty

EKZ 4021E, EKW 4021E, EKT 4021E, EKS 4021E, EBZ 4021B, 
EBW 4021B

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                               zamówienia tel. 697 701 156
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GZL 1051, GLU 0051 - okna dwuszybowe
Dwuszybowe okno obrotowe z sosny klejonej warstwowo, dost$pne równie& w wersji pokrytej bia"ym poliuretanem. 
W zale&no%ci od potrzeb mo&liwo%' wyboru górnego lub dolnego sposobu otwierania.

Zalety produktu

Wysoka jako%" materia#ów
  Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego   

z impregnowan! i pokryt! bezbarwnym lakierem akrylowym 
powierzchni!, niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat 
u&ytkowania (GZL)

  Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ci%nieniowo 
malowanym na bia"o poliuretanem, zapewnia ca"kowit! 
odporno%' na wilgo' i trwa"o%' na wiele lat (GLU)

Energooszcz(dny pakiet 2-szybowy 
Konstrukcja ThermoTechnology™ 
  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej  
  3. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki systemowi 

dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, chroni!ca 
przed wiatrem i zimnym powietrzem

Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza 

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180° 

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia  
  Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a  
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 

"atwe utrzymanie w czysto%ci    
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 

monta&u rolet i &aluzji
  Dla okien z górnym systemem otwierania "atwy monta& 

sterowania elektrycznego   
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz  
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów

Drewno sosnowe, 
klejone warstwowo

Dolne i górne 
otwieranie

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za)
ThermoTechnology™
z wysokotemperaturow!
obróbk! drewna u&ywanego
do produkcji rdzenia, drewno
jest bardziej trwa"e i stabilne,
a okna maj! lepsze parametry
izolacyjne
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108
Sterowanie elektryczne   . . . . . . . . . . . . .   130

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

Parametry techniczne

Gwarancja

Tabela wymiarów okien GZL/GLU

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--51
od 23 
do 50*1,3 1,0 0,46 69% 22% 31 

(-2;-5) 3

15° – 90°
55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm Zalecane do monta&u  

w(dachu o(k!cie nachylenia:

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

78
 cm

GZL/GLU 
CK02

0,22

98
 cm

GZL 
CK04

 
0,29

GZL 
FK04

 
0,38

GZL/GZL B
GLU/GLU B 

MK04
 

0,47

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GZL/GZL B
GLU/GLU B 

FK06

 
0,47

GZL/GZL B
GLU/GLU B 

MK06

 
0,59

GZL 
PK06

 
0,75

GZL 
SK06

 
0,95

52°–90°

14
0 

cm

GZL/GLU 
FK08

 
0,58

GZL/GZL B
GLU/GLU B 

MK08

 
0,72

GZL/GZL B
GLU B
PK08

 
0,92

GZL 
SK08

 
1,16

41°–54°

16
0 

cm

GZL/GZL B
GLU 

MK10

 
0,85

35°–44°

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Warianty

Rozmiary

GZL 1051, GZL 1051B, GLU 0051, GLU 0051B

dla GZL 1051 - CK02, CK04, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, 
MK08, MK10, PK06, PK08, SK06, SK08

dla GZL 1051B - FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, PK08

dla GLU 0051 - CK02, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10

dla GLU 0051B - FK06, MK04, MK06, MK08, PK08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                              zamówienia tel. 697 701 156
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Podwójna 
obs#uga

GPL – okno drewniane o du%ym k!cie otwarcia
Okno klapowo-obrotowe z sosny klejonej warstwowo, pokrywanej impregnatem i lakierem, z mo&liwo%ci! 
uniesienia skrzyd"a do k!ta 45°.

Zalety produktu

Konstrukcja 
ThermoTechnology™  
i dodatkowa uszczelka  
to mniejsze rachunki za 
energi$ i skuteczna bariera 
przed wiatrem i zimnym 
powietrzem.

Klejona szyba wewn$trzna  
o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P2A,  
to zabezpieczenie przed 
od"amkami szk"a nawet gdy 
dojdzie do st"uczenia szyby 
oraz dodatkowa ochrona 
przed ha"asem zewn$trznym

Podwójny klapowo-obrotowy system otwierania
  Idealny do dachów o k!tach nachylenia do 45°
  Bezstopniowe uniesienie skrzyd"a do 45° i widok przy otwartym 

do poziomu oknie nawet przy k!cie nachylenia dachu do 45°
  Obs"uga za pomoc! uchwytu u góry i aluminiowej klamki do 

otwierania u do"u
  Mo&liwo%' stosowania jako wyj%cie ewakuacyjne: rozmiar PK08  

i wi$kszy spe"nia wymagania wyj%cia ewakuacyjnego  
o minimalnych wymiarach 80 x 80 cm

Wysoka jako%" materia#ów
  Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego  

z impregnowan! i pokryt! bezbarwnym lakierem akrylowym 
powierzchni! niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat u&ytkowania

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne drewna "!czonego  

z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej
  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza   

Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
  Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwieraj!cym
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza 

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180°  

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
  Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na "atwe 

utrzymanie w czysto%ci  
  ,atwy monta& rolet i &aluzji  

Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

15° – 55°
55° – 75°*

Tabela wymiarów okien GPL

* w tym zakresie konieczny jest monta& zamiennych 
spr$&yn unosz!cych skrzyd"o.

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm 134 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

30°–43°98
 cm

GPL 
CK04

 
0,29

GPL 
MK04

 
0,47

GPL 
PK04

 
0,60

GPL 
UK04

 
0,91

11
8 

cm

GPL 
CK06

 
0,37

GPL 
FK06

 
0,47

GPL 
MK06

 
0,59

GPL 
PK06

 
0,75

GPL 
SK06

 
0,95

30°–43°

14
0 

cm

GPL 
FK08

 
0,58

GPL 
MK08

 
0,72

GPL 
PK08

 
0,92

GPL
SK08

 
1,16

GPL
UK08

 
1,16

25°–35°

16
0 

cm

GPL 
MK10

 
0,85

GPL 
PK10

 
1,07

GPL
SK10

 
1,35

22°–29°

Pr
em

iu
m

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

Parametry techniczne

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--70

od 23 
do 59*

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35 
(-1;-3) 3

--68

1,1  0,7  0,49  68%  5% 35 
(-1;-3)  3

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37 
(-2;-4) 3

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Okna z szyb! 66 posiadaj! 
pakiet wyciszenia deszczu, 
który redukuje jego odg"osy 
a& o 7 dB.

Warianty

Rozmiary

GPL 3070, GPL 3068, GPL 3066

CK04, CK06, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK04, 
PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                              zamówienia tel. 697 701 156
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Podwójna 
obs#uga

GPU – okno drewniano-poliuretanowe o du%ym k!cie otwarcia
Okna klapowo-obrotowe wykonane w technologii rdzenia drewnianego, pokrytego ci%nieniowo poliuretanem,
z mo&liwo%ci! uniesienia skrzyd"a do k!ta 45°, rekomendowane do pomieszcze) o podwy&szonej wilgotno%ci,  
np. "azienki, kuchnie.

Zalety produktu

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ z wysoko- 
temperaturow! obróbk! drewna 
u&ywanego do produkcji 
rdzenia, drewno jest bardziej 
trwa"e i stabilne, a okna maj! 
lepsze parametry izolacyjne.

Klejona szyba wewn$trzna  
o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P2A,  
to zabezpieczenie przed 
od"amkami szk"a nawet gdy 
dojdzie do st"uczenia szyby  
oraz dodatkowa ochrona przed 
ha"asem zewn$trznym

 Podwójny klapowo-obrotowe system otwierania
  Idealny do dachów o k!tach nachylenia do 45°
  Bezstopniowe uniesienie skrzyd"a do 45° i widok przy otwartym 

do poziomu oknie nawet przy k!cie nachylenia dachu do 45°
  Obs"uga za pomoc! uchwytu u góry i aluminiowej klamki do 

otwierania u do"u
  Mo&liwo%' stosowania jako wyj%cie ewakuacyjne: rozmiar PK08  

i wi$kszy spe"nia wymagania wyj%cia ewakuacyjnego  
o minimalnych wymiarach 80 x 80 cm

Wysoka jako%" materia#ów
  Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ci%nieniowo 

malowanym na bia"o poliuretanem, zapewnia ca"kowit! 
odporno%' na wilgo' i trwa"o%' na wiele lat

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne konstrukcji z rdzeniem wykonanym 

z drewna modyfikowanego termicznie o wy&szej stabilno%ci, 
izolacyjno%ci i trwa"o%ci  

  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 
energii s"onecznej

  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza   
Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
  Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwieraj!cym
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza 

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180° 

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
  Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 

"atwe utrzymanie w czysto%ci  
  ,atwy monta& rolet i &aluzji  

Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

Tabela wymiarów okien GPU

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm 134 cm
Zalecane do monta&u w(dachu 

o(k!cie nachylenia:

rekomendowane 
jako okno dodatkowe98

 cm

GPU 
CK04

 
0,29

GPU 
MK04

 
0,47

11
8 

cm

GPU 
CK06

 

 
0,37

GPU 
FK06

 
0,47

GPU 
MK06

 
0,59

GPU 
PK06

 
0,75

GPU 
SK06

 
0,95

30°–43°

14
0 

cm

GPU 
FK08

 
0,58

GPU 
MK08

 
0,72

GPU 
PK08

 
0,92

GPU 
SK08

 
1,16

GPU 
UK08

 
1,36

25°–35°

16
0 

cm

GPU 
MK10

 
0,85

GPU 
PK10

 
1,07

GPU
SK10

 
1,35

35°–44°

15° – 55°
55° – 75°*
* w tym zakresie konieczny jest monta& zamiennych 

spr$&yn unosz!cych skrzyd"o.

Pr
em

iu
m

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na profile okien drewniano-
    poliuretanowych – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

 

Parametry techniczne

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--70

od 23 
do 59*

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35 
(-1;-3) 3

--68

1,1 0,7  0,49  68% 5% 35 
(-1;-3) 3

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37 
(-2;-4) 3

--62
NPD

0,96 0,5 0,47 68% 5% 42 
(-2;-5) 3

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Okna z szyb! 62 i 66 
posiadaj! pakiet wyciszenia 
deszczu, który redukuje jego 
odg"osy a& o 7 dB.

* Okna nie s! kompatybilne z silnikami KMG i KSX.

Warianty

Rozmiary

GPU 0070, GPU 0068, GPU 0062*

CK04, CK06, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, 
PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK08**
** Brak rozmiarów SK10 i UK08 dla okna 0062

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                 zamówienia tel. 697 701 156
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Elektryczne 
sterowanie

GPU – elektryczne okno klapowo-obrotowe
Okno obrotowe wykonane w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ci%nieniowo poliuretanem, w kolorze 
bia"ym. Okno z wbudowanym fabrycznie silnikiem i czujnikiem deszczu.

Zalety produktu

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ z wysoko- 
temperaturow! obróbk! drewna 
u&ywanego do produkcji 
rdzenia, drewno jest bardziej 
trwa"e i stabilne, a okna maj! 
lepsze parametry izolacyjne.

 Sterowanie elektryczne VELUX
  Fabrycznie wbudowany silnik do otwierania okna z czujnikiem 

deszczu
  Skrzyd"o okna otwierane do 45° zapewniaj!c wi$cej przestrzeni 

i %wietny widok na zewn!trz
  Prosty monta& okna z jednym przewodem zasilaj!cym, 

pod"!czanym do sieci 230V w ju& wyko)czonych 
pomieszczeniach

  Nap$d i "a)cuchy schowane w ramie okna
  Technologia oparta na falach radiowych w systemie 

io-homecontrol® zapewnia sterowanie oknem oraz innymi 
produktami elektrycznymi VELUX z dowolnego miejsca w domu

  Mo&liwo%' kontroli wykonania polecenia dzi$ki komunikacji 
mi$dzy produktami

  Mo&liwo%' otwarcia manualnego w funkcji obrotowej
Wysoka jako%" materia#ów
  Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ci%nieniowo 

malowanym na bia"o poliuretanem, zapewnia ca"kowit! 
odporno%' na wilgo' i trwa"o%' na wiele lat

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne konstrukcji z rdzeniem wykonanym 

z drewna modyfikowanego termicznie o wy&szej stabilno%ci, 
izolacyjno%ci i trwa"o%ci  

  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 
energii s"onecznej

  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza   
Systemy wentylacji
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
  Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwieraj!cym
  Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza 

Wygodna obs#uga
  Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci manualnego obrotu 

skrzyd"a o 180°
  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 

"atwe utrzymanie w czysto%ci 
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Uwagi
  Mo&liwo%' zamontowania dedykowanej rolety zewn$trznej SMH
  W kartonie z oknem znajduj$ si$ dedykowane oblachowania 

boczne do monta&u standardowego
  Do monta&u obni&onego oraz standardowego z ko"nierzem EDQ 

konieczne zamówienie dodatkowego zestawu adaptacyjnego 
ZWP WK06 lub WK08

Klejona szyba wewn$trzna  
o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P2A, to 
zabezpieczenie przed od"amkami 
szk"a gdy dojdzie do st"uczenia 
szyby oraz ochrona przed 
ha"asem zewn$trznym.
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

Tabela wymiarów okien GPU

66 cm 78 cm 94 cm 114 cm Zalecane do monta&u w(dachu 
o(k!cie nachylenia:

11
8 

cm

GPU 
FK06

 
0,47

GPU 
MK06

 
0,59

GPU 
PK06

 
0,75

GPU 
SK06

 
0,95

30°–43°

14
0 

cm

GPU 
FK08

 
0,58

GPU 
MK08

 
0,72

GPU 
PK08

 
0,92

GPU 
SK08

 
1,16

25°–35°

15° – 65°

Pr
em

iu
m

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na profile okien drewniano-
    poliuretanowych – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m2

 

Parametry techniczne

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--70

od 23 
do 59*

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35 
(-1;-3) 3

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37 
(-2;-4) 3

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Okna z szyb! 66 posiadaj! 
pakiet wyciszenia deszczu, 
który redukuje jego odg"osy 
a& o 7 dB.

Uzupe"nij swoje okno o system VELUX 
ACTIVE lub VELUX App Control  
i steruj swoimi oknami za pomoc! 
smartfona lub tabletu.
Sprawd+ szczegó"y na stronie 131

Warianty

Rozmiary

GPU 007021, GPU 006621

FK06, FK08, MK06, MK08, PK06, PK08, SK06, SK08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                 zamówienia tel. 697 701 156
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Górne 
otwieranie

GGL – okno obrotowe z drewna
Okno obrotowe z sosny klejonej warstwowo, pokrywanej impregnatem i(lakierem. 
W(górnej cz$%ci okna uchwyt otwieraj!cy z(klap! wentylacyjn! i(filtrem powietrza.

Zalety produktu

Konstrukcja 
ThermoTechnology™  
i dodatkowa uszczelka  
to mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem.

Górny system otwierania to 
   Otwieranie, zamykanie, wietrzenie bez potrzeby schylania si$,
   Wygodna obs"uga, równie& w przypadku ustawienia mebli pod 

oknem, bez potrzeby si$gania do dolnej klamki
Wysoka jako%" materia#ów
   Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego  

z impregnowan! i pokryt! bezbarwnym lakierem akrylowym 
powierzchni! niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat 
u&ytkowania

Konstrukcja ThermoTechnology™
   #wietne parametry izolacyjne drewna "!czonego  

z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
   W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej
   Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza 

Systemy wentylacji
   Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
   Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwieraj!cym
   Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza
   W wariancie okna z szyb! –62 nie ma mo&liwo%ci wentylacji 

poprzez klap$ wentylacyjn!
Wygodna obs#uga
   Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180° 

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
   Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
   Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 

"atwe utrzymanie w czysto%ci  
  ,atwy monta& sterowania elektrycznego oraz rolet i &aluzji  

Gwarancja VELUX
   Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
   Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
   Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów

Klejona szyba wewn$trzna  
o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P2A, to 
zabezpieczenie przed od"amkami 
szk"a gdy dojdzie do st"uczenia 
szyby oraz ochrona przed 
ha"asem zewn$trznym.

Okna w wariancie 70Q posiadaj! 
2 klas$ odporno%ci antyw"ama-
niowej ca"ego okna, szyb$  
o klasie odporno%ci antyw"a-
maniowej P4A oraz 2 zamki 
trzpieniowe blokuj!ce skrzyd"o.
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

Okna z szyb! 62 i 66 
posiadaj! pakiet wyciszenia 
deszczu, który redukuje jego 
odg"osy a& o 7 dB.

15° – 90°

Tabela wymiarów okien GGL

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm 134 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

78
 cm

GGL 
CK02

 
0,22

98
 cm

GGL 
CK04

 
0,29

GGL 
FK04

 
0,38

GGL 
MK04

 
0,47

GGL 
PK04

 
0,60

GGL 
UK04

 
0,91

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GGL 
CK06

 
0,37

GGL 
FK06

 
0,47

GGL 
MK06

 
0,59

GGL 
PK06

 
0,75

GGL 
SK06

 
0,95

52°–90°

14
0 

cm

GGL 
FK08

 
0,58

GGL 
MK08

 
0,72

GGL 
PK08

 
0,92

GGL 
SK08

 
1,16

GGL 
UK08

 
1,40

41°–54°

16
0 

cm

GGL 
MK10

 
0,85

GGL 
PK10

 
1,07

GGL 
SK10

 
1,35

GGL 
UK10

 
1,63

35°–44°

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m2

Parametry techniczne

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108
Sterowanie elektryczne   . . . . . . . . . . . . .   130

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--70

od 23 
do 59*

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35 
(-1;-3) 3

--68

1,1 0,7  0,49  68% 5% 35 
(-1;-3) 3

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37 
(-2;-4) 3

--70Q

1,3 1,0 0,45 68% 5% 35 
(-1;-3) 3

--62
-

0,92 0,5 0,47 68% 5% 42 
(-2;-5) 3

Uzupe"nij okno o sterowanie 
elektryczne lub solarne, a nast$pnie 
zainstaluj system VELUX ACTIVE lub 
VELUX App Control i steruj 
produktami za pomoc! smartfona lub 
tabletu.

* Okna nie s! kompatybilne z silnikami KMG i KSX.

Warianty

Rozmiary

GGL 3070, GGL 3068, GGL 3066, GGL 3062*, GGL 3070Q*

CK02, CK04, CK06, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, 
MK10, PK04, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08, 
UK10**

** Brak rozmiarów CK06, FK04, FK08 dla okna 3070Q oraz SK10, UK04, 
UK08, UK10 dla okna 3062

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                               zamówienia tel. 697 701 156
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Górne 
otwieranie

GGU – okno drewniano-poliuretanowe
Okno obrotowe wykonane w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ci%nieniowo poliuretanem, w kolorze 
bia"ym, rekomendowane do pomieszcze) o podwy&szonej wilgotno%ci, np. "azienki, kuchnie.

Zalety produktu

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ z wysoko- 
temperaturow! obróbk! 
drewna u&ywanego do produkcji 
rdzenia, drewno jest bardziej 
trwa"e i stabilne, a okna maj! 
lepsze parametry izolacyjne.

Górny system otwierania to 
   Otwieranie, zamykanie, wietrzenie bez potrzeby schylania si$,
   Wygodna obs"uga, równie& w przypadku ustawienia mebli pod 

oknem, bez potrzeby si$gania do dolnej klamki
Wysoka jako%" materia#ów
   Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ci%nieniowo 

malowanym na bia"o poliuretanem, zapewnia ca"kowit! 
odporno%' na wilgo' i trwa"o%' na wiele lat

Konstrukcja ThermoTechnology™
   #wietne parametry izolacyjne konstrukcji z rdzeniem wykonanym 

z drewna modyfikowanego termicznie o wy&szej stabilno%ci, 
izolacyjno%ci i trwa"o%ci  

   W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 
energii s"onecznej

   Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza   
Systemy wentylacji
   Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie
   Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwieraj!cym
   Dost$pny i "atwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza 
   W wariancie okna z szyb! –62 nie ma mo&liwo%ci wentylacji 

poprzez klap$ wentylacyjn!
Wygodna obs#uga
   Wygodne mycie szyby dzi$ki mo&liwo%ci obrotu skrzyd"a o 180° 

i zasuwce blokuj!cej okno do mycia
   Zabezpieczenie przed mo&liwo%ci! otwarcia przez dzieci lub silny 

wiatr dzi$ki zasuwce znajduj!cej si$ w górnej cz$%ci skrzyd"a
   Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 

"atwe utrzymanie w czysto%ci  
   ,atwy monta& sterowania elektrycznego oraz rolet i &aluzji  

Gwarancja VELUX
   Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
   Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
   Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna

Górne 
otwieranie

Klejona szyba wewn$trzna  
o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P2A,  
to zabezpieczenie przed 
od"amkami szk"a gdy dojdzie do 
st"uczenia szyby oraz ochrona 
przed ha"asem zewn$trznym.

Okna w wariancie 70Q 
posiadaj! 2 klas$ odporno%ci 
antyw"amaniowej ca"ego okna, 
szyb$ o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P4A oraz  
2 zamki trzpieniowe blokuj!ce 
skrzyd"o.
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55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm 134 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

78
 cm

GGU 
CK02

 
0,22

98
 cm

GGU 
CK04

 
0,29

GGU 
FK04

 
0,38

GGU 
MK04

 
0,47

GGU 
UK04

 
0,91

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GGU 
CK06

 
0,37

GGU 
FK06

 
0,47

GGU 
MK06

 
0,59

GGU 
PK06

 
0,75

GGU 
SK06

 
0,95

52°–90°

14
0 

cm

GGU 
FK08

 
0,58

GGU 
MK08

 
0,72

GGU 
PK08

 
0,92

GGU 
SK08

 
1,16

GGU 
UK08

 
1,40

41°–54°

16
0 

cm

GGU 
MK10

 
0,85

GGU 
PK10

 
1,07

35°–44°

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

15° – 90°

Tabela wymiarów okien GGU

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m2

Parametry techniczne

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108
Sterowanie elektryczne   . . . . . . . . . . . . .   130

Okna z szyb! 62 i 66 
posiadaj! pakiet wyciszenia 
deszczu, który redukuje jego 
odg"osy a& o 7 dB.

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--70

od 23 
do 59*

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35 
(-1;-3) 3

--68

1,1 0,7  0,49  68% 5% 35 
(-1;-3) 3

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37 
(-2;-4) 3

--62
-

0,92 0,5 0,47 68% 5% 42 
(-2;-5) 3

--70Q od 23 
do 59*1,3 1,0 0,45 68% 5% 35 

(-2;-5) 3

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Uzupe"nij okno o sterowanie 
elektryczne lub solarne, a nast$pnie 
zainstaluj system VELUX ACTIVE lub 
VELUX App Control i steruj 
produktami za pomoc! smartfona lub 
tabletu.

* Okna nie s! kompatybilne z silnikami KMG i KSX.

Warianty

Rozmiary

GGU 0070, GGU 0068, GGU 0066, GGU 0062*, GGU 0070Q*

CK02, CK04, CK06, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, 
MK10, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, UK04, UK08**

** Brak rozmiarów UK04, UK08 dla okna 0062 oraz CK06, FK08 dla  
okna 0070Q 

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                             zamówienia tel. 697 701 156
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Elektryczne 
otwieranie

Sterowane elektrycznie okna GGL i GGU

Komfortowe okno z fabrycznie wbudowanym silnikiem, sterownikiem, czujnikiem deszczu.

Zalety produktu

Sterowanie elektryczne VELUX 
   Fabrycznie wbudowany silnik do otwierania okna  

z czujnikiem deszczu
   Prosty monta& okna z jednym przewodem zasilaj!cym, 

pod"!czanym do sieci 230V w ju& wyko)czonych 
pomieszczeniach

   Technologia oparta na falach radiowych w systemie 
io-homecontrol® zapewnia sterowanie oknem oraz innymi 
produktami elektrycznymi VELUX z dowolnego miejsca w domu

   Mo&liwo%' kontroli wykonania polecenia dzi$ki komunikacji 
mi$dzy produktami 

   ,atwa mo&liwo%' instalowania dodatkowych akcesoriów 
elektrycznych (np. &aluzji, rolet, rolet zewn$trznych) w dowolnym 
momencie u&ytkowania okna

   Konstrukcja, funkcje i parametry techniczne jak odpowiednich 
wariantów okien obrotowych GGL lub GGU

Konstrukcja
ThermoTechnology™
i dodatkowa uszczelka to
mniejsze rachunki za energi$
i skuteczna bariera przed
wiatrem i zimnym powietrzem.

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za)
ThermoTechnology™
z wysokotemperaturow!
obróbk! drewna u&ywanego
do produkcji rdzenia, drewno
jest bardziej trwa"e i stabilne,
a okna maj! lepsze parametry
izolacyjne.

50   51

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

15° – 90°

•  Ogólne warunki gwarancji dotycz! 
równie& okien z akcesoriami 
elektrycznymi.

• Okna – 10 lat
• Okucia stalowe w oknach – 15 lat
• Profile okien drewniano-

poliuretanowych  – 15 lat
• Szyby – 20 lat
• Wyposa&enie elektryczne – 3 lata

Gwarancja

Tabela wymiarów okien GGL i GGU

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm 134 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

78
 cm

GGL
GGU 
CK02
0,22

98
 cm

GGL
GGU 
CK04

 
0,29

GGL/GGU 
FK04

 
0,38

GGL/GGU 
MK04

 
0,47

GGL 
PK04

 
0,60

GGL/GGU 
UK04

 
0,91

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GGL
GGU 
CK06

 
0,37

GGL/GGU 
FK06

 
0,47

GGL/GGU 
MK06

 
0,59

GGL/GGU 
PK06

 
0,75

GGL/GGU 
SK06

 
0,95

52°–90°

14
0 

cm

GGL/GGU 
FK08

 
0,58

GGL/GGU 
MK08

 
0,72

GGL/GGU 
PK08

 
0,92

GGL/GGU 
SK08

 
1,16

GGL/GGU 
UK08

 
1,40

41°–54°

16
0 

cm

GGL/GGU 
MK10

 
0,85

GGL/GGU 
PK10

 
1,07

GGL 
SK10

 
1,35

GGL
UK10

 
1,63

35°–44°

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

 

Parametry techniczne

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--68 od 23 
do 59*1,1 0,7  0,49  68% 5% 35 

(-1;-3) 3

--66 od 23 
do 59*1,0 0,6 0,44 62% 5% 37 

(-2;-4) 3

--62
-0,96 0,5 0,47 68% 5% 42 

(-2;-5) 3

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Okna z szyb! 62 i 66 
posiadaj! pakiet wyciszenia 
deszczu, który redukuje jego 
odg"osy a& o 7 dB.

Uzupe"nij swoje okno o system VELUX 
ACTIVE lub VELUX App Control  
i steruj swoimi oknami za pomoc! 
smartfona lub tabletu.
Sprawd+ szczegó"y na stronie 131

Warianty

Rozmiary

GGL 306821, GGL 306621, GGL 306221, GGU 006821, GGU 
006621, GGU 006221

CK02, CK04, CK06, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, 
MK10, PK04, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08, 
UK10**

** Brak rozmiaru PK04 dla okien 306621, 006821, 006621, 006221; 
brak rozmiaru SK10 dla okien 306221, 006621, 006221; brak rozmiaru 
UK04, UK08, UK10 dla okien 306221 oraz 006221

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                              zamówienia tel. 697 701 156
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Elektryczne 
otwieranie

Sterowane elektrycznie okna solarne GGL i GGU

Zalety produktu

   Fabrycznie wbudowany silnik zasilany energi! s"oneczn!,  
do otwierania okna z czujnikiem deszczu

   Zasilanie bateri! s"oneczn! umo&liwia prosty monta& okna bez 
prowadzenia przewodów, szczególnie wygodny przy monta&u  
w ju& wyko)czonych pomieszczeniach

   W pe"ni na"adowana bateria zapewnia wykonanie 300 cykli 
(zamykanie-otwieranie)

   Technologia oparta na falach radiowych w systemie 
io-homecontrol® zapewnia sterowanie oknem oraz innymi 
produktami elektrycznymi VELUX z dowolnego miejsca w domu

   Mo&liwo%' kontroli wykonania polecenia dzi$ki komunikacji 
mi$dzy produktami 

   ,atwa mo&liwo%' instalowania dodatkowych akcesoriów 
elektrycznych (np. &aluzji, rolet, rolet zewn$trznych) w dowolnym 
momencie u&ytkowania okna

   Konstrukcja, funkcje i parametry techniczne jak odpowiednich 
wariantów okien obrotowych GGL lub GGU

Konstrukcja
ThermoTechnology™
i dodatkowa uszczelka to
mniejsze rachunki za energi$
i skuteczna bariera przed
wiatrem i zimnym powietrzem.

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za)
ThermoTechnology™
z wysokotemperaturow!
obróbk! drewna u&ywanego
do produkcji rdzenia, drewno
jest bardziej trwa"e i stabilne,
a okna maj! lepsze parametry
izolacyjne.

Wydajne ogniwo solarne 
zasilaj!ce baterie  
z wbudowanym czujnikiem 
deszczu jest elegancko 
zintegrowane  
z oblachowaniem okna.

0

  53

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

15° – 90°

Tabela wymiarów okien solarnych GGL i GGU

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm 134 cm Zalecane do monta&u  
w(dachu o(k!cie nachylenia:

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

78
 cm

GGL
GGU 
CK02
0,22

98
 cm

GGL
GGU 
CK04

 
0,29

GGL/GGU 
FK04

 
0,38

GGL/GGU 
MK04

 
0,47

GGL/GGU 
UK04

 
0,91

rekomendowane 
jako okno dodatkowe

11
8 

cm

GGL
GGU 
CK06

 
0,37

GGL/GGU 
FK06

 
0,47

GGL/GGU 
MK06

 
0,59

GGL/GGU 
PK06

 
0,75

GGL/GGU 
SK06

 
0,95

52°–90°

14
0 

cm

GGL/GGU 
FK08

 
0,58

GGL/GGU 
MK08

 
0,72

GGL/GGU 
PK08

 
0,92

GGL/GGU 
SK08

 
1,16

GGL/GGU 
UK08

 
1,40

41°–54°

16
0 

cm

GGL/GGU 
MK10

 
0,85

GGL/GGU 
PK10

 
1,07

GGL
SK10

 
1,35

GGL 
UK10

 
1,63

35°–44°

• Ogólne warunki gwarancji dotycz!
    równie& okien zasilanych bateriami
    s"onecznymi
• Okna – 10 lat
• Okucia stalowe w oknach – 15 lat
• Profile okien drewniano-

poliuretanowych – 15 lat
• Szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

 

Parametry techniczne

* w(zale%no&ci od szeroko&ci okna

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Akcesoria przeciws"oneczne,  
dekoracyjne i rolety zewn$trzne  . . . . . .  108

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Okna z szyb! 66 posiadaj! 
pakiet wyciszenia deszczu, 
który redukuje jego odg"osy 
a& o 7 dB.

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--68 od 23 
do 59*1,1 0,7  0,49  68% 5% 35 

(-1;-3) 3

--66 od 18 
do 37*1,0 0,6 0,44 62% 5% 37 

(-2;-4) 3

Uzupe"nij swoje okno o system VELUX 
ACTIVE lub VELUX App Control  
i steruj swoimi oknami za pomoc! 
smartfona lub tabletu.
Sprawd+ szczegó"y na stronie 131

Warianty

Rozmiary

GGL 306830, GGL 306630, GGU 006830, GGU 006630

CK02, CK04, CK06, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, 
PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, UK04, UK08**

** Brak rozmiaru MK10, PK08 dla okien 306830 i 006830; brak rozmiaru 
PK06, PK08, SK08 dla okien 306630; brak rozmiaru PK06 i SK08 dla 
okien 006630

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                zamówienia tel. 697 701 156



54
Górne 
otwieranie

GGLS – konstrukcja trzech okien w jednej ramie
Konstrukcja okna z dwoma skrzyd"ami obrotowymi i jednym elementem sta"ym wykonana z sosny klejonej 
warstwowo, pokrywanej impregnatem i bia"ym lakierem. W górnej cz$%ci dwóch skrzyde" uchwyt otwieraj!cy 
z klap! wentylacyjn! i filtrem powietrza. 

Zalety produktu

Rozwi!zanie GGLS:
   Konstrukcja trzech okien w jednej ramie, z których dwa skrzyd"a 

otwierane s! w osi obrotu z górnym systemem otwierania,  
a skrzyd"o %rodkowe jest elementem sta"ym

  Okno wyposa&one w superenergooszcz$dny pakiet szybowy 66 
  Nowoczesny wygl!d, odst$py mi$dzy oknami bez 

rozbudowanych wn$k, dzi$ki czemu uzyskujemy wi$ksz! ilo%' 
%wiat"a, pi$kne widoki i atrakcyjn! przestrze)

  Okna dost$pne w wersji otwieranej manualnie lub solarnie 
Wysoka jako%" materia#ów
  Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego  

z impregnowan! i pokryt! bia"ym lakierem akrylowym 
powierzchni! niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat 
u&ytkowania

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne drewna "!czonego  

z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej
  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki 

systemowi dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, 
chroni!ca przed wiatrem i zimnym powietrzem

  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 
"atwe utrzymanie w czysto%ci 

  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 
monta&u rolet i &aluzji   

Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz 
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów

Nowoczesna konstrukcja 
trzech skrzyde" w jednej ramie 
to jeszcze wi$cej %wiat"a, 
dost$p do pi$knych widoków  
i bardziej atrakcyjna 
przestrze).

Superenergooszcz$dna 
dwukomorowa szyba  
z wewn$trzn! szyba klejon!  
o odporno%ci antyw"amaniowej 
P2A, to zabezpieczenie przed 
od"amkami szk"a nawet gdy 
dojdzie do st"uczenia szyby oraz 
dodatkowa ochrona przed 
ha"asem zewn$trznym. 

  55  55  55

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

Okna z szyb! 66 posiadaj! 
pakiet wyciszenia deszczu, 
który redukuje jego odg"osy 
a& o 7 dB.

15° – 90°

Tabela wymiarów okien GGLS

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m2

Parametry techniczne

 * w(zale%no&ci od szeroko&ci okna
** Dla rozmiaru FFKF06 wspó$czynik wynosi 1,1.

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   82
Akcesoria dekoracyjne  . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Sterowanie elektryczne   . . . . . . . . . . . . .   130

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--66 36 od 23 
do 59*1,0** 0,6 0,44 62% 5% (-2;-4) 3

188 cm

11
8 

cm GGLS 
FFKF06

14
0 

cm GGLS 
FFKF08

 
Uzupe"nij swoje okno o system VELUX 
ACTIVE lub VELUX App Control  
i steruj swoimi oknami za pomoc! 
smartfona lub tabletu.
Sprawd+ szczegó"y na stronie 131

Warianty

Rozmiary

GGLS 2066, GGLS 206630
EDWS 2000, EDLS 2000 - ko"nierze

FFKF06, FFKF08

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                               zamówienia tel. 697 701 156



78 cm

98
 cm

GXL 
MK04

 
0,47

56
Okno 
wy#azowe

GTL/GTU – okno do poddaszy i jednocze&nie wyj&cie na dach
Klapowo-obrotowe okno do poddaszy z funkcj! otwarcia do 67°, jako awaryjnego wyj%cia na dach, wykonane
z drewna klejonego lub rdzenia drewnianego pokrytego poliuretanem. Mechanizm unoszenia skrzyd"a pozwala 
na jego bezstopniowe zatrzymanie w zakresie k!ta otwarcia do 45°. 

Zalety produktu

Produkty uzupe#niaj!ce

Konstrukcja, funkcje i parametry techniczne jak odpowiednich 
wariantów okien klapowo-obrotowych GPL/GPU
Dodatkowo:
  W sytuacji awaryjnej, dodatkowe pchni$cie otwiera skrzyd"o  

do k!ta 67°
  Wymiary w %wietle: – MK08: 70x120 cm – SK08: 106x120 cm 

(spe"nia wymagania wyj%cia ewakuacyjnego o minimalnych 
wymiarach 80x80 cm)

  Szyba klejona bezpieczna P2A w standardzie

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   104
Akcesoria przeciws"oneczne, dekoracyjne i rolety zewn$trzne . .  108

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe  
 w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Tabela wymiarów okien GTL/GTU

78 cm 94 cm 114 cm

14
0 

cm

GTL/GTU 
MK08

 
0,72

GTL/GTU 
SK08

 
1,16

Dopuszczalny k!t nachylenia po#aci dachowej

15° – 55°, 55° – 65°*
* w tym zakresie konieczny jest monta& zamiennych spr$&yn unosz!cych skrzyd"o.

UWAGA! Nie mo&na stosowa' rolet zewn$trzych. W przypadku 
monta&u obni&onego okna GTL z ko"nierzem EDJ konieczny jest 
zakup zestawu dodatkowych oblachowa)  ZZZ 228K A.

Konstrukcja 
ThermoTechnology™
z dodatkow! uszczelk! to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem. 

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ z wysoko- 
temperaturow! obróbk! drewna 
u&ywanego do produkcji 
rdzenia, drewno jest bardziej 
trwa"e i stabilne, a okna maj! 
lepsze parametry izolacyjne.

Parametry techniczne

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37 
(-2;-4) 3

--70

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35 
(-1;-3) 3

  57
Okno 
wy#azowe

GXL/GXU – okno wy$azowe
Okno do poddaszy i wy"az dachowy jednocze%nie, wykonane z drewna klejonego lub rdzenia drewnianego 
pokrytego poliuretanem, wyposa&one w klap$ wentylacyjn!.

Zalety produktu

Produkty uzupe#niaj!ce

  Materia", jako%' wykonania i wentylacja jak w oknie GGL/GGU.
  Otwieranie i zamykanie za pomoc! uchwytu zamontowanego  

na boku skrzyd"a okiennego
  Mo&liwo%' ustawienia otwierania na praw! lub lew! stron$
  Szyba klejona bezpieczna P2A w standardzie
  ,atwe otwieranie wspomagane zamontowanym w górnej cz$%ci 

okna si"ownikiem gazowym
  Otwór wyj%ciowy o wymiarach ok. 53 x 108 cm (FK06)  

lub ok. 43 x 108 cm (CK06)

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   82
Produkty izolacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Wn$ki okienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   104
Akcesoria przeciws"oneczne, dekoracyjne i rolety zewn$trzne . .  108

 

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe  
 w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Tabela wymiarów okien GXL/GXU

Dopuszczalny k!t nachylenia po#aci dachowej

15° – 85°

UWAGA! Nie mo&na stosowa' rolet zewn$trzych, markiz  
i systemów elektrycznych.

55 cm 66 cm

11
8 

cm

GXU 
CK06

 
0,37

GXL/GXU 
FK06

 
0,47

Parametry techniczne

Konstrukcja 
ThermoTechnology™
z dodatkow! uszczelk! to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem. 

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ z wysoko- 
temperaturow! obróbk! drewna 
u&ywanego do produkcji 
rdzenia, drewno jest bardziej 
trwa"e i stabilne, a okna maj! 
lepsze parametry izolacyjne.

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37 
(-2;-4) 3

--70

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35 
(-1;-3) 3

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

LAT
GWARANCJI

20*

Warianty

GTL, 3070, GTL 3066, GTU 0070, GTU 0066

Warianty

GXL 3070, GXL 3066, GXU 0070, GXU 0066

Rozmiary

dla okna 3070 - FK06, MK04
dla okna 3066 - FK06
dla okna 0070 oraz 0066 - CK06, FK06

GXL
MK04

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                            zamówienia tel. 697 701 156
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Wy#az 
dachowy

GVT/GVK – wy$az 
do nieogrzewanych pomieszcze" na poddaszu
Wy"az dachowy z czarnego poliuretanu, do nieogrzewanych pomieszcze) na poddaszu, wyposa&ony w szyb$ 
zespolon! o grubo%ci 16 mm (GVT, GVK). Dodatkowo GVT dost$pny z szyb! hartowan!, energooszcz$dn! 59.

Zalety produktu

  O%cie&nica wykonana z czarnego poliuretanu, a skrzyd"o  
z aluminiowego profilu

  Nie zawiera PCW, wytwarzany zgodnie z zasadami ekologii
  Mo&liwo%' otwierania na praw! lub lew! stron$
  Otwór wyj%ciowy 49x76 cm (GVT) lub 41x55 cm (GVK)
  Dolna cz$%' o%cie&nicy z profilowanym antypo%lizgowym stopniem
  Bezpieczny, opatentowany ogranicznik uniemo&liwiaj!cy 

niezamierzone zatrza%ni$cie otwartego skrzyd"a wy"azu
  Zintegrowany, uniwersalny ko"nierz uszczelniaj!cy do p"askich  

i profilowanych pokry' dachowych do 6 cm wysoko%ci
  ,atwy monta&
  Gwarancja – 10 lat

Produkt dost$pny wy"!cznie w wersji z czarnego poliuretanu.

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

Rw

dB

--00 3,0 -

--59 

3,1 1,4 24
(0;-2)

Tabela wymiarów okien GVT i GVK

46 cm 54 cm

61
 cm

GVK 

 
 

83
 cm

GVT 103 

 0,37

Dopuszczalny k!t nachylenia po#aci dachowej

20° – 65°

Parametry techniczne

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m
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Wy#az 
dachowy

VLT – wy$az 
do nieogrzewanych pomieszcze" na poddaszu
Wy"az dachowy z szyb! zespolon! o grubo%ci 16 mm.

Zalety produktu

  O%cie&nica wykonana z drewna sosnowego, a skrzyd"o – szyba 
w profilu aluminiowym

  Otwierany na bok, z mo&liwo%ci! dokonania wyboru, na któr! 
stron$ wy"az b$dzie si$ otwiera". 

  Do produktu zosta" dodany ogranicznik, u"atwiaj!cy 
wychodzenie i podnosz!cy bezpiecze)stwo.

  Zintegrowany, uniwersalny ko"nierz uszczelniaj!cy do p"askich  
i profilowanych pokry' dachowych do 12 cm wysoko%ci

  ,atwy monta&
  VLT 033 ma otwór wewn$trzny w rozmiarze 80,8 x 80,8 cm i 

spe"nia wymagania wyj%cia ewakuacyjnego. Mo&e by' 
stosowany w dachach o k!cie nachylenia 20-45°.

  Kolor oblachowania: NCS 8005G80V, RAL – 7043
  Gwarancja – 2 lata

Tabela wymiarów wy#azu VLT

45 cm 85 cm

55
 cm

VLT 
025  

1000

73
 cm

VLT 
029  
1000

85
 cm

VLT 
033

1000

Dopuszczalny k!t nachylenia po#aci dachowej

20° – 60°
Warianty

GVK 0000Z, GVT 0000Z, GVT 0059Z

Rozmiary

dla GVK 0000Z 46x61
dla GVT 0000Z oraz GVT 0059Z 54x83 (103)

Warianty

VLT 1000

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                              zamówienia tel. 697 701 156
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Balkon 
dachowy

Balkon dachowy GDL
Dwuskrzyd"owe okno do mieszka) na poddaszu, które mo&e by' otwarte tworz!c balkon. Wykonane z drewna
sosnowego klejonego warstwowo, pokrywanego impregnatem i lakierem. Górna cz$%' z otwieraj!cym si$ 
bezstopniowo do k!ta 45° skrzyd"em uchylnym, dolna cz$%' wysuwana do pionu z barierkami po bokach.

Zalety produktu

Balkon dachowy
  Otwarcie okna powoduje powstanie ma"ego balkonu w dachu
  Komfortowe wn$trze ze %wiat"em i nieograniczonym widokiem
  Swobodny dost$p i widok przy otwartym oknie dzi$ki funkcji 

uchylnej górnego skrzyd"a i du&emu k!towi otwarcia – 45° 
  Jedyny na rynku balkon o szeroko%ci 114 cm – wyj!tkowy 

komfort u&ytkowania
  Zalecany monta& z oryginalnym ko"nierzem uszczelniaj!cym 

VELUX
Wysoka jako%" materia#ów
  Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego  

z impregnowan! i pokryt! bezbarwnym lakierem akrylowym 
powierzchni! niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat 
u&ytkowania

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne drewna "!czonego  

z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej
  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki 

systemowi dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, 
chroni!ca przed wiatrem i zimnym powietrzem

  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 
"atwe utrzymanie w czysto%ci 

  ,atwy monta& szerokiej gamy dodatkowego wyposa&enia 
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 

monta&u rolet i &aluzji   
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz 
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów

Konstrukcja 
ThermoTechnology™ 

i dodatkowa uszczelka to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem. 

Wizualizacja  
z zewn!trz

Superenergooszcz$dna 
dwukomorowa szyba  
z wewnetrzn! szyb! klejon!  
o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P2A,  
to zabezpieczenie przed 
od"amkami szk"a nawet gdy 
dojdzie do st"uczenia szyby oraz 
dodatkowa ochrona przed 
ha"asem zewn$trznym.
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   98
Akcesoria przeciws"oneczne 
i(dekoracyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe  
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Tabela wymiarów balkonu GDL

Wskazówka dotycz!ca monta'u

35° – 53°

Zalecane wymiary  
do monta'u
Górna kraw$d+ 
okienna na wysoko%ci 
ok. 200 cm.

Zale%no&' usytuowania dolnej kraw#dzi okna i wysoko&ci balustrady od k!ta nachylenia dachu

  A B C D
 Spadek Górna Dolna Górna Wysoko&'
 dachu kraw#d) kraw#d) kraw#d) balustrady  
  okna okna dolnej  
    cz#&ci  
    okna
  cm cm cm cm
 53° 209  0  81  95
 50° 201  0  79  95
 45° 200 13  88 108
 40° 200 28  98 123
 35° 200 45 109 140

Znakomicie si# nadaje jako wyj&cie ewakuacyjne 
(rozwi!zanie akceptowane w Niemczech przez Stra% 
Po%arn!)Parametry techniczne

*  W(zale%no&ci od szeroko&ci okna
** Dla rozmiaru MK19 Uw=1,3

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

Wydajno%' 
wentylacji przy 
ró&nicy ci%nie) 
 10Pa (m3/h)

--66 od 26 
do 30*1,2** 0,6 0,44 62% 5% 37 

(-2;-4) 3

 

0,70

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

LAT
GWARANCJI

20*
*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

78 cm 94 cm 114 cm

25
2 

cm

0,56

1,03 1,030,85

0,44 0,70

Rozmiary

MK19, PK19, SK19

Warianty

GDL 3066 

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                             zamówienia tel. 697 701 156
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Okno 
balkonowe

Okno balkonowe GEL  
(generacja V21)
System elementów okiennych i drzwiowych, tworz!cy wyj%cie na balkon. Wykonane z drewna sosnowego 
klejonego warstwowo, impregnowanego i lakierowanego.

Zalety produktu

  Okna balkonowe umo&liwiaj!ce wyj%cie na taras, wbudowany 
 w istniej!c! konstrukcj$ dachu. Rozwi!zanie to pozwala na 

zbudowanie balkonu i pe"ne wykorzystanie powierzchni 
poddasza bez konieczno%ci dodatkowych prac konstrukcyjnych

  Górna cz$%' z bezstopniowo otwieranym skrzyd"em uchylnym 
do 45°. Dolna cz$%' sta"a lub z funkcj! otwieranych drzwi.

 • VEA: otwierane na lew! stron$ (patrz!c z zewn!trz)
 • VEB: otwierane na praw! stron$ (patrz!c z zewn!trz)
 • VEA, VEB: w obu wersjach klucz w klamce pozwala 
   zamkn!' zamek
 • VEC: element nieotwierany
  Komfortowe wn$trze ze %wiat"em i nieograniczonym widokiem
  Znakomicie si$ nadaje jako wyj%cie ewakuacyjne (rozwi!zanie 

akceptowane w Niemczech przez Stra& Po&arn!)
  Szyba superenergooszcz$dna 65 w standardzie

Dodatkowe zalety górnego skrzyd#a
  Swobodny dost$p i widok przy otwartym oknie dzi$ki funkcji 

uchylnej z du&ym k!tem otwarcia 45°
  Obs"uga uchwytem do otwierania u do"u
  Ci!g"a wentylacja bez zanieczyszcze) przy zamkni$tym oknie 

przez klap$ wentylacyjn! i filtr powietrza
  Funkcja uchylenia bezstopniowego do k!ta 45°
  Wygodne i bezpieczne utrzymywanie w czysto%ci zewn$trznej 

szyby dzi$ki niskiemu punktowi obrotu, pe"nemu zakresowi 
obrotu i zasuwce blokuj!cej po"o&enie okna przy myciu

  Standardowo wyposa&ony w szyb$ bezpieczn! z pow"ok! 
"atwozmywaln!

  Seryjnie wyposa&ony w elementy umo&liwiaj!ce "atwy monta& 
akcesoriów

Wszystkie zapytania ofertowe na produkty w oblachowaniu miedzianym 
i tytan-cynkowym s! wyceniane indywidualnie przez Dzia" Obs"ugi Klienta.Do dachów ze %ciank! kolankow!

Do dachów bez %cianki kolankowej

  63

78 cm 78 cm 78 cm 78 cm

13
6 

cm
10

9 
cm

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Produkty uzupe#niaj!ce

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . .  100
Akcesoria przeciws"oneczne 
i(dekoracyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe  
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

Parametry techniczne

Gwarancja

Tabela wymiarów okna balkonowego

Wielko%" balkonu w zale'no%ci od nachylenia po#aci dachu

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

--65
3

1,1 0,5 35
(-1; -4)

35° – 53°

0,69

GEL
M08

0,56

VEA
M35

0,56

VEC
M35

0,56

VEB
M35

Zalecane wymiary 
do monta'u

Górna kraw$d+ 
okienna na wysoko%ci  
ok. 200 cm.
Elementy obok siebie 
montowane  
w odst$pach 10 cm 
lub przy u&yciu belki 
do monta&u 
bli+niaczego.

Szczegó$owych informacji na temat 
innych wariantów oblachowania udziela 
Dzia$ Obs$ugi Klienta.

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

53°

G"$boko%' balkonu

45°
40°

35°

ok. 130(cm
ok. 155(cm

ok. 185(cm

ok. 99(cm

ok. 15(cm

Uwaga! Dwie dolne cz$%ci z funkcjami 
drzwiowymi nie mog! by' zamontowane 
obok siebie. Okucia elementów VEA/VEB 
musz! by' zawsze osadzone w oryginalnych 
krokwiach konstrukcji dachowej!

Ze wzgl#du na stabilno&' konstrukcji w przypadku monta%u  
w zestawie kombi otwierany mo%e by' tylko jeden element.

 

Rozmiary

GEL - MK08
VEA/VEC/VEB - M35

Warianty

GEL/VEA/VEB/VEC 3065

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                zamówienia tel. 697 701 156
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Dolny element 
do%wietlaj!cy

 

GIL – dolny element do&wietlaj!cy 
do dachów bez &cianki kolankowej
Sta"y element do%wietlaj!cy z drewna sosnowego do przed"u&enia okien VELUX w dó" – w przypadku konstrukcji
dachów bez %cianki kolankowej. Wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, pokrywanego 
impregnatem i lakierem.

Zalety produktu

Dodatkowe do%wietlenie
  Efektowne przed"u&enie w dó" okien w p"aszczy+nie dachu 
  Atrakcyjny i szeroki widok – od górnej kraw$dzi okna, nawet  

do samej pod"ogi
  Wi$ksza powierzchnia przeszklenia to jeszcze wi$cej %wiat"a  

i korzy%ci z bilansu energetycznego okien 
  W!skie "!czenie pomi$dzy oknami  tworzy eleganckie, zespolone 

tafle szklane
  Nie mo&e by' stosowane samodzielnie

Wysoka jako%" materia#ów
  Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego  

z impregnowan! i pokryt! bezbarwnym lakierem akrylowym 
powierzchni! niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat 
u&ytkowania

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne drewna "!czonego  

z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej
  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki 

systemowi dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, 
chroni!ca przed wiatrem i zimnym powietrzem   

  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 
"atwe utrzymanie w czysto%ci  

)atwy monta' szerokiej gamy dodatkowego wyposa'enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 

monta&u rolet i &aluzji  
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów

Konstrukcja 
ThermoTechnology™ 

i dodatkowa uszczelka to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem. 

Klejona szyba wewn$trzna  
o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P2A, to 
zabezpieczenie przed 
od"amkami szk"a nawet gdy 
dojdzie do st"uczenia szyby 
oraz dodatkowa ochrona przed 
ha"asem zewn$trznym.
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Tabela wymiarów okien GIL

15° – 90°

Produkty uzupe#niaj!ce

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   96
Akcesoria przeciws"oneczne 
i(dekoracyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

78 cm 94 cm 114 cm 134 cm

0,44

GIL
MK34

0,56

GIL
PK34

0,70

GIL
SK34

0,84

GIL
UK34

92
 cm

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe  
 w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

 

Parametry techniczne

 

LAT
GWARANCJI

20*
*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

--70

3

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35
(-1;-3)

--68

1,1 0,7  0,49  68% 5% 35
(-1;-3)

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37
(-2;-4)

Rozmiary

MK34, PK34, SK34, UK34

Warianty

GIL 3070, GIL 3066, GIL 3068

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                              zamówienia tel. 697 701 156
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Dolny element 
do%wietlaj!cy

 

GIU – dolny element do&wietlaj!cy drewniano – poliuretanowy
Sta"y element do%wietlaj!cy wykonany w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ci%nieniowo 
poliuretanem, w kolorze bia"ym. Do przed"u&enia okien z poliuretanu w dó", w przypadku konstrukcji dachów 
bez %cianki kolankowej.

Zalety produktu

Dodatkowe do%wietlenie
  Atrakcyjne przed"u&enie w dó" okien w p"aszczy+nie dachu. 
  Atrakcyjny i szeroki widok – od górnej kraw$dzi okna, nawet do 

samej pod"ogi
  Wi$ksza powierzchnia przeszklenia to jeszcze wi$cej %wiat"a  

i korzy%ci z bilansu energetycznego okien 
  W!skie "!czenie pomi$dzy oknami  tworzy eleganckie, zespolone 

tafle szklane
  Nie mo&e by' stosowane samodzielnie

Wysoka jako%" materia#ów
  Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ci%nieniowo 

malowanym na bia"o poliuretanem, zapewnia ca"kowit! 
odporno%' na wilgo' i trwa"o%' na wiele lat

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne konstrukcji z rdzeniem wykonanym 

z drewna modyfikowanego termicznie o wy&szej stabilno%ci, 
izolacyjno%ci i trwa"o%ci  

  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 
energii s"onecznej

  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki 
systemowi dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, 
chroni!ca przed wiatrem i zimnym powietrzem   

  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 
"atwe utrzymanie w czysto%ci  

  ,atwy monta& szerokiej gamy dodatkowego wyposa&enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 

monta&u rolet i &aluzji  
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ z wysoko- 
temperaturow! obróbk! drewna 
u&ywanego do produkcji rdzenia, 
drewno jest bardziej trwa"e  
i stabilne, a okna maj! lepsze 
parametry izolacyjne.

Klejona szyba wewn$trzna  
o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P2A,  
to zabezpieczenie przed 
od"amkami szk"a nawet gdy 
dojdzie do st"uczenia szyby 
oraz dodatkowa ochrona przed 
ha"asem zewn$trznym
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Tabela wymiarów okien GIU

15° – 90°

Produkty uzupe#niaj!ce

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   96
Akcesoria przeciws"oneczne 
i(dekoracyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

78 cm 94 cm 114 cm 134 cm

0,44 0,56 0,70

92
 cm

GIU
UK34

0,84

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na profile okien drewniano-
    poliuretanowych – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

GIU
MK34

GIU
PK34

GIU
SK34

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

 

Parametry techniczne

 

LAT
GWARANCJI

20*
*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

--70

3

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35
(-1;-3)

--68

1,1 0,7  0,49  68% 5% 35
(-1;-3)

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37
(-2;-4)

Rozmiary

MK34, PK34, SK34, UK34

Warianty

GIU 0070, GIU 0066, GIU 0068

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                              zamówienia tel. 697 701 156
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Okno 
kolankowe

VFE – okno montowane w &ciance
kolankowej do po$!czenia z oknem do poddaszy
Drewniane okno stanowi!ce przed"u&enie okna do poddaszy VELUX w %ciance kolankowej. 
Wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, pokrywanego impregnatem i lakierem.

Zalety produktu

Konstrukcja 
ThermoTechnologyTM 
i dodatkowa uszczelka to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem. 

Klejona szyba wewn$trzna  
o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P2A,  
to zabezpieczenie przed 
od"amkami szk"a nawet gdy 
dojdzie do st"uczenia szyby 
oraz dodatkowa ochrona 
 przed ha"asem zewn$trznym.

Dodatkowe do%wietlenie
  Atrakcyjne przed"u&enie okien w pionie w pomieszczeniach  

ze %ciank! kolankow!
  Atrakcyjny i szeroki widok – od górnej kraw$dzi okna, nawet  

do samej pod"ogi
  Wi$ksza powierzchnia przeszklenia, to jeszcze wi$cej %wiat"a  

i korzy%ci z bilansu energetycznego okien 
  W!skie "!czenie pomi$dzy oknami tworzy eleganckie, zespolone 

tafle szklane
  Nie mo&e by' stosowane samodzielnie

Otwieranie uchylne
  Dodatkowa mo&liwo%' wietrzenia wn$trza dzi$ki funkcji uchylnej
  Mo&liwo%' umycia szyby zewn$trznej od wewn!trz dzi$ki funkcji 

uchylnej
  Bezpieczna blokada przed przypadkowym otwarciem  

i zabezpieczenie przed dzie'mi
Wysoka jako%" materia#ów
  Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego  

z impregnowan! i pokryt! bezbarwnym lakierem akrylowym 
powierzchni! niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat 
u&ytkowania

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne drewna "!czonego  

z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej
  3. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki systemowi 

dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, chroni!ca 
przed wiatrem i zimnym powietrzem   

  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na "atwe 
utrzymanie w czysto%ci  

)atwy monta' szerokiej gamy dodatkowego wyposa'enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 

monta&u rolet i &aluzji  
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
dachu dla okna po#aciowego

Produkty uzupe#niaj!ce

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   94
Akcesoria przeciws"oneczne 
i(dekoracyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

Tabela wymiarów okien VFE

Szczegó$owych informacji na temat innych wariantów szyb i oblachowania  
udziela Dzia$ Obs$ugi Klienta.

15° – 55°
78 cm 94 cm 114 cm 134 cm

60
 cm

95
 cm

  

0,23

VFE MK31

0,29

VFE PK31

0,36

VFE SK31

0,44

VFE UK31

0,44

VFE MK35

0,56

VFE PK35

0,70

VFE SK35

0,85

VFE UK35

0,56

VFE MK36

0,71

VFE PK36

0,89

VFE SK36

1,08

VFE UK36

11
5 

cm

0,69

VFE MK38

0,87

VFE PK38

1,10

VFE SK38

1,33

VFE UK38

13
7 

cm
• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe  
 w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m
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Parametry techniczne

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

--70

3

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35
(-1;-3)

--68

1,1 0,7  0,49  68% 5% 35
(-1;-3)

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37
(-2;-4)

LAT
GWARANCJI

20*

Zestawy okien kolankowych  
w ni&szych cenach.  
Szczegó"y na stronie 35.

W zestawie 
korzystniej!

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

Rozmiary

MK31, MK35, MK36, MK38, PK31, PK35, PK36, PK38, SK31, 
SK35, SK36, SK38, UK31, UK35, UK36, UK38*

Warianty

VFE 3070, VFE 3068, VFE 3066

**Dla okien 3068 i 3066 brak rozmiaru SK36, SK38, UK36, UK38, z kolei 
rozmiary MK36, MK38, PK36, PK38 dost#pne na specjalne zamówienie.

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                               zamówienia tel. 697 701 156
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Okno 
kolankowe

VFA/VFB – okno montowane w &ciance kolankowej  
do po$!czenia z oknem do poddaszy
Drewniane okno stanowi!ce przed"u&enie okna do poddaszy VELUX w %ciance kolankowej. 
Wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, pokrywanego impregnatem i lakierem.

Zalety produktu

Konstrukcja 
ThermoTechnologyTM 
i dodatkowa uszczelka to 
mniejsze rachunki za energi$ 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem. 

Klejona szyba wewn$trzna  
o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P2A,  
to zabezpieczenie przed 
od"amkami szk"a nawet gdy 
dojdzie do st"uczenia szyby 
oraz dodatkowa ochrona 
 przed ha"asem zewn$trznym.

Dodatkowe do%wietlenie
  Atrakcyjne przed"u&enie okien w pionie w pomieszczeniach  

ze %ciank! kolankow!
  Atrakcyjny i szeroki widok – od górnej kraw$dzi okna, nawet  

do samej pod"ogi
  Wi$ksza powierzchnia przeszklenia, to jeszcze wi$cej %wiat"a  

i korzy%ci z bilansu energetycznego okien 
  W!skie "!czenie pomi$dzy oknami tworzy eleganckie, zespolone 

tafle szklane
  Nie mo&e by' stosowane samodzielnie

Otwarcie boczne 
  Dodatkowa mo&liwo%' wietrzenia wn$trza dzi$ki funkcji otwierania 

na bok
  Mo&liwo%' umycia szyby zewn$trznej od wewn!trz
  Funkcja uchylno-rozwieralna 
  Zabezpieczenie przed pe"nym otwarciem
  VFA – otwieranie na lewo (patrz!c od wewn!trz)
  VFB – otwierane na prawo (patrz!c od wewn!trz)

Wysoka jako%" materia#ów
  Klejone warstwowo skrzyd"o i o%cie&nica z drewna sosnowego  

z impregnowan! i pokryt! bezbarwnym lakierem akrylowym 
powierzchni! niewymagaj!c! konserwacji przez wiele lat 
u&ytkowania

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne drewna "!czonego  

z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 

energii s"onecznej
  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki systemowi 

dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, chroni!ca 
przed wiatrem i zimnym powietrzem   

  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na "atwe 
utrzymanie w czysto%ci  

)atwy monta' szerokiej gamy dodatkowego wyposa'enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 

monta&u rolet i &aluzji  
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
dachu dla okna po#aciowego

Produkty uzupe#niaj!ce

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   94
Akcesoria przeciws"oneczne 
i(dekoracyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

Tabela wymiarów okien VFA/VFB

Szczegó$owych informacji na temat innych wariantów szyb i oblachowania  
udziela Dzia$ Obs$ugi Klienta.

15° – 55°

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe  
 w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja
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Parametry techniczne

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

--70

3

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35
(-1;-3)

--68

1,1 0,7  0,49  68% 5% 35
(-1;-3)

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37
(-2;-4)

LAT
GWARANCJI

20*

EFY – "!cznik do okien pionowych. Mo&liwo%' 
po"!czenia okna po"aciowego z dowolnym oknem 
pionowym!

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

0,44 0,56 0,70

0,56 0,71 0,89

0,69 0,87 1,10

95
 cm

78 cm 94 cm 114 cm

11
5 

cm
13

7 
cm

VFA MK35 VFA PK35 VFA SK35

VFA MK36 VFA PK36 VFA SK36

VFA MK38 VFA PK38 VFA SK38

0,44 0,56 0,70

0,56 0,71 0,89

0,69 0,87 1,10

95
 cm

78 cm 94 cm 114 cm

11
5 

cm
13

7 
cm

VFB MK38

VFB MK35 VFB PK35 VFB SK35

VFB MK36 VFB PK36 VFB SK36

VFB PK38 VFB SK38

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

UWAGA! W przypadku stosowania $!cznika EFY nale%y zastosowa' ko$nierz 
taki jak do po$!czenia okien po$aciowych z oknami kolankowymi: EFW/EFS 
do monta%u w poziomie standardowym lub obni%onym.

Rozmiary
Rozmiary

MK35, MK36, MK38, PK35, PK36, PK38, SK35, SK36, SK38
MK00, PK00, SK00

Warianty
Warianty #!czników

VFA/VFB 3070, 3068, 3066
EFY 2012, 3012

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                           zamówienia tel. 697 701 156
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Okno 
kolankowe

VIU – sta$y element pionowy drewniano – poliuretanowy
Sta"y element pionowy wykonany w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ci%nieniowo poliuretanem, 
w kolorze bia"ym. Do przed"u&enia okien z poliuretanu w dó" w %ciance kolankowej.

Zalety produktu

Dodatkowe do%wietlenie
  Atrakcyjne przed"u&enie okien w pionie  w pomieszczeniach  

ze %ciank! kolankow!
  Atrakcyjny i szeroki widok – od górnej kraw$dzi okna, nawet  

do samej pod"ogi
  Wi$ksza powierzchnia przeszklenia to jeszcze wi$cej %wiat"a  

i korzy%ci z bilansu energetycznego okien 
  W!skie "!czenie pomi$dzy oknami  tworzy eleganckie, zespolone 

tafle szklane
  Nie mo&e by' stosowane samodzielnie

Wysoka jako%" materia#ów
  Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ci%nieniowo 

malowanym na bia"o poliuretanem, zapewnia ca"kowit! 
odporno%' na wilgo' i trwa"o%' na wiele lat

Konstrukcja ThermoTechnology™
  #wietne parametry izolacyjne konstrukcji z rdzeniem wykonanym 

z drewna modyfikowanego termicznie o wy&szej stabilno%ci, 
izolacyjno%ci i trwa"o%ci  

  W!skie profile okienne, lepszy dost$p %wiat"a i wi$cej darmowej 
energii s"onecznej

  Najwy&sza 4. klasa przepuszczalno%ci powietrza dzi$ki 
systemowi dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, 
chroni!ca przed wiatrem i zimnym powietrzem   

  Wysoka jako%' powierzchni skrzyd"a i o%cie&nicy pozwala na 
"atwe utrzymanie w czysto%ci  

)atwy monta' szerokiej gamy dodatkowego wyposa'enia
  Standardowo montowane uchwyty do "atwego i szybkiego 

monta&u rolet i &aluzji  
Gwarancja VELUX
  Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegó"y na stronie obok

Bezpiecze$stwo i komfort
  Wysoka 3. klasa odporno%ci na uderzenie, zabezpiecza przed 

niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewn!trz
  Wytrzyma"a hartowana szyba zewn$trzna chroni przed 

uderzeniami &ywio"ów

Dzi$ki zastosowaniu rozwi!za) 
ThermoTechnology™ z wysoko- 
temperaturow! obróbk! drewna 
u&ywanego do produkcji rdzenia, 
drewno jest bardziej trwa"e  
i stabilne, a okna maj! lepsze 
parametry izolacyjne.

Klejona szyba wewn$trzna  
o klasie odporno%ci 
antyw"amaniowej P2A,  
to zabezpieczenie przed 
od"amkami szk"a nawet gdy 
dojdzie do st"uczenia szyby  
oraz dodatkowa ochrona przed 
ha"asem zewn$trznym
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Dopuszczalny k!t nachylenia 
dachu dla okna po#aciowego

Tabela wymiarów okien VIU 

15° – 55°

Produkty uzupe#niaj!ce

Ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . .   94
Akcesoria przeciws"oneczne 
i(dekoracyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na profile okien drewniano-
    poliuretanowych – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

LAT
GWARANCJI

20*
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Parametry techniczne

 

78 cm 94 cm 114 cm 134 cm

60
 cm

95
 cm

  

0,23 0,29 0,36 0,44

0,44 0,56 0,70 0,85

0,56 0,71 0,89 1,08

11
5 

cm

0,69 0,87 1,10 1,33

13
7 

cm

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m

VIU MK35 VIU SK35VIU PK35 VIU UK35

VIU MK36 VIU SK36

VIU MK38 VIU SK38VIU PK38 VIU UK38

VIU PK36 VIU UK36

VIU MK31 VIU SK31VIU PK31 VIU UK31

*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

/V

 

/UV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporno%'  
na  

uderzenie
(klasa)

--70

3

1,3 1,0 0,46 68% 5% 35
(-1;-3)

--68

1,1 0,7  0,49  68% 5% 35
(-1;-3)

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5% 37
(-2;-4)

Rozmiary

MK31, MK35, MK36, MK38, PK31, PK35, PK36, PK38, SK31, 
SK35, SK36, SK38, UK31, UK35, UK36, UK38

Warianty

VIU 0070, VIU 0068, VIU 0066

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                               zamówienia tel. 697 701 156



*wietliki tunelowe
#wietlik tunelowy doprowadza %wiat"o do pomieszczenia poprzez specjalnie zaprojektowany tunel prowadz!cy 
od dachu budynku do sufitu.

Zalety produktu

Zastosowanie

G#ówne komponenty
  Modu" dachowy z wyjmowanym skrzyd"em umo&liwiaj!cy 

monta& od strony dachu 
  Ca"kowita szczelno%' dzi$ki nowej izolacji BFX, szczelnie  
przylegaj!cej do elementów %wietlika zabezpieczaj!c przed  
penetracj! wilgoci 

  Wysokorefleksyjny tunel sztywny w typie TWR/TLR/TCR  
z pow"ok! lustrzan! o refleksyjno%ci 98% skutecznie  
doprowadza %wiat"o do oddalonego pomieszczenia.

  Elastyczny tunel w typie TWF/TLF/TCF
  Element sufitowy z efektem blasku na kraw$dziach,  
dzi$ki czemu %wiat"o jest rozprowadzane jeszcze  
bardziej efektywnie

  Szybszy i "atwiejszy monta& tunelu sztywnego dzi$ki  
zastosowaniu specjalnych klipsów

  Nowa, szczelnie dopasowana do konstrukcji %wietlika  
folia paroizolacyjna BBX

Dodatkowe elementy
  ZTR – sztywny element przed"u&aj!cy; do TWR, TLR i TCR
  ZTL – zestaw elektrycznego o%wietlenia LED
  ZCE – podstawa podwy&szaj!ca do monta&u %wietlików do 

p"askiego dachu (TCF, TCR), pozwalaj!ca na monta& %wietlika  
w grubszych warstwach izolacji

  BFX – izolacja przeciwwilgociowa

Pozosta#e cechy
  Najlepsze materia"y gwarantuj!ce bezawaryjn! eksploatacj$ 

przez wiele lat
  Nowoczesna stylistyka doskonale pasuje do ka&dej aran&acji 

wn$trza, a p"askie elementy na dachu dobrze komponuj! si$  
z jego p"aszczyzn!, szczególnie w przypadku dachów sko%nych

  Prosta i wygodna instalacja niewymagaj!ca zmian 
konstrukcyjnych

  Wysoka refleksyjno%' tunelu %wiat"ono%nego

Do pomieszcze) mieszkalnych, zlokalizowanych wewn!trz 
ostatniej kondygnacji budynku w których zastosowanie okien  
nie jest mo&liwe np. "azienki, korytarze, garderoby.

Monta& od strony dachu zapewnia wyjmowane skrzyd"o

Efekt blasku na kraw$dziach - nowy element sufitowy 
jeszcze efektywniej rozprowadza %wiat"o we wn$trzu

&wietliki  
tunelowe

* Produkt dostarczany w dwóch elementach: P1 i P2

74

ZTL 014 - zestaw o%wietleniowy LED

BFX 1000T - izolacja przeciwwilgociowa

Dodatkowe akcesoria:

Zastosowanie i dopuszczalny k!t nachylenia dachu dla %wietlika tunelowego

Schemat instalacji

0° – 15°15° – 60°

Zastosowanie %wietlika do dachów sko%nych Zastosowanie %wietlika do dachów p"askich

TLR

ZTR 0062 lub 0124 - element 
przed"u&aj!cy 

TWF

TWR TCR

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

Gwarancja

LAT
GWARANCJI

5

Rekomendowana  
odleg+o()  

od dachu do sufitu !wietlik 
TWR 

!wietlik 
TWF

!wietlik 
TCR

!wietlik
TCF

Bez elementów  
przed"u&aj!cych

0,9 – 1,70 m 0,4 – 2,0 m 0,8 – 1,70 m 0,2 – 0,9 m

Z elementami  
przed"u&aj!cymi  
ZTR (62 i 124 cm) 

1,70 – 6,00 
m (-) 1,70 – 6,00 

m (-)

  75

Akcesoria dodatkowe

ZTL 014L, ZCE 0015, ZTV 2002, ZTR 0062, ZTR 0124, ZZZ 210, 
BFX 1000T

Warianty

TWF 2010, TWR 2010, TLF 2010, TLR 2010, TCR 0010* - 
dost$pne w rozmiarze OK14

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                           zamówienia tel. 697 701 156
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Okna do dachów p$askich VELUX
Od sferycznego lub p"askiego modu"u szklanego, po tradycyjn! kopu"$ czy %wietlik dachowy – w naszej 
szerokiej ofercie okien do p"askiego dachu znajdziesz produkt idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

76   77
Okna do dachów 
p#askich

Sferyczny modu$ szklany
Sferyczny modu" szklany VELUX to rewolucja na rynku okien do p"askiego dachu. Zastosowanie unikalnej 
technologii zakrzywionego szk"a umo&liwia "atwe odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni – nawet  
w dachach o k!cie nachylenia 0 stopni. 

Zalety produktu

  Maksymalna powierzchnia do%wietlaj!ca
  Doskona"e parametry energetyczne
  Znakomita redukcja d+wi$ków
  Przejrzysty widok i odprowadzenie wody dzi$ki  

technologii CurveTech
  Elegancki design
  Smuk"a rama zapewniaj!ca maksymaln! ilo%' %wiat"a
   2- lub 3-szybowy pakiet
   Redukcja d+wi$ków zewn$trznych oraz deszczu
   Dyskretnie wkomponowane rolety wewn$trzne

*   Powierzchnia przeszklenia okre&lona zgodnie z(metod! w(EAD 220062-00-0401 (oznaczenie CE). Podane warto&ci dotycz! rozmiaru 100+100 cm.
**  Wspó$czynnik U(i(powierzchnia s! podane dla wariantów nieotwieranych zarówno dla 3-warstwowej kopu$y (&wietlik dachowy), wariantu Q z(podwójnym pakietem szybowym oraz dla potrójnego  
  pakietu szybowego (sferyczny i(p$aski modu$ szklany). Warto&ci U(i(powierzchnia obliczana jest dla okien o(wymiarach 120+120 cm, o(wysoko&ci 30 cm, zgodnie z(metod! w(EN 1873:2014+A1:2016
***  Wariant Q.
**** Spe$nia wymagania prawne UE dotycz!ce odporno&ci na w$amanie, klasa 2.

Monta& Domy i(ogrzewane budynki Domy i(ogrzewane budynki Domy i(ogrzewane budynki Niezamieszkane pomieszczenia 
i(budynki np. magazyny, gara&e, 
wiaty lub budynki przemys"owe

K!t nachylenia 
dachu 0–15° 2–15° 0–15° 0–15°

Design Zakrzywione szk"o

88%* powierzchni do%wietlaj!cej

Doskona"y widok od wewn!trz

Silnik zintegrowany z(ram!

Dyskretnie wkomponowane rolety 
wewn$trzne

Lepszy widok i(odprowadzenie wody 
dzi$ki technologii CurveTech

P"aski modu" szklany 

88%* powierzchni do%wietlaj!cej

Doskona"y widok od wewn!trz

Silnik zintegrowany z(ram!

Dyskretnie wkomponowane rolety 
wewn$trzne

–

Akrylowa lub poliw$glanowa kopu"a

70% powierzchni do%wietlaj!cej

–

Silnik zintegorwany z(ram! 

–

–

Matowa kopu"a

64% powierzchni do%wietlaj!cej

–

–

–

–

Parametry 
techniczne 

Szk"o hartowane, 2 lub 3-szybowa 
konstrukcja

Szk"o hartowane, 2 lub 3-szybowa 
konstrukcja

Energooszcz$dny pakiet 2-szybowy 2 - lub 3 - warstwowa matowa 
kopu"a

Szyba zespolona ze szk"em klejonym 
bezpiecznym (P4A)

Szyba zespolona ze szk"em klejonym 
bezpiecznym (P4A)

Szyba zespolona ze szk"em klejonym 
bezpiecznym (P4A)

–

Urc, ref 300: 0.55 W/(m2K)**

Arc, ref 300: 4.4 m2**

Urc, ref 300: 0.60 W/(m2K)**

Arc, ref 300: 4.1 m2** 

U: 0.80 W/(m2K)**

Powierzchnia: 3.4 m2**

U: 2.0 W/(m2K)**

Powierzchnia 2.6 m2**

Izolacja akustyczna: 42dB Izolacja akustyczna: 41 dB Izolacja akustyczna: 36 dB Izolacja akustyczna: 22 dB

Zabezpieczenie antyw"amaniowe  
w standardzie****

Zabezpieczenie antyw"amaniowe  
w standardzie****

Dost$pna wersja 
antyw"amaniowa***

–

Sposób 
otwierania

Wersja nieotwierana
Wersja otwierana elektrycznie 

Wersja nieotwierana
Wersja otwierana elektrycznie 

Wersja nieotwierana 
Wersja otwierana manualnie 
Wersja otwierana elektrycznie

Wersja nieotwierana 
Wersja otwierana manualnie 
Wersja otwierana elektrycznie

Ochrona przed 
nagrzewaniem 
i(kontrola 
%wiat"a

Solarna markiza przeciws"oneczna Solarna markiza przeciws"oneczna Solarna markiza przeciws"oneczna –

Solarna roleta zaciemniaj!ca Solarna roleta zaciemniaj!ca Elektryczna lub solarna roleta 
zaciemniaj!ca i(plisowana

–

Manualna moskitiera Manualna moskitiera –

Sferyczny 
modu$ szklany 
Unikalna technologia 
CurveTech.

Maksymalna powierzchnia 
do%wietlaj!ca
Doskona"e parametry 
energetyczne
Znakomita redukcja d+wi$ków
Przejrzysty widok  
i odprowadzenie wody dzi$ki 
technologii CurveTech

Kopu$a 

Zaawansowane  
rozwi!zanie. 

Optymalna powierzchnia 
do%wietlaj!ca

Dobre parametry energetyczne

Ponadczasowy design

Skuteczna redukcja d+wi$ków 

*wietlik 
dachowy 
Produkt do nieogrzewanych 
budynków, wyposa&ony  
w matow! kopu"$. 

Rozproszenie %wiat"a dziennego  

Dobre parametry energetyczne 

P$aski modu$ 
szklany
#wiat"o dzienne,  
design i(estetyka.

Maksymalna powierzchnia 
do%wietlaj!ca

Doskona"e parametry 
energetyczne

Znakomita redukcja d+wi$ków 

Elegancki design

Nowo() Nowo() Nowo() 

   Dodatkowe akcesoria okienne 

  Markiza przeciws"oneczna (MSU) – rozprasza promienie 
s"oneczne zmniejszaj!c nagrzewanie

  Roleta zaciemniaj!ca (DSU) – blokuje wpadaj!ce %wiat"o 
s"oneczne

  Moskitiera (ZIU) – siatka z w"ókna szklanego chroni w 100% 
przed natr$tnymi owadami

Elementy sk#adowe

Warianty

Rozmiary

Nieotwierana podstawa 
 
(CFU)

Sferyczny modu" szklany  
z zakrzywionym szk"em 
(ISU 1093)

Elektrycznie otwierana podstawa 
(CVU)

CFU 0020Q, CFU 0025Q, CVU 0220Q, CVU 0225Q

60x60, 80x80, 90x60, 90x90, 100x100, 120x90, 120x120, 
150x100, 150x150, 200x100

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                  zamówienia tel. 697 701 156
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Kopu$a
Okno do p"askiego dachu wyposa&one w kopu"$ to zaawansowane rozwi!zanie do monta&u na dachu  
o nachyleniu od 0 do 15°. Umo&liwia doprowadzenie %wiat"a dziennego i %wie&ego powietrza przez p"aski dach, 
bez uszczerbku dla efektywno%ci energetycznej i komfortu.

Zalety produktu

 Przezroczysta lub matowa kopu"a
 Optymalna powierzchnia do%wietlaj!ca
 Dobre parametry energetyczne
 Ponadczasowy design
 Skuteczna redukcja d+wi$ków
 Dost$pna wersja otwierana i nieotwierana
 Pakiet 2-szybowy

   Dodatkowe akcesoria okienne  

 Markiza przeciws"oneczna (MSG) – rozprasza promienie 
s"oneczne zmniejszaj!c nagrzewanie

 Roleta zaciemniaj!co-iloluj!ca (FSK) – chroni pomieszczenia 
przed ch"odem i zaciemnia wn$trza

 Roleta plisowana (FMG) – zmi$kcza i rozprasza wpadaj!ce 
%wiat"o

Elementy sk#adowe

P$aski modu$ szklany
Okno do p"askiego dachu VELUX z p"askim modu"em szklanym, które jest cz$%ci! nowej generacji rozwi!za)‚ 
w tym segmencie, zapewnia elegancki design szk"a od samych kraw$dzi z p"askimi i prostymi liniami doskonale 
harmonizuje si$ z dachem.

Zalety produktu

 P"aska szyba – szk"o od samych kraw$dzi
 Maksymalna powierzchnia do%wietlaj!ca
 Doskona"e parametry energetyczne 
 Dyskretny design
 Znakomita redukcja d+wi$ków
 Smuk"a rama zapewniaj!ca maksymaln! ilo%' %wiat"a
 2- lub 3-szybowy pakiet
 Redukcja d+wi$ków zewn$trznych oraz deszczu
 Dyskretnie wkomponowane rolety wewn$trzne

   Dodatkowe akcesoria okienne 

 Markiza przeciws"oneczna (MSU) – rozprasza promienie 
s"oneczne zmniejszaj!c nagrzewanie

 Roleta zaciemniaj!ca (DSU) – blokuje wpadaj!ce %wiat"o 
s"oneczne

 Moskitiera (ZIU) – siatka z w"ókna szklanego chroni w 100% 
przed natr$tnymi owadami

Elementy sk#adowe

Elektrycznie otwierana podstawa 
(CVU)

Nieotwierana podstawa
(CFU)

P"aski modu" szklany
(ISU 2083)

Otwierana podstawa  
(CVP)

Kopu"a matowa
(ISD 0100/0110)

Kopu"a przezroczysta
(ISD 0000/0010)

Nieotwierana podstawa  
(CFP)

Warianty

Rozmiary

CFP 0073U, CFP 0073QV, CVP 0073U, CVP 0573UA, CVP 0673QV

60x60, 80x80, 90x60, 90x90, 100x100, 120x90, 120x120, 
150x100, 150x150*

*Dla okien CVP 0073U brak rozmiaru 150x150

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                       zamówienia tel. 697 701 156
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Produkty o specjalnym
przeznaczeniu

  K!t otwarcia 60° umo&liwia "atwe wyj%cie na dach

  Wysoko%' wyj%cia w %wietle do 1187 mm

  Energooszcz$dny pakiet szybowy P4A i o%cie&nica z PCV  
o wysokiej izolacyjno%ci zapewniaj! bezpiecze)stwo  
i optymalne parametry energetyczne

  Doskona"e t"umienie ha"asu towarzysz!cego opadom 
deszczu i gradu oraz pochodz!cego z innych zewn$trznych 
+róde"

  ,atwy dost$p na dach lub taras w razie ewakuacji

Okno wy"azowe (CXP 0473Q)

  Otwiera si$ na 50 cm w ci!gu minuty i wypuszcza dym  
i szkodliwe gazy

  Energooszcz$dny pakiet szybowy P4A i o%cie&nica z PCV  
o wysokiej izolacyjno%ci zapewniaj! bezpiecze)stwo  
i optymalne parametry energetyczne

  Doskona"e t"umienie ha"asu towarzysz!cego opadom 
deszczu i gradu oraz pochodz!cego z innych zewn$trznych 
+róde"

  Badane i certyfikowane zgodnie z norm! EN ISO 12101-2

  Czujniki dymu, systemy sterowania i przyciski st"uczeniowe 
nale&y naby' oddzielnie*

Okno oddymiaj!ce (CSP 1073Q)

* Do okien oddymiaj!cych VELUX 
rekomendujemy zakup systemów 
sterowania i akcesoriów z oferty VELUX 
Commercial lub firmy D+H. Prosimy  
o bezpo%redni kontakt z VELUX 
Commercial tel. +48 61 640 34 10 lub 
D+H tel. +48(504(001(713. 

W przypadku dodatkowych pyta) prosimy  
o kontakt z Dzia"em Obs"ugi Klienta  
VELUX Polska. 

Okna do dachów 
p#askich

*wietlik dachowy
#wietlik dachowy VELUX to proste rozwi!zanie przeznaczone do niezamieszkanych i nieogrzewanych 
pomieszcze‚ lub budynków, takich jak magazyny, gara&e, wiaty lub budynki przemys"owe.

Zalety produktu

 Rozproszenie %wiat"a dziennego
 Standardowa efektywno%' energetyczna
 2 - lub 3 - warstwowa matowa kopu"a
 Dost$pny w wersji elektrycznej, manualnej i nieotwieranej 
 Kopu"a z poliw$glanu lub akrylu

Elementy sk#adowe

Nieotwierana podstawa
(CFJ)

Kopu"a 
(ISJ)

Zestaw do zmiany %wietlika 
nieotwieranego w(otwierany 
elektrycznie (ZCJ 1210)

Zestaw do zmiany %wietlika 
nieotwieranego w(otwierany  
manualnie (ZCJ 1112)

Elektrycznie otwierana  
podstawa 
(CVJ)

Warianty kopu#

Warianty kopu#

Rozmiary

Warianty podstaw

Rozmiary

ISD 0000, ISD 0100, ISD 0010, ISD 0110

ISJ 0102, ISJ 0103, ISJ 0112, ISJ 0113

100x100, 120x90, 120x120**  

CFJ 0010, CFJ 1010, CFJ 2020, CVJ 0210, CVJ 1210, CVJ 2220

60x60, 80x80, 90x60, 90x90,. 100x100, 120x90, 120x120, 
150x100, 150x150, 200x100*

** Dla okien CSP 1073Q brak rozmiaru 120x90

* Brak rozmiaru 200x100 dla okien CFJ 1010, CFJ 2020, CVJ 1210, CVJ 2220

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                       zamówienia tel. 697 701 156



Nowo()

Kup online!
www.veluxshop.pl

Roleta zaciemniaj!ca solarna (DSU) Moskitiera manualna (ZIU)

Markiza przeciws"oneczna zapewnia 
ograniczanie ilo%ci %wiat"a i(ochron$ 
przed ciep"em, aby utrzymywa' 
optymaln! temperatur$ 
i komfortowe warunki wewn!trz.

• Redukuje nadmierne nagrzewanie
• Pó"przezroczysty materia" umo&liwia 

kontrolowanie ilo%ci wpadaj!cego 
%wiat"a oraz patrzenie w(niebo

• W!skie profile aluminiowe w(kolorze 
bia"ym 

• Zasilana energi! s"oneczn! roleta 
z pilotem zdalnego sterowania

• Markiz$ mo&na po"!czy' z(moskitier! 
(rozwi!zanie niekompatybilne z(rolet! 
zaciemniaj!c!)

Roleta zaciemniaj!ca blokuje 
zewn$trzne %wiat"o zapewniaj!c 
skuteczne zaciemnienie. Idealnie 
nadaje si$ do sypialni oraz innych 
pomieszcze), gdzie potrzebujesz 
kontroli %wiat"a. 

• Idealny sen – w(dzie) lub w(nocy
• Zapewnia zaciemnienie
• W!skie profile aluminiowe w(kolorze 

bia"ym 
• Idealnie nadaje si$ do sypialni i(pokoi 

dzieci$cych
• Zasilana energi! s"oneczn! roleta 

z pilotem zdalnego sterowania
• Rolet$ mo&na po"!czy' z(moskitier! 

(rozwi!zanie niekompatybilne z(markiz! 
przeciws"oneczn!)

Moskitiera pozwala cieszy' 
si$ %wie&ym powietrzem bez 
dokuczliwych owadów. Nowoczesne 
bia"e wzornictwo. ,atwa w(monta&u 
i obs"udze.

• #wie&e powietrze bez insektów
• Materia" w(100% nieprzepuszczaj!cy 

owadów
• Trwa"a, przezroczysta siatka  

nie przes"aniaj!ca widoku
• W!skie, bia"e profile aluminiowe 
• Moskitier$ mo&na "!czy' z(innymi 

produktami
• Obs"uga manualna

Nowa generacja

WA'NE:  
Markiza przeciws"oneczna i(roleta zaciemniaj!ca s! umieszczane pomi$dzy oknem do p"askiego dachu a(modu"em szklanym i(w zwi!zku z(tym monta& najlepiej 
wykona' w(trakcie instalacji okien do p"askiego dachu. 

Markiza przeciws"oneczna solarna 
(MSU)

5070 4550 0000

Rolety i(markizy do okien  
do dachów p$askich nowej generacji*
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Rolety elektryczne FMG i(FMK oraz markizy solarne MSG mo&na "!czy' z(rozwi!zaniami inteligentnego systemu sterowania domem. 
Wi$cej na s. 12.

Kup online!
www.veluxshop.pl

Markiza przeciws"oneczna solarna 
(MSG)

Roleta plisowana elektryczna (FMG) Energooszcz$dna roleta  
zaciemniaj!ca (FMK/FSK)

Markiza przeciws"oneczna zapewnia 
kontrol( %wiat#a i ochron( przed 
nagrzewaniem, aby utrzymywa" 
optymaln! temperatur( wewn!trz.

• Redukuje nadmierne nagrzewanie
• Pó"przezroczysty materia" przepuszcza 

naturalne %wiat"o
• W!skie profile aluminiowe w(kolorze 

bia"ym
• Dost$pna w(wersji z(zasilaniem 

energi! s"oneczn! z(pilotem zdalnego 
sterowania

Roleta plisowana przeznaczona 
do okien do p#askiego dachu 
zapewnia delikatn! kontrol( %wiat#a 
i*charakteryzuje si( dekoracyjn! 
harmonijkow! konstrukcj!.

• Delikatnie rozprasza naturalne %wiat"o 
dostaj!ce si$ do pomieszczenia

• Dost$pna w(wersji z(zasilaniem 
energi! elektryczn! z(pilotem zdalnego 
sterowania

• W!skie profile aluminiowe w(kolorze 
bia"ym 

• Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 
(1076-184 DTI) – brak szkodliwych 
substancji

Energooszcz$dna roleta 
zaciemniaj!co-plisowana zaciemnia 
pomieszczenie i*chroni je przed 
zimnem.

• Zaciemnia pomieszczenie i(dzia"a 
izoluj!co – dla lepszego komfortu 
wewn!trz

• W!skie profile aluminiowe w(kolorze 
bia"ym 

• Dost$pna w(wersji z(zasilaniem energi! 
elektryczn! lub s"oneczn! z(pilotem 
zdalnego sterowania

• Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 
(1076-184 DTI) – brak szkodliwych 
substancji

*  Do okien do p"askiego dachu CFP/CVP

6090 1016 1259 1045 1047

Rolety do okien  
do p$askiego dachu z(kopu$!*

Rozmiary

Rozmiary

60x60, 80x80, 90x60, 90x90,. 100x100, 120x90, 120x120, 
150x100

60x60, 80x80, 90x60, 90x90,. 100x100, 120x90, 120x120, 
150x100, 150X150**

** Brak rozmiaru 150x150 dla rolety MSG i FMG

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                  zamówienia tel. 697 701 156



Ko$nierze uszczelniaj!ce VELUX
Do instalacji okna w konstrukcji dachu niezb$dny jest ko"nierz uszczelniaj!cy. 

Woda sp$ywaj!ca z(powierzchni dachu 
nad oknem..

...dostaje si# na górn! cz#&' ko$nierza 
uszczelniaj!cego...

...stamt!d sp$ywa w(prawo i(w(lewo do 
bocznych cz#&ci ko$nierza 
uszczelniaj!cego...

...i(dalej do dolnej cz#&ci ko$nierza 
uszczelniaj!cego...

...a% wreszcie na p$aszczyzn# dachu 
poni%ej okna.

Ko"nierze  uszczelniaj!ce VELUX pasuj! do wszystkich 
rodzajów pokry' dachowych i zapewniaj! szczelne i proste 
wbudowanie okna w po"a' dachu. Konstrukcja ko"nierzy 
zapewnia bezpieczne odprowadzenie wody deszczowej i %niegu 
poza okno, przy zachowaniu przedstawionych w instrukcji 
monta&u odleg"o%ci pomi$dzy oknem a pokryciem dachowym. 
Ko"nierze uszczelniaj!ce i oblachowania okien wykonane s! 
standardowo z niewymagaj!cej konserwacji blachy aluminiowej 
w kolorze szarym (RAL 7043).

84

Ciep+y obni*ony monta* okien VELUX  
to wiele korzy(ci:

Lepsza izolacyjno() okna

Wi$ksza estetyka obni*onego o 4 cm okna w dachu

Lepszy dost$p (wiat+a i widok na zewn#trz

Pewny monta*

Bezp+atna 20-letnia gwarancja na ca+e okno*

Korzystniejsza cena zakupu w pakiecie z oknami Standard Plus

*  Dost$pna w ci!gu 2 lat od zakupu okien, po przes"aniu kwestionariusza przed"u&enia gwarancji.
    Pe"ny tekst gwarancji dost$pny na velux.pl

Zyskaj wi(cej z ciep#ym obni'onym monta'em VELUX

Asortyment ko#nierzy uszczelniaj!cych VELUX

  8 typów ko"nierzy uszczelniaj!cych do pokry' falistych i p"askich
  Standardowo wykonane z aluminium
  Na zamówienie mo&liwo%' zakupu ko"nierzy wykonanych  

z blachy tytanowo-cynkowej i miedzi (elementy ko"nierzy 
miedzianych wykonane s! z miedzi z wyj!tkiem dolnej 
profilowanej cz$%ci, wykonanej z o"owiu w kolorze szarym); 
Informacji o cenach i terminie realizacji zamówie) udziela Dzia" 
Obs"ugi Dystrybutorów

Produkty

Pojedyncze ko"nierze uszczelniaj!ce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Ko"nierze renowacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Ko"nierze uszczelniaj!ce KOMBI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Ko"nierze uszczelniaj!ce do okien VFE, VFA, VFB, VIU  . . . . . . . . .  92
Ko"nierze uszczelniaj!ce do okien GIL, GIU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Ko"nierze uszczelniaj!ce do balkonów dachowych  . . . . . . . . . . . . . .  98
Ko"nierze uszczelniaj!ce do balkonu w dachu  . . . . . . . . . . . . . . . . .   100
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Ko$nierze uszczelniaj!ce do pojedynczego monta%u do okien 
GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GPL, GPU, GGL, GGU, GTL, GXL

EDW 0000EDZ 0000

Przyk#adowe pokrycie:Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:Nachylenie dachu:

Do profilowanych materia$ów 
pokryciowych o(wysoko&ci 
profilu do 120 mm.

Do profilowanych pokry'
o wysoko&ci profilu do 45 mm.

Dachówki betonowe lub 
ceramiczne, blachodachówki, 
strzecha (trzcinowa lub s$omiana). 

Dachówki ceramiczne,
betonowe, blachodachówki.

15° – 90°20° – 90°

EDS 0000

Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do p$askich materia$ów 
pokryciowych o grubo&ci 
do 16 (2x8 mm). 

Gont bitumiczny, papa, blacha 
p$aska arkuszowa. 

15° – 90°
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W przypadku monta*u okien 
bez ko+nierza, konieczne jest 
zamówienie oblachowania 
ZWC.

EDT 0000

Do pokry' z dachówki p$askiej  
o grubo&ci 15-40 mm

Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Dachówka p$aska

20° – 90°

EDB 0000

Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do p$askich materia$ów 
pokryciowych o grubo&ci do 
38 mm (2x19 mm).

Dachówka karpiówka uk$adana 
w $usk#. 

25° – 90°

EDL 0000

Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do p$askich materia$ów 
pokryciowych do 16 mm 
(2x8 mm). 

Gont bitumiczny, papa.

15° – 90°

EDJ 0000

Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do obni%onego monta%u  
-40 mm i falistych materia$ów 
pokryciowych o wysoko&ci  
do 90 mm.

Dachówki ceramiczne  
i betonowe, blachodachówki.

20° – 90°

Do obni%onego monta%u okien  
GTL/GTU nale%y dokupi' zestaw 
ZZZ 228K A.
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EDQ 0000

Do pokry' z blachy na r!bek  
o wysoko&ci w zakresie 
25-40mm. 

Dedykowany do pokry":

Nachylenie dachu:

Blacha na r!bek. 

15° – 90°

EDN 0000

Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do obni%onego monta%u  
-40 mm i p$askich materia$ów 
pokryciowych do 16 mm 
(2x8 mm). 

Gont bitumiczny. 

20° – 90°

Rozmiary

CK02, CK04, CK06, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK04, PK06, 
PK08, PK10, PK19, SK06, SK08, SK10, SK19, UK04, UK08, UK10*

* Brak rozmiaru PK04 dla EDB i EDJ; brak rozmiaru PK19 i SK19 dla EDZ, EDT, 
EDB, EDJ, EDN, EDQ 

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                       zamówienia tel. 697 701 156



Ko$nierze uszczelniaj!ce do wymiany okien 

Zastosowanie

  Przeznaczone do wymiany okien generacji VES (lub okien 
starszej generacji) na okna Nowej Generacji przy zachowaniu 
dotychczasowego poziomu monta&u i wn$ki okiennej

Zalety produktu

 Szybka i bezproblemowa wymiana okien generacji VES na okna 
Nowej Generacji dzi$ki zachowanym, tym samym wymiarom 
zewn$trznym okien

 Zachowanie dotychczasowego poziomu monta&u okien
 Zachowanie tej samej wn$ki okiennej
 Bez konieczno%ci wykonywania wi$kszego remontu

W sk#ad zestawu wchodz!:
 Element dolny ko"nierza z listw! mocuj!c!
 Elementy boczne ko"nierza
 Element górny ko"nierza
 Elementy monta&owe
 Dodatkowa izolacja termiczna z polietylenu (w przypadku 

ko"nierzy 6000)
 Czteroelementowy zestaw adaptacyjny ELX do u&ycia ze 

standardowymi ko"nierzami uszczelniaj!cymi w przypadku 
monta&u okien pojedynczych i w zestawach KOMBI

88

EW/EW 6000 EL/EL 6000 ELX

Przyk#adowe pokrycie:

Przyk#adowe pokrycie: Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Nachylenie dachu: Nachylenie dachu:

EW – ko$nierz do wymiany pojedynczych 
okien generacji VES na okna Nowej 
Generacji V22, z elastycznym fartuchem 
dolnym, do materia$ów pokryciowych 
o wysoko&ci profilu do 120 mm. 
Wyposa%ony w uszczelk# w górnej  
i bocznej cz#&ci, aby zabezpieczy' 
konstrukcj# przed deszczem i &niegiem
EW 6000 – ko$nierz EW z dodatkow! 
izolacj! o&cie%nicy o grubo&ci 22 mm. 
Izolacja montowana jest wokó$ ca$ej 
o&cie%nicy, pod specjalnie do tego celu 
poszerzonymi elementami ko$nierza

Do profilowanych materia$ów 
pokryciowych o wysoko&ci profilu  
do 120 mm

Odpowiedniki ko$nierzy EW przeznaczone 
do p$askich materia$ów pokryciowych

Do p$askich materia$ów pokryciowych  
o grubo&ci do 16 mm (2x8 mm)

Zestaw adaptacyjny do wymiany okien 
generacji VES na okna Nowej Generacji 
V22. Stosuje si# go w po$!czeniu  
z odpowiednim ko$nierzem Nowej 
Generacji, przy monta%u pojedynczym  
i w zestawach kombi.

Dachówki betonowe lub ceramiczne, 
blachodachówki

Gont bitumiczny, papa, blacha p"aska 
arkuszowa

Ko"nierz uniwersalny do wszystkich 
rodzajów pokry' dachowych 

15° – 90°

15° – 90° 15° – 75°
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Rozmiary

Warianty

CK02, FK04, FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, PK08, 
SK06, SK08

EW 0000, EW 6000, EL 0000, EL 6000, ELX 0000

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl        zamówienia tel. 697 701 156



Ko$nierze uszczelniaj!ce kombi
Poni&ej przedstawiamy Pa)stwu elementy systemu KOMBI umo&liwiaj!cego "!czenie okien w dowolne grupy. 

Do okien VELUX GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GPL, GPU, GGL, GGU, GTL, GXL – do monta'u dowolnej ilo%ci okien VELUX

Okna obok siebie Okna jedno nad drugim

2 okna VELUX mog! 
równie% by' 
zamontowane w 
rozstawie 18 mm, ale 
tylko z Zestawem DUO. 
Wi#cej informacji na 
stronie 36. 

Przy oknach dachowych VELUX mo%na te% przed$u%y' 
zestaw w(dó$ przez zastosowanie dodatkowych 
elementów do&wietlaj!cych GIU lub GIL. Wówczas 
w(miejsce drugiego okna VELUX z(ko$nierzem 
uszczelniaj!cym KOMBI nale%y u%y' 1 okno 
z(dodatkowym elementem do&wietlaj!cym.

2 okna obok siebie

3 okna obok siebie

2 okna jedno nad drugim

3 okna jedno 
nad drugim

4 okna obok siebie

Górna cz#&' standardowego 
ko$nierza uszczelniaj!cego

Element górny

Element górny

a

a a

    Element 
  ... 1 
skrajny lewy

    Element 
  ... 1 
skrajny lewy

    Element 
  ... 2 
&rodkowy

    Element 
  ... 3 
skrajny prawy

    Element 
  ... 3 
skrajny prawy

a aa aa

Element górny

b

bb

b

    Element 
  ... 1 
skrajny lewy

    Element 
  ... 2 
&rodkowy

    Element 
  ... 2 
&rodkowy

     Element 
   ... 3 
skrajny prawy

    Cz#&ci boczne i dolne
  standardowego ko$nierza
uszczelniaj!cego

        standar-
      dowy
    ko$nierz
  uszczel-
niaj!cy

      Element
     ... 7
   górny 
  poje-
dynczy

      Element
     ... 7
   górny 
  poje-
dynczy

Górna cz#&' standardowego  
ko$nierza uszczelniaj!cego

      Element
     ... 7
   górny 
  poje-
dynczy

        standar-
      dowy
    ko$nierz
  uszczel-
niaj!cy

  Obok siebie: odst$p mi$dzy o%cie&nicami w %wietle „a” wynosi 10, 12, 
14 lub 16 cm, ko"nierze dost$pne w tej samej cenie.

  Jedno nad drugim: odst$p mi$dzy o%cie&nicami w %wietle „b” do 
okien bez rolet zewn$trznych 10 cm, do okien z roletami 
zewn$trznymi 25 cm.

  Obok siebie i nad sob#:  ostatnia cyfra kodu oznacza po"o&enie 
elementu w dachu.

90

Okna obok siebie i jedno nad drugim

Wskazówki

  Pozycja elementów okre%lona jest 
zawsze patrz#c od zewn#trz.

  Odst$p mi$dzy o(cie*nicami 
w%(wietle „a” (obok siebie) wynosi 10, 
12, 14 lub 16 cm, ko"nierze dost$pne  
w tej samej cenie.

  Zalecany rozstaw krokwi w %wietle (cm) 
dla okna z zestawem BDX

  Odst$p mi$dzy o(cie*nicami 
w%(wietle „b” (jedno okno nad 
drugim) wynosi standardowo 10 cm 
w(przypadku okien bez rolet 
zewn$trznych, a w przypadku okien 
z(roletami zewn$trznym – 25 cm.

  Wszystkie okna usytuowane obok 
siebie musz! mie' t! sam! d"ugo%'.

  Wszystkie okna znajduj!ce si$ jedno 
nad drugim musz! mie' t! sam! 
szeroko%'.

Zestaw 6-okienny

Zestaw
12-okienny

Zestaw 4-okienny

Ko+nierze KOMBI do zestawów asymetrycznych

bb b b b

bb b b b

bb bb

a

a

a a a

a a a

a a a

a a

a a

bb bb bb bb

a a

             Górne
           cz#&ci
      dolnych 
elementów

             Górne 
     elementy

        Cz#&ci 
      boczne 
    i(dolne 
  elementów 
 dolnych 
ko$nierza

      Element
     ... 4
   górny 
 lewy

      Element
     ... 6
   górny 
 prawy

      Element
     ... 1
   skrajny 
 lewy

      Element
     ... 3
   skrajny 
 prawy

        Górne 
      cz#&ci 
    dolnych 
  elementów 

        Górne 
     elementy 

        Cz#&ci 
      boczne 
    i(dolne 
  elementów 
 dolnych
ko$nierza

      Element
     ... 4
   górny 
 lewy

      Element
     ... 5
   górny 
&rodkowy

      Element
     ... 6
   górny 
 prawy

      Element
     ... 1
   skrajny 
 lewy

      Element
     ... 2
   skrajny 
 &rodkowy

      Element
     ... 3
   skrajny 
 prawy

        Górne cz#&ci 
    dolnych 
  elementów 

        Górne elementy 

        Cz#&ci boczne i(dolne 
      elementów dolnych
    ko$nierza

      Element
     ... 4
   górny 
 lewy

      Element
     ... 5
   górny 
&rodkowy

      Element
     ... 5
   górny 
&rodkowy

      Element
     ... 6
   górny 
 prawy

      Element
     ... 4
   górny 
 lewy

      Element
     ... 5
   górny 
&rodkowy

      Element
     ... 5
   górny 
&rodkowy

      Element
     ... 6
   górny 
 prawy

      Element
     ... 1
   skrajny 
 lewy

      Element
     ... 2
   skrajny 
 &rodkowy

      Element
     ... 2
   skrajny 
 &rodkowy

      Element
     ... 3
   skrajny 
 prawy

      Element
     ... 94
   górny 
 lewy

      Element
     ... 96
   górny 
 prawy

      Element
     ... 5
   górny 
&rodkowy

      Element
     ... 1
   skrajny 
 lewy

      Element
     ... 2
   skrajny 
 &rodkowy

      Element
     ... 3
   skrajny 
 prawy
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Szeroko%' okna w cm (rozmiar) 55 (C--) 66 (F--) 78 (M--) 94 (P--) 114 (S--) 134 (U--)

Zalecany rozstaw krokwi w(%wietle (w(cm) dla 
okna z(zestawem BDX

59-61 70-72 82-84 98-100 118-120 138-140

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl           zamówienia tel. 697 701 156



Ko$nierze uszczelniaj!ce kombi
EKZ, EKW, EKS, EKB i EKJ

EKW

Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do profilowanych materia$ów
pokryciowych o wysoko&ci 
profilu do 120 mm.

Dachówki betonowe lub 
ceramiczne, blachodachówki.

15° – 90°

Przeznaczone do monta&u dowolnej ilo%ci okien w ró&nych kombinacjach.

EKZ

Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do profilowanych dachówek 
o wysoko&ci profilu do 45 mm.

Dachówki ceramiczne,
betonowe, blachodachówki.

20° – 90°
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EKS

Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do p$askich materia$ów
pokryciowych o grubo&ci  
do 16 mm (2x8 mm).

Gont bitumiczny, papa, blacha 
p$aska arkuszowa. 

15° – 90°

EKB

Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do p$askich materia$ów 
pokryciowych o grubo&ci  
do 38 mm (2x19 mm).

Dachówka karpiówka uk$adana 
w $usk#.

25° – 90°

EKJ

Przyk#adowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do obni%onego monta%u -40 
mm i falistych materia$ów 
pokryciowych o wysoko&ci  
do 90 mm.

Dachówki ceramiczne  
i betonowe, blachodachówki.

20° – 90°
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Rozmiary

Warianty

CK02, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, PK08, SK06, SK08, SK10, UK08, UK10*

EKZ 0021E, EKZ 0002E, EKW 0021E, EKW 0002E, EKW 0004EE, EKX 0006E, EKW 0007E, EKS/
EKB 0021E, EKS/EKB 0002E, EKS/EKB 0004EE, EKS/EKB 0006E, EKS/EKB 0007E, EKJ 0021E, 
EKJ 0002E, EKJ 0004EE, EKX 0005EEF, EKJ 0006E, EKJ 0007E, EKT 0021E, EKT 0002E

* Brak rozmiaru UK10 dla EKS/EKB 0021E, EKS/EKB 0002E, EKS/EKB 0004EE, EKS/EKB 0006E, EKS/EKB 
0007E



Ko$nierze uszczelniaj!ce do monta%u okien
VFE, VFA, VFB, VIU
Do monta&u okien VELUX z dodatkowymi elementami VFE, VFA, VFB, VIU

W sk#ad zestawu wchodz!:

Przy monta'u umieszcza si(:

  górna cz$%' ko"nierza uszczelniaj!cego,
  dwie cz$%ci boczne ko"nierza uszczelniaj!cego,
  rynienka,
   1 zestaw cz$%ci przed"u&aj!cych ko"nierz uszczelniaj!cy  

(o d"ugo%ci do 1 m) 

  rynienk$ pomi$dzy oknem do poddaszy a oknem kolankowym 
lub fasadowym,

  cz$%ci przed"u&aj!ce ko"nierz uszczelniaj!cy na dole,
  cz$%ci boczne ko"nierza uszczelniaj!cego u góry obok okna,
  górn! cz$%' ko"nierza uszczelniaj!cego u góry.

Dopuszczalny k!t nachylenia po#aci dachowej

15° – 55°

Górna cz#&' ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Rynienka

Wyko"czenie wiatrownicy

Cz#&ci boczne ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Cz#&ci przed$u%aj!ce ko$nierz 
uszczelniaj!cy

VFE VIU
VFA
VFB

GZL/B
GLL/B

GPL
GGL

GTL

GLU
GPU

GPU
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Ko$nierze uszczelniaj!ce do zestawów kombi z oknami 
VFE, VFA, VFB, VIU
Do monta&u okien VELUX z dodatkowymi elementami VFE, VFA, VFB, VIU.  
Z odleg"o%ci! mi$dzy oknami 10 cm obok siebie.

W sk#ad zestawu wchodz!:

Przy monta'u umieszcza si(:

  górna i dwie boczne cz$%ci ko"nierza uszczelniaj!cego,
  dwie cz$%ci przed"u&aj!ce ko"nierz uszczelniaj!cy,
  dwie cz$%ci os"aniaj!ce wiatrownic$ (wyko)czenie wiatrownicy),
   jedna wspólna rynienka deszczowa do odprowadzenia wody 

sp"ywaj!cej z okna po"aciowego,
  oblachowanie 

  wspóln! rynienk$ deszczow! pomi$dzy oknami po"aciowymi,  
a oknami kolankowymi VFE,

  cz$%ci boczne ko"nierza uszczelniaj!ce boczne cz$%ci okien 
po"aciowych,

  dodatkowe oblachowanie uszczelniaj!ce %rodek zestawu,
  górn! cz$%' ko"nierza uszczelniaj!cego u góry,
  cz$%ci przed"u&aj!ce ko"nierz uszczelniaj!cy na dole,
  wyko)czenie wiatrownicy.

Dopuszczalny k!t nachylenia po#aci dachowej
15° – 55°

GZL/B
GLL/B

GPL
GGL

GTL

VFE
VFA
VFB

GZL/B
GLL/B

GPL
GGL

GTL

VFE
VFA
VFB

Górna cz#&' ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Rynienka

Wyko"czenie wiatrownicy

Cz#&ci boczne ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Dodatkowe oblachowanie 
uszczelniaj!ce

Cz#&ci przed$u%aj!ce ko$nierz 
uszczelniaj!cy
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Maksymalna szeroko%' zestawu kombi bez dodatkowej rynienki 
pomi$dzy oknami dachowymi oraz rury spustowej pomi$dzy 
oknami pionowymi mo&e wynosi' 278 cm

Uwaga

Rozmiary

Rozmiary

Warianty

Warianty

MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, PK08, SK06, 
SK08, SK10, UK04, UK08, UK10*

EFW 0012, EFS 0012

EFW 0022E, EFS 0022E, EFW 0032E, EFS 0032E

MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, 
SK10, UK04, UK08, UK10** Brak rozmiaru UK04 dla EFS 0012 

* Brak rozmiaru PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08, 
UK10 dla EFW 0032E, EFS 0032E

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                           zamówienia tel. 697 701 156
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Krokwie pomocnicze

* EBY W10 – krokiew pomocnicza stosowana w(przypadku po$!czenia okien do poddaszy VELUX 
z(oknami pionowymi VFE/VFA/VFB lub z(wyj&ciem balkonowym GEL + VEA/VEB/VEC

Ko$nierze uszczelniaj!ce do zestawów bli)niaczych  
z oknami VFE, VFA, VFB, VIU
Do monta&u okien VELUX z dodatkowymi elementami VFE, VFA, VFB, VIU.  
Z odleg"o%ci! mi$dzy oknami 18 mm obok siebie.

W sk#ad zestawu wchodz!:

Przy monta'u umieszcza si(:

  górna i dwie boczne cz$%ci ko"nierza uszczelniaj!cego,
  dwie cz$%ci przed"u&aj!ce ko"nierz uszczelniaj!cy,
  dwie cz$%ci os"aniaj!ce wiatrownic$ (wyko)czenie wiatrownicy),
   jedna wspólna rynienka deszczowa do odprowadzenia wody 

sp"ywaj!cej z okna po"aciowego,
  oblachowanie 

  wspóln! rynienk$ deszczow! pomi$dzy oknami po"aciowymi,  
a oknami kolankowymi VFE,

  cz$%ci boczne ko"nierza uszczelniaj!ce boczne cz$%ci okien 
po"aciowych,

  dodatkowe oblachowanie uszczelniaj!ce %rodek zestawu,
  górn! cz$%' ko"nierza uszczelniaj!cego u góry,
  cz$%ci przed"u&aj!ce ko"nierz uszczelniaj!cy na dole,
  wyko)czenie wiatrownicy.
   krokiew pomocnicz! EBY W10 pomi$dzy oknami. 

Dopuszczalny k!t nachylenia po#aci dachowej
15° – 55°

Maksymalna szeroko%' zestawu bli+niaczego mo&e wynosi' 278 
cm. Niezb$dne jest zamówienie krokwi pomocniczej EBY W10. 

Uwaga

EBY 2100, EBY 3100 w rozmiarze W10* - 150+220

Rozmiary

Warianty

EFW 0022B, EFS 0022B, EFW 0032B, EFS 0032B

MK04, MK06, MK08, MK10, MK12, PK06, PK08, PK10, SK06, 
SK08, SK10, UK04, UK08, UK10*
* Brak rozmiaru PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08, 
UK10 dla EFW 0032B, EFS 0032B



Górna cz#&' ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Cz#&ci boczne ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Elementy przed$u%aj!ce 
ko$nierz uszczelniaj!cy  
ETW/ETS

Dolna cz#&' ko$nierza 
uszczelniaj!cego

GGU
GGL

GPU
GPL

GTL
GZL/B

GLL/B

GIU
GIL

Ko$nierze uszczelniaj!ce do dodatkowych elementów 
do&wietlaj!cych GIL lub GIU
Monta& okien VELUX z dodatkowym elementem do%wietlaj!cym GIL lub GIU. Dodatkowo do standardowych 
ko"nierzy uszczelniaj!cych potrzebny jest 1 zestaw cz$%ci przed"u&aj!cych ko"nierz uszczelniaj!cy o profilu 
pasuj!cym do typu ko"nierza uszczelniaj!cego.

Dopuszczalny k!t nachylenia po#aci dachowej

15° – 90°

W po"!czeniu z oknami GIL/
GIU w przypadku pokry' 
profilowanych nie mo&na 
stosowa' ko"nierzy EDZ/EKZ. 
W takim przypadku nale&y 
stosowa' ko"nierze  
EDW/EKW.
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Górna cz#&' ko$nierza 
uszczelniaj!cego KOMBI

Cz#&ci boczne ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Rynienka ko$nierza 
uszczelniaj!cego KOMBI

Cz#&ci przed$u%aj!ce ko$nierz 
uszczelniaj!cy ETW/ETS

Dolna cz#&' ko$nierza 
uszczelniaj!cego KOMBI

ETW
/ETS

ETW
/ETS

GGU
GGL

GPU
GPL

GTL

GIU
GIL

GGU
GGL

GPU
GPL

GTL

GIU
GIL

GGU
GGL

GPU
GPL

GTL

GIU
GIL

Monta' kilku okien VELUX z dodatkowymi 
elementami do%wietlaj!cymi GIL lub GIU

Przy monta'u umieszcza si(:

Dodatkowo do standardowych ko"nierzy uszczelniaj!cych KOMBI 
potrzebne s!:

  1 zestaw cz$%ci przed"u&aj!cych ko"nierz uszczelniaj!cy o profilu 
pasuj!cym do typu ko"nierza uszczelniaj!cego KOMBI ETW/ETS,

  1 rynienka ko"nierza uszczelniaj!cego do ka&dej przestrzeni 
pomi$dzy oknami – w tej samej odleg"o%ci mi$dzy o%cie&nicami 
jak ko"nierze uszczelniaj!ce KOMBI ETW/ETS.

  doln! cz$%' ko"nierza uszczelniaj!cego KOMBI na dole pod 
elementem dodatkowym GIL lub GIU,

  dolne cz$%ci boczne ko"nierza uszczelniaj!cego KOMBI ETW/ETS,
  rynienk$ ko"nierza uszczelniaj!cego KOMBI na dole pomi$dzy 

elementami dodatkowymi, rynienk$ ETW/ETS na dole 
pomi$dzy oknami,

  cz$%ci przed"u&aj!ce ko"nierz uszczelniaj!cy na górze,
  górn! cz$%' ko"nierza uszczelniaj!cego KOMBI nad zestawem.
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Warianty rynienek do po#!czenia KOMBI

Warianty elemnetów przed#u'aj!cych

ETW WK 34 0000, ETS WK34 0000

ETW WK34 0000E, ETS WK34 0000E

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                    zamówienia tel. 697 701 156



Ko$nierze uszczelniaj!ce do balkonu dachowego GDL
Do monta&u VELUX GDL oferujemy ko"nierze pojedyncze i ko"nierze uszczelniaj!ce KOMBI.
Ko"nierze tego typu ró&ni! si$ od wszystkich pozosta"ych zarówno w systemach pojedynczych, jak i KOMBI
budow! elementów bocznych – dwucz$%ciowych.

Zastosowanie

Balkon GDL mo&e by' "!czony w zestawach KOMBI  
z oknami GDL oraz z innymi oknami po"!czonymi  
z elementami do%wietlaj!cymi GIL.
Standardowa odleg"o%' mi$dzy o%cie&nicami w zestawach KOMBI
wynosi 10 cm.

Wskazówka dotycz!ca monta'u

GDL
CABRIO

Górna cz#&' ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Cz#&' boczna 1 ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Cz#&' boczna 2 ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Dolna cz#&' ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Dopuszczalny k!t nachylenia po#aci dachowej

35° – 53°

100

Elementy przed"u&aj!ce i rynienki ETW/ETS do zestawów KOMBI znajduj! si$ na stronie 96

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Okna pasuj!ce do po#!czenia z GDL

35° – 53°
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94 cm 114 cm

16
0 

cm

25
2 

cm

92
 cm

GDL GDL

78 cm 114 cm

16
0 

cm

25
2 c

m

92
 cm

GDL

Rozmiary

Warianty

EDW 0000, EDS 0000

MK19, PK19, SK19

Rozmiary

Warianty

EKW 0021E, EKW 0002E, EKS 0021E, EKS 0002E

MK10, PK10, SK10

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                   zamówienia tel. 697 701 156



Monta'

Do monta&u pojedynczego elementu balkonu w dachu 
sk"adaj!cego si$ z 1 górnego elementu i 1 dolnego elementu
potrzebne s!:
  1 pojedynczy ko"nierz uszczelniaj!cy do balkonu w dachu do 

przy"!czenia elementów do dachu i do po"!czenia tych 
elementów ze sob!

  1 mocowanie balustrady EEX M35 do ca"ego balkonu w dachu.

Ko"nierze uszczelniaj!ce tego typu ró&ni! si$ od wszystkich 
pozosta"ych ko"nierzy uszczelniaj!cych tym, &e cz$%ci boczne nie 
s! jednolite, tylko sk"adaj! si$ z 3 wsuwanych elementów.

Ko$nierze uszczelniaj!ce 
do balkonu w dachu

. . . 0
Pojedynczy  

element 

Górna cz#&' ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Cz#&' boczna 1 ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Cz#&' boczna 2 ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Mocowanie balustrady 
($!cznie z blach! $!cz!c!)

Cz#&' boczna 3 ko$nierza 
uszczelniaj!cego

Do monta*u pojedynczego elementu balkonu w dachu
sk"adaj!cego si$ z 1 górnego elementu i 1 dolnego elementu 
potrzebne s!:
–  1 pojedynczy ko"nierz uszczelniaj!cy do balkonu w(dachu do 

przy"!czenia elementów do dachu i do po"!czenia tych 
elementów ze(sob!

–  1 mocowanie balustrady EEX M35 do ca"ego balkonu w(dachu.

Ko"nierze uszczelniaj!ce tego typu ró&ni! si$ od wszystkich 
pozosta"ych ko"nierzy uszczelniaj!cych tym, &e cz$%ci boczne  
nie s! jednolite, tylko sk"adaj! si$ z 3 wsuwanych elementów.

Dopuszczalny k!t nachylenia po#aci dachowej

35° – 53°
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Monta'

Do monta&u balkonu w dachu o dowolnej szeroko%ci potrzebne s!:
  1 ko"nierz uszczelniaj!cy KOMBI do balkonu w dachu na ka&dy balkon (sk"adaj!cy si$  

z 1 górnego elementu i 1 dolnego elementu) do przy"!czenia elementów do dachu  
i do po"!czenia tych elementów ze sob!

  1 mocowanie balustrady EEX M35 ("!cznie z blach! "!cz!c!) jak przy pojedynczych 
elementach balkonu w dachu.

. . . 1
Element
lewy

. . . 2
Element

!rodkowy

. . . 3
Element
prawy

Górna cz#&' ko$nierza 
uszczelniaj!cego KOMBI

Cz#&' boczna 1 ko$nierza 
uszczelniaj!cego KOMBI

Cz#&' boczna 2 ko$nierza 
uszczelniaj!cego KOMBI

Mocowanie balustrady 
($!cznie z blach! $!cz!c!)

Cz#&' boczna 3 ko$nierza 
uszczelniaj!cego KOMBI
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Warianty

EEW M08 0000, EES M08 0000, EEX M35 0000

Warianty

EEW M08 000_0003, EES M08 000_0003

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                    zamówienia tel. 697 701 156



Zestawy izolacji przeciwwilgociowej i termicznej  
do okien dachowych

Zestaw wokó#okiennej izolacji 
termicznej BDX 2000/ 2000F

Wokó#okienna izolacja 
przeciwwilgociowa BFX 1000/1000F

Wokó#okienna paroizolacja 
BBX 0000

   Nadaje si$ zarówno do dachów z izolacj! 
na krokwiach, jak i dachów deskowanych 
oraz do dachów z izolacj! pomi$dzy 
krokwiami z naci!gni$t! foli! pod "atami

   Zapewnia prawid"ow! izolacj$ termiczn! 
pomi$dzy oknem i dachem

   Chroni po"!czenie okna z dachem przed 
wod! deszczow!

   Zawiera ram$ izolacyjn! oraz 
wokó"okienn! izolacj$ 
przeciwwilgociow! BFX

   Dzi$ki rynience odwadniaj!cej 
odprowadzana jest wilgo' powstaj!ca 
pod pokryciem poza obrys okna

   ,atwy i szybki monta& dzi$ki nowym 
k!townikom umieszczonym na obwodzie 
ramy izolacyjnej

   Materia" fartucha uszczelniaj!cego: 
trójwarstwowa w"óknina polipropylenowa

   Materia" ramy izolacyjnej: spieniony 
polietylen z now! mi$kk! warstw! 
zewn$trzn!, zapewniaj!c! lepsze 
dopasowanie do konstrukcji

   Nadaje si$ do wszystkich konstrukcji 
dachowych

  Do szczelnego po"!czenia okien z izolacj! 
przeciwwilgociow! (papa lub folia 
dachowa)

  Dzi$ki swojej konstrukcji pozwala na 
instalacj$ na "atach – bez potrzeby ich 
demonta&u

  Pozwala na umieszczenie dodatkowej 
warstwy izolacyjnej pomi$dzy "atami

  Górna cz$%' izolacji BFX powinna by' 
wprowadzona pod rynn$ odwadniaj!c!

  ,atwy i szczelny monta& dzi$ki nowej 
butylowej warstwie klej!cej, 
umo&liwiaj!cej przymocowanie BFX  
do o%cie&nicy okna 

  Nowe, wyprofilowane naro&niki 
umo&liwiaj! szybk! i szczeln! izolacj$  
w naro&ach o%cie&nicy

  Materia": trójwarstwowa w"óknina 
polipropylenowa

  Nadaje si$ do wszystkich konstrukcji 
dachowych

  Do szczelnego po"!czenia okna  
z istniej!c! paroizolacj! pomieszczenia

  Zawiera foli$ paroizolacyjn!, 
zintegrowan! ze specjalnym profilem 
uszczelniaj!cym po"!czenie z oknem, 
ta%m$ do po"!czenia folii paroizolacyjnej 
BBX z paroizolacj! pomieszczenia  
i elementy monta&owe

Dost$pne równie& BDX i BFX dla po"!cze) okien w zestawach bli+niaczych. Informacji na temat ceny i terminu dostawy udziela Dzia" Obs"ugi Klienta.

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

15° – 90°

15° – 90°

15° – 90°
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Szeroko!" 
krokwi (cm)

Szeroko!" 
rynienki (cm)

8 12 lub 14

10 14 lub 16

Wskazówki dotycz!ce monta'u okna z zastosowaniem zestawu izolacyjnego BDX

Precyzyjny monta% okien i BDX dzi#ki nowym 
k!townikom na obwodzie ramy

Szybkie i szczelne po$!czenie BFX z o&cie%nic! okna 
dzi#ki nowej butylowej warstwie klej!cej

Monta% rynienki do odprowadzenia wody

Szeroko%' okna w cm (rozmiar) 55 (C--) 66 (F--) 78 (M--) 94 (P--) 114 (S--) 134 (U--)

Zalecany rozstaw krokwi w(%wietle (w(cm) dla 
okna z(zestawem BDX

59-61 70-72 82-84 98-100 118-120 138-140

Rekomendowane 
szeroko%ci rynienek

Szeroko!" 
krokwi (cm)

Szeroko!" 
rynienki (cm)

8 12 lub 14

10 14 lub 16

Zalecany rozstaw 
krokwi w %wietle musi 
by' o 4-6 cm wi$kszy 

od szeroko%ci okna
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• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe
    w oknach – 15 lat
• Gwarancja na profile okien drewniano-
    poliuretanowych – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Szczegó"owe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

LAT
GWARANCJI

20*
*Dla okien zamontowanych  
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dost#pna w ci!gu 2 lat od 
zakupu okien, po przes$aniu 
kwestionariusza przed$u%enia 
gwarancji. Pe$ny tekst gwarancji 
dost#pny na velux.pl

Rozmiary

CK02, CK04, CK06, FK04, FK06, FK08, 
MK04, MK06, MK08, MK10, MK12, 
PK04, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, 
SK10, UK04, UK08, UK10, WK34

Rozmiary

CK02, CK04, CK06, FK04, FK06, FK08, 
MK04, MK06, MK08, MK10, MK12, 
PK04, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, 
SK10, UK04, UK08, UK10

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                  zamówienia tel. 697 701 156



D(= grubo%' konstrukcji dachu mierzona od górnej powierzchni "aty do 
powierzchni wyko)czenia wewn$trznego dachu.

Maksymalna grubo%' konstrukcji dachu:
LSB: 33 cm
LSC: 43 cm
LSD: 53 cm
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Wn#ki okienne LSB, LSC i LSD

Zalety produktu

  Elementy gi$te, znajduj!ce si$ powy&ej i poni&ej okna, zapewniaj! wi$cej miejsca 
na izolacj$ ciepln! w miejscu po"!czenia okna z dachem

  Ochrona przed szkodliwym dzia"aniem zjawiska kondensacji
  Wewn$trzne wn$ki okienne VELUX s! dostarczane jako wyrób seryjnie 

wyposa&ony w foli$ paroizolacyjn!. Zapewnia to trwa"e po"!czenie i wspó"prac$ 
paroizolacji dachu z oknem

  Wyko)czenie wewn$trzne nad oknem ma po"o&enie poziome, natomiast element 
podokienny jest usytuowany pionowo, co zapewnia lepszy dost$p %wiat"a ni&  
w przypadku wyko)czenia typu skrzynkowego

  Niemal wszystkie elementy wn$ki okiennej VELUX, takie jak element górny, 
pionowy element podokienny czy listwy maskuj!ce, posiadaj! estetyczne 
zaokr!glenia. Wszystkie elementy s! "!czone ze sob! bez widocznych z"!czy 
%rubowych

  Listwy maskuj!ce s! przyci$te w naro&ach pod odpowiednim k!tem
  Elementy wewn$trznej wn$ki okiennej s! w optymalny sposób dopasowane do 

wszystkich innych produktów firmy VELUX, co zapewnia doskona"e ich "!czenie 
przy monta&u okna po"aciowego na poddaszach

  Wszystkie elementy wn$ki okiennej VELUX s! w maksymalnym stopniu 
prefabrykowane. Nie ma potrzeby zakupu innych dodatkowych materia"ów jak 
farby, czy kleje

  Estetyczne, bia"e elementy wn$ki w kolorze NCS S 0500-N wykonane s! ze 
spienionego PVC o grubo%ci 10 mm. Listwy maskuj!ce wykonane s! z 
dwuwarstwowego PVC. Warstwa g"ówna/no%na wykonana jest z PVC 
wzmacnianego w"óknami organicznymi, natomiast warstwa zewn$trzna to PVC  
o grubo%ci 0,5 mm w kolorze bia"ym.

W przypadku okien instalowanych w zestawach kombi, prosimy o kontakt z Dzia"em Obs"ugi Klienta.

Wn(ka okienna LSB/LSC/LSD

Do stosowania przy grubo%ci konstrukcji
dachu od 17 do 33/43/53 cm (LSB/LSC/
LSD). S"u&y do po"!czenia okien do 
poddaszy VELUX z wewn$trzn!, sko%n! 
po"aci! dachu.

Dopuszczalny k!t nachylenia 
po#aci dachowej

15° – 90° (przy k!tach 15°-25° i 65°-90°
element górny i dolny s! lekko
odchylone od poziomu/pionu).

Konstrukcja dachu

Rozmiary

LSB 2000, LSC 2000, LSD 2000

CK02, FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, MK12, PK06, PK08, SK06, SK08, UK08

Warianty

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                            
                 zamówienia tel. 697 701 156



Rolety, markizy 
i *aluzje do 
okien VELUX



NOWO!" Zestawy akcesoriów VELUX
Kupuj#c markizy w%zestawie z%rolet# wewn$trzn# oszcz$dzasz 10%!

Zestawy akcesoriów VELUX

NOWO!"!
Wybierz najlepsze rozwi#zanie na Twoje okna dachowe!
Kupuj!c markizy w zestawie z rolet! wewn"trzn! oszcz"dzasz 10% ceny!  

Markiza
przeciws$oneczna
MHL

Zadbaj o odpowiedni!
temperatur" na poddaszu

Roleta
zaciemniaj#ca
DKL

Komfortowy sen z ca#kowitym 
zaciemnieniem

Markiza
przeciws$oneczna
MHL

Zadbaj o odpowiedni!
temperatur" na poddaszu

Roleta
dekoracyjna
RHL

Kontroluj wpadaj!ce
$wiat#o i zadbaj o prywatno$%

Markiza
przeciws$oneczna
MHL

Zadbaj o odpowiedni!
temperatur" na poddaszu

Roleta
przyciemniaj#ca
RHZ

Efekt pó#mroku
z obs#ug! na haczykach

Markiza
przeciws$oneczna
MHL

Zadbaj o odpowiedni!
temperatur" na poddaszu

Roleta
plisowana
FHC

Roleta dekoracyjna
z p#ynn! regulacj!
$wiat#a

+  

+  

+  

+  

W zestawie
10%
taniej

Wybierz os#ony 
zewn(trzne, by 
ochroni" poddasze 
przed upa#em

Dobierz rolety 
wewn(trzne, by 
regulowa" ilo%" 
wpadaj!cego %wiat#a  
i zapewni" prywatno%" 
domownikom

Zainstaluj moskitiery, 
by uchroni" si( 
przed nieproszonymi, 
lataj!cymi go%"mi
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Efektywna ochrona

Zapami(taj:

Markizy MHL to idealny wybór je&eli poszukujesz skutecznej 
ochrony przed nagrzewaniem si$ poddasza. Dzi$ki swojej 
konstrukcji zatrzymuj! ciep"o zanim przedostanie si$ przez szyb$ 
do wn$trza. Tkanina w formie siateczki z polichlorku winylu nie 
zas"ania widoku za oknem oraz nie zaciemnia pomieszcze).  
W okresie zimowym, kiedy markiza nie jest u&ywana nale&y  
j! zwin!' do kasetonu. Markizy pasuj! do ka&dego typu okna 
VELUX i mo&na "atwo je zainstalowa' z wewn!trz 
pomieszczenia.

  Ochrona przed upa"em – nawet do 76%* 
  ,atwy monta& i obs"uga z wewn!trz pomieszczenia
  Nie ogranicza widoku na zewn!trz
  Trwa"a i "atwa w czyszczeniu tkanina w formie siateczki
  Do markizy MML nale&y dokupi' KUX 110 (nie dotyczy 

produktów instalowanych na elektrycznych oknach VELUX)

Markizy

Markizy dost#pne s! równie%
w wersji elektrycznej i solarnej.

Markiza zainstalowana jest na 
zewn!trz, wi#c mo%esz $!czy' j! 
ze wszystkimi rodzajami rolet
wewn#trznych.

Ochrona przed ciep#em
Typy markiz

MHL – markiza manualna
MML – markiza elektryczna
MSL – markiza solarna
MSG – markiza solarna do okien do p$askiego dachu

Dost$pny kolor 
materia"u

5060

*Warto%ci techniczne zgodne z norm! EN ISO 12567-2, EN 13363-2 oraz ISO 15099.   Efekt zale&y od typu okna i parametrów szyby. Warto%' 76% dla wariantu  
  szyby 61 oraz 66.

LATA

GWARANCJI

3

  113

Ro
le

ty

Redukcja nagrzewania i zaciemnienie w jednym

Zapami(taj:

Solarne markizy zaciemniaj!ce zapewniaj! skuteczn! ochron$ 
przed ciep"em, utrzymuj!c przyjemn! temperatur$ na poddaszu, 
w s"oneczne dni. Za% efekt zaciemnienia gwarantuje najlepsze 
warunki dla zdrowego i komfortowego snu. Nowoczesny design 
doskonale si$ komponuje si$ z ka&dym rodzajem pokrycia 
dachowego. Produkt dost$pny jest w wersji solarnej, sterowany 
za pomoc! intuicyjnego w obs"udze przycisku na%ciennego. 

  93% ochrony przed nagrzewaniem
  Zaciemnienie
  Nowoczesny i trwa"y wygl!d
  Nie ogranicza widoku na zewn!trz
  Do markizy MML nale&y dokupi' KUX 110 (nie dotyczy 

produktów instalowanych na elektrycznych oknach VELUX)

Solarne markizy zaciemniaj!ce

Solidna konstrukcja zapewnia 
trwa$o&' na wiele lat

Solarna markiza zaciemniaj!ca 
sterowana jest za pomoc! pilota 
na&ciennego, systemów VELUX 
ACTIVE lub VELUX App Control

Ochrona przed ciep#em i zaciemnienie

Typy solarnych markiz zaciemniaj!cych

SSS – solarna markiza zaciemniaj!ca

Dost$pny kolor 
siateczki

0000

LATA

GWARANCJI

3

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                          
                 zamówienia tel. 697 701 156
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Ca#kowita ochrona, komfort i poprawa izolacyjno%ci

Wa'ne informacje dotycz!ce monta'u:

Zapami(taj!

Rolety chroni! przed nagrzewaniem pokoju w lecie i utrzymuj! 
ciep"o w pomieszczeniu zim!. Pozwalaj! na zablokowanie %wiat"a 
z zewn!trz w dowolnym momencie dnia. Zapewniaj! dodatkowe 
bezpiecze)stwo Twojego domu przed w"amaniem oraz 
ograniczaj! ha"as podczas gradu i deszczu. Zbudowane  
z wytrzyma"ego aluminium sprawdz! si$ bez wzgl$du na pogod$. 
Przetestowali%my je w najbardziej ekstremalnych warunkach, 
&eby mie' pewno%', &e b$d! Ci s"u&y"y przez lata.

  Rolety zewn$trzne nie mog! by' montowane na balkonach 
GDL, balkonach dachowych, na górnych elementach 
do%wietlaj!cych, oknach kolankowych, na oknach, które 
funkcjonuj! jako wy"azy ewakuacyjne, maj! zainstalowany 
system oddymiaj!cy albo s! zamontowane w systemie 
bli+niaczym – jedno obok drugiego  
w odleg"o%ci 18 mm. 

  W przypadku monta&u rolet zewn$trznych w zestawach KOMBI 
jedna nad drug!  konieczne jest zastosowanie specjalnego 
ko"nierza, np. EKW 0007J, zapewniaj!cego wymagan! 
odleg"o%' mi$dzy  o%cie&nicami okien – 25 cm.

  Rolet zewn$trznych nie mo&na montowa' razem z markizami.
  W przypadku monta&u rolet zewn$trznych na oknach 

po"!czonych z dolnymi elementami do%wietlaj!cymi GIL i GIU – 
wymagane s! rolety SMG na specjalne zamówienie. 

  W przypadku monta&u rolet zewn$trznych solarnych SSL na 
oknach solarnych GGL lub GGU nale&y dokupi' zestaw 
adaptacyjny ZOZ 213, umo&liwiaj!cy przeniesienie panelu 
s"onecznego okna na kaset$ rolety. 

  Rolety zewn$trznej solarnej nie mo&na montowa' na oknach 
solarnych w$&szych ni& 78 cm (czyli rozmiary o symbolu C i F).

  Do rolety SML nale&y dokupi' KUX 110 (nie dotyczy produktów 
instalowanych na elektrycznych oknach VELUX)

  Nawet do 94%** ochrony przed nagrzewaniem
  Poprawa izolacyjno%ci okna nawet o 17%*
  Ca"kowite zaciemnienie
  Efekt wyciszenia o 10dB ha"asu deszczu i gradu
  Poprawa bezpiecze)stwa

Rolety zewn#trzne

Roleta zasilana energi! solarn! 
dzi#ki wbudowanemu 
akumulatorowi dzia$a i w dzie", 
i w nocy, niezale%nie od  
zachmurzenia.

Dzi#ki zestawowi adaptacyjnemu 
ZOZ 217 mo%esz otworzy' swoje 
okno VELUX wraz zainstalowan! 
na nim rolet! zewn#trzn! i zatrzy- 
ma' je w trzech pozycjach wpu- 
szczaj!c &wiat$o, ale chroni!c si# 
przed ciep$em z zewn!trz.

Redukcja temperatury i lepsza izolacja Typy rolet zewn(trznych

SML  – roleta elektryczna
SSL  – roleta solarna
SMG  – do okien do&wietlaj!cych

standardowe 
–  aluminium 

do okien z 
oblachowaniem 
z tytan cynku

do okien w obróbce 
miedzianej – prosimy 
o kontakt z Dzia"em 
Obs"ugi Klienta

0000 0700

* Warto%ci techniczne zgodne z norm! EN ISO 12567-2, EN 13363-2 oraz ISO 15099. Efekt zale&y od typu okna i parametrów szyby. Warto%' 94% dla wariantu 
szyby 66. ** Warto%' 16% dla wariantu szyby 51.

LATA

GWARANCJI

3
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Przyciemnienie i dekoracja

Zapami(taj:

Typy rolet przyciemniaj!cych

Rolety przyciemniaj!ce "!cz! w sobie tkanin$ zaciemniaj!c!  
i 3 stopniow! obs"ug$ na haczykach. Rezultatem s! proste  
i niedrogie rolety, które zapewniaj! znaczne zaciemnienie 
 pokoju i komfortow! atmosfer$ do odpoczynku i snu.

  Przyciemnienie
  Na haczykach z mo&liwo%ci! zatrzymania na 3 poziomach
  2 klasyczne kolory
  3 lata gwarancji

RHZ – roleta przyciemniaj!ca

Rolety przyciemniaj!ce

RHZ – roleta przyciemniaj!ca  
na haczykach z 3-stopniowym 
zatrzymaniem

Idealne do pomieszcze", gdzie 
potrzebujesz zaciemnienia  
w dobrej cenie.

Zaciemnienie

4219 4212

Kolory Standard

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                             
                 zamówienia tel. 697 701 156
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Zaciemnienie

Typy rolet zaciemniaj!cych

Zapami(taj:

Rolety zaciemniaj!ce DKL gwarantuj! pe"ne zaciemnienie 
o dowolnej porze dnia. Idealne do sypialni, jak równie& pokoi 
dzieci$cych, gdzie wa&na jest pe"na kontrola nad %wiat"em oraz 
komfort snu czy popo"udniowej drzemki. Rolety wykonane s!  
z trójwarstwowej tkaniny: od %rodka pomieszczenia 100% 
poliester, od strony zewn$trznej pow"oka aluminiowa odbijaj!ca 
ciep"o, a pomi$dzy warstwa odpowiedzialna za zaciemnienie.

DKL – roleta z prowadnicami, manualna
DML – roleta z prowadnicami, elektryczna
DSL – roleta z prowadnicami, solarna

  Zaciemnienie wn$trza
  Poprawa izolacyjno%ci okna
  Smuk"e prowadnice
  Wygodna obs"uga z mo&liwo%ci! zatrzymania rolety  

w dowolnym miejscu
  Szybki i "atwy monta&
  3 lata gwarancji
  Dost$pna w kolekcji Colour by you – mo&liwo%' personalizacji 

rolety w jednym z 1800 kolorów
  Dost$pna w kolekcji dzieci$cej
  Do rolety DML nale&y dokupi' KUX 110 oraz zestaw 

adaptacyjny ZOZ do poprowadzenia przewodów zasilaj!cych 
(nie dotyczy produktów instalowanych na elektrycznych oknach 
VELUX)

Rolety zaciemniaj!ce

Rolety uzyska$y certyfikat 
Oeko-Tex®. Produkt wykonany 
z tkanin bezpiecznych dla 
zdrowia jego u%ytkowników.

Ca#kowite zaciemnienie

10251085 1100 0705

Kolory Standard

45644574 4559 3009

Kolory Premium

45774575 4576 4578

45564579 4580 4581

Kolor prowadnic

Bia#ySrebrny
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Zaciemnienie i dekoracja

Zapami(taj:

Rolety zaciemniaj!co-plisowane DFD s! po"!czeniem dwóch rolet:
zaciemniaj!cej i plisowanej. Pozwalaj! uzyska' zaciemnienie  
i  kontrol$ nad %wiat"em w po"!czeniu z efektem dekoracji 
wn$trza. Dost$pne w wersji manualnej.

  Dwa produkty w jednym – zaciemnienie lub rozproszenie 
%wiat"a 

  Poprawa izolacyjno%ci okna
  Wygodna obs"uga z mo&liwo%ci! zatrzymania rolety  

w dowolnym miejscu
  Smuk"e prowadnice
  Szybki i "atwy monta&
  3 lata gwarancji
  Dost$pna w kolekcji Colour by you – mo&liwo%' personalizacji 

rolety w jednym z 1800 kolorów
  Dost$pna w kolekcji dzieci$cej

Rolety zaciemniaj!co-plisowane

Rolety uzyska$y certyfikat
Oeko-Tex®, produkt wykonany
z tkanin nieszkodliwych dla
zdrowia jego u%ytkowników.

Zaciemnienie Typy rolet zaciemniaj!co-plisowanych

DFD – roleta manualna

Dolna plisa 
zawsze w kolorze 

bia"ym

10251085 1100 0705

Kolory Standard

45644574 4559 3009

Kolory Premium

45774575 4576 4578

45564579 4580 4581

Kolor prowadnic

Bia#ySrebrny
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Gwiazdki 
4665

Balony 
4666

Latawce 
4667

Wszech(wiat 
4653

Wy(cigi 
4654

Mapa ulic 
4655

Ró*owe gwiazdki 
4659

B+$kitne niebo 
4660

Zielone gwiazdki 
4661

Dla niemowl!t – Rolety VELUX

Dla ch#opców – Rolety VELUX

Dla dziewczynek – Rolety VELUX

Wi$cej na stronie velux.pl 

* Wszystkie rolety wewn$trzne VELUX s! sterowane elektrycznie lub obs"ugiwane r$cznie i spe"niaj! wymogi bezpiecznego u&ytkowania okre%lone  
w normach EN 13120:2009+A1:2014 oraz EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.

Pragniemy podkre%li', &e tak jak w przypadku wszystkich tkanin, prawdziwe kolory mog! si$ ró&ni' od wydrukowanych próbek. Wzory przedstawione na zdj$-
ciach s"u&! jedynie do celów informacyjnych. Rolety mog! si$ ró&ni' od pokazanych, poniewa& ka&dy wzór jest dopasowywany do rozmiarów okna.

Kolekcja dzieci#ca
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Ochrona izolacyjna

Zapami(taj:

Rolety podwójnie plisowane FHC to po"!czenie klasycznej  
elegancji rolet plisowanych i w"a%ciwo%ci izolacyjnych
pow"oki aluminiowej. Pow"oka zastosowana w tych roletach 
utrzymuje ciep"o zim! oraz poprawia komfort i temperatur$  
w pomieszczeniach latem – doskona"y sposób na popraw$ 
energooszcz$dno%ci w domu. Roleta gwarantuje ca"kowite 
zaciemnienie.

  Zaciemnienie wn$trza
  Poprawa izolacyjno%ci nawet o 27%*
  Wygodna obs"uga z mo&liwo%ci! zatrzymania rolety  

w dowolnym miejsc
  Smuk"e prowadnice
  Szybki i "atwy monta&
  3 lata gwarancji
  Do rolety FMC nale&y dokupi' KUX 110 oraz zestaw 

adaptacyjny ZOZ do poprowadzenia przewodów zasilaj!cych 
(nie dotyczy produktów instalowanych na elektrycznych oknach 
VELUX)

Energooszcz#dne rolety zaciemniaj!ce

Tkanina o strukturze plastra 
miodu z wewn#trzn!  
pow$ok! aluminiow!  
zatrzyma ciep$o wewn#trz 
pomieszczenia podczas 
zimnych i ch$odnych nocy. 

Roleta podwójnie plisowana
zaciemnia pomieszczenie,
dlatego idealnie sprawdzi
si# w sypialni.

Izolacja i zaciemnienie

Typy rolet podwójnie plisowanych

FHC – roleta z prowadnicami, manualna, mo%liwo&' obs$ugi 
górn! i doln! prowadnic!
FMC – roleta z prowadnicami, elektryczna
FSC – roleta z prowadnicami, solarna

*Warto%ci techniczne zgodne z norm! EN ISO 12567-2, EN 13363-2 oraz ISO 15099. Efekt zale&y od typu okna i parametrów szyby.

11561045 1047 1163

Kolory Standard

11671164 1165 1166

Kolory Premium

11701168 1169 1155

11731049 1171 1172

Kolor prowadnic

Bia#ySrebrny
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Przyciemnienie i dekoracja

Zapami(taj:

Typy rolet dekoracyjnych

Rolety dekoracyjne w prosty sposób "!cz! wiele korzy%ci. Idealnie 
pasuj! do wszystkich pomieszcze). Doskonale kontroluj! ilo%' 
wpadaj!cego do pomieszczenia %wiat"a, a tak&e os"aniaj! okno 
przed widokiem z zewn!trz. Wykonane z wysokiej jako%ci 
pó"przezroczystego poliestru, posiadaj! pow"ok$ "atw! w 
czyszczeniu, odporn! na blakni$cie i zabrudzenia. 
Efektywne i trwa"e, zawsze dobrze prezentuj! si$ na oknach. 
Roleta z prowadnicami (RFL) daje mo&liwo%' zatrzymania rolety 
w dowolnym miejscu okna.

  Kontrola %wiat"a i prywatno%'
  Wygodna obs"uga z mo&liwo%ci! zatrzymania rolety  

w dowolnym miejscu
  Smuk"e prowadnice
  Szybki i "atwy monta&
  3 lata gwarancji
  Dost$pna w kolekcji Colour by you – mozliwo%' personalizacji 

rolety w jednym z 1800 kolorów
  Do rolety RML nale&y dokupi' KUX 110 oraz zestaw 

adaptacyjny ZOZ do poprowadzenia przewodów zasilaj!cych 
(nie dotyczy produktów instalowanych na elektrycznych oknach 
VELUX)

RFL – roleta z prowadnicami, manualna
RML – roleta z prowadnicami, elektryczna
RSL – roleta z prowadnicami, solarna

Rolety dekoracyjne

RFL – roleta dekoracyjna
z prowadnicami zatrzymywana
w dowolnym miejscu okna.

Kontrola %wiat#a

10281086 9050 4161

Kolory Standard

41644163 4162 4069

Kolory Premium

41674165 4166 4168

41554171 4169 4170

Kolor prowadnic

Bia#ySrebrny
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Rozproszenie %wiat#a

Regulacja %wiat#a i dekoracja

Zapami(taj:

Typy rolet dekoracyjnych na haczykach

Rolety na haczykach to proste i atrakcyjne cenowo rozwi!zanie, 
które reguluje ilo%' %wiat"a w pomieszczeniu i zapewnia %wietne 
warunki do codziennych aktywno%ci na poddaszu.

  Dekoracja i rozproszenie %wiat"a
  Prywatno%'
  4 klasyczne kolory
  3 lata gwarancji

RHL – roleta dekoracyjna na haczykach

Rolety dekoracyjne na haczykach

RHL – roleta dekoracyjna
na haczykach z 3-stopniowym
zatrzymaniem.

Idealne do pomieszcze", gdzie 
potrzebujesz regulacji 
wpadaj!cego &wiat$a,  
w atrakcyjnej cenie.

1028 1086

Kolory Standard

4161 9050

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                 
                 zamówienia tel. 697 701 156
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Izolacja i rozproszenie %wiat#a

Zapami(taj:

Rolety plisowane FHL spowij! Twoje wn$trze eleganckim, 
delikatnym i mi$kkim %wiat"em. Idealne do wszystkich 
pomieszcze), w których odpowiednio dobrana ilo%' %wiat"a
tworzy' ma niepowtarzaln! atmosfer$.
Niezwykle dekoracyjne i pó"przezroczyste tkaniny, wykonane
z wysokiej jako%ci poliestru z pow"ok! u"atwiaj!c! czyszczenie.

  Kontrola %wiat"a i ochrona prywatno%ci
  Mo&liwo%' operowania doln! lub górn! prowadnic!
  Wygodna obs"uga z mo&liwo%ci! zatrzymania rolety  

w dowolnym miejscu
  Smuk"e prowadnice
  Szybki i "atwy monta&
  3 lata gwarancji
  Do rolety FML nale&y dokupi' KUX 110 oraz zestaw 

adaptacyjny ZOZ do poprowadzenia przewodów zasilaj!cych 
(nie dotyczy produktów instalowanych na elektrycznych oknach 
VELUX)

Rolety plisowane

Roleta plisowana wykonana
jest z wysokiej jako&ci
materia$u, z pow$ok!
u$atwiaj!c! czyszczenie.
Wystarczy tylko wilgotna
szmatka!

Kontrola %wiat#a Typy rolet plisowanych

FHL – roleta z prowadnicami, manualna, mo%liwo&' obs$ugi 
górn! i doln! prowadnic!
FML – roleta z prowadnicami, elektryczna
FSL – roleta z prowadnicami, solarna

12821016 1274 1259

Kolory Standard

12791276 1277 1278

12751280 1281 1256

12861283 1284 1285

Kolor prowadnic

Bia#ySrebrny

Kolory Premium
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Odporne na wilgo"

Zapami(taj:

.aluzje PAL to uniwersalne rozwi!zanie "!cz!ce w sobie 
praktyczno%' u&ytkowania i eleganckie wzornictwo.
Idealnie sprawdz! si$ w "azience i kuchni, gdzie cz$sto
wyst$puje wysoka wilgotno%'. Zbudowane z aluminiowych listew
s! bardzo "atwe w czyszczeniu. Za pomoc! suwaka dostosowuje
si$ k!t i ilo%' wpadaj!cego %wiat"a. Brak wisz!cych sznurków 
sprawia, &e wygl!daj! elegancko i estetycznie.

  Odporno%' na wilgo'
  Prosta obs"uga, bez wisz!cych sznurków
  ,atwe w czyszczeniu
  Smuk"e prowadnice
  Szybki i "atwy monta&
  3 lata gwarancji

,aluzje

,aluzje VELUX nie maj! 
%adnych wisz!cych sznurków, 
dzi#ki temu s! nie tylko 
bezpieczne, ale równie% 
wyj!tkowo estetyczne.

Zas$oni#te daj! poczucie
prywatno&ci, nie ograniczaj!c
&wiat$a.

Kontrola %wiat#a Typy 'aluzji

PAL – %aluzja manualna

7001

Kolory Standard

7057

7063

7065

Kolor prowadnic

Bia#ySrebrny

Kolory Premium

7062

7064
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Ochrona przed owadami

Zapami(taj:

Wa'ne informacje dotycz!ce monta'u

Z moskitier! ZIL mo&esz zostawi' otwarte okno i cieszy' si$ 
spokojnym snem oraz %wie&ym powietrzem bez owadów.
Siateczka moskitiery wykonana jest z w"ókna szklanego 
pokrytego polichlorkiem winylu. Prowadnice, górny kaseton 
 i listwy wykonane s! z aluminium. Dzi$ki takiej konstrukcji nawet
najdrobniejsze owady nie s! w stanie przedosta' si$ do Twojego 
wn$trza, co daje 100% ochron$. Moskitiera instalowana jest na 
wn$ce okiennej, pozostawiaj!c mo&liwo%' swobodnego 
operowania oknem.

Moskitiera ZIL mo&e by' stosowana do ka&dego typu okien, o ile 
wymiary wn$ki okiennej pokrywaj! si$ z dost$pnymi wymiarami 
moskitiery wg tabeli:

  100 % ochrona przed owadami
  Nowa, ulepszona siateczka 
  Nie zas"ania widoku za oknem
  Montowana na wn$ce okiennej
  Zwijana do kasety górnej, gdy nie jest u&ywana
  Mo&e by' "!czona z dowolnymi roletami VELUX
  Kaseton i prowadnice w kolorze bia"ym
  Dost$pna w wersji manualnej
  3 lata gwarancji 

 

Moskitiery

Moskitier# montuje si#
na wn#ce wokó$okiennej.

Je%eli wn#ka jest za$amana
(np. w przypadku monta%u
moskitiery równie% do &cianki
kolankowej), niezb#dne jest
zastosowanie dwóch moskitier. 
W tym przypadku konieczny jest 
równie% zestaw $!cz!cy  
o symbolu ZOZ 157.

100% ochrona przed owadami

Typy moskitier

ZIL – moskitiera manualna

Dost$pny kolor, ZIL

00000000

szeroko()

w
ys

ok
o(

)

439-530 mm 531-640 mm 641-760 mm 761-922 mm 923-1120 mm 1121-1285 mm

0-1600 mm ZIL CK02 0000 ZIL FK08 0000 ZIL MK06 0000 ZIL PK25 0000 ZIL SK06 0000 ZIL UK04 0000

1601-2000 mm ZIL CK06 0000 ZIL FK08 0000 ZIL MK06 0000 ZIL PK06 0000 ZIL SK06 0000 ZIL UK10 0000

2001-2400 mm - ZIL FK08 0000 ZIL MK10 0000 ZIL PK10 0000 ZIL SK10 0000 ZIL UK10 0000
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Akcesoria

ZOZ 159

ZOZ 217

ZCT 200

ZOZ 040 ZOZ 085

ZOZ 095

Zamek blokuj!cy bez klucza. Montowany 
w górnej cz$%ci o%cie&nicy.

Zestaw adaptacyjny umo&liwiaj!cy  
otwarcie okna z rolet! zewn$trzn!  
i zatrzymanie go w 3 pozycjach.

Dr!&ek teleskopowy o regulowanej 
d"ugo%ci od 103 do 183 cm (kulkowa
blokada umo&liwiaj!ca rozwini$cie dr!&ka 
na 4 wymagane d"ugo%ci 103, 130, 157, 
183 cm).

Adaptor do rolety RHL umo&liwiaj!cy 
obs"ugiwanie jej za pomoc! dr!&ka
teleskopowego ZCT 200.

Adaptor do rolety na prowadnicach 
umo&liwiaj!cy obs"ugiwanie jej za pomoc! 
dr!&ka teleskopowego ZCT 200.

Adaptor do obs"ugi okien GZL, GLL, GLU, 
generacji V22, za pomoc! dr!&ka ZCT 
200. Kompatybilny wy"!cznie z oknami  
z górnym otwieraniem.

ZOZ 012

Zamek blokuj!cy z kluczem. Montowany  
w górnej cz$%ci o%cie&nicy uniemo&liwia
otwarcie okna. Idealny jako dodatkowe 
zabezpieczenie w pomieszczeniach, gdzie 
okna s! w zasi$gu r!k dzieci.

A
kc

es
or

ia

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                            
                 zamówienia tel. 697 701 156
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io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna technologia bezprzewodowa, którą łatwo 
zainstalować. Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikują się ze sobą podnosząc 
komfort i bezpieczeństwo oraz obniżają zużycie energii.

www.io-homecontrol.com

Mo'liwo%" wyboru

Wszystkie rolety, markizy i &aluzje  wyst$puj! w wersji 
manualnej. Cz$%' z nich dost$pna jest równie& w wersji 
elektrycznej i solarnej.  

Opcje sterowania akcesoriami

  Manualna    Elektryczna   Solarna

Rolety, markizy i &aluzje obs"ugiwane 
r$cznie  s! idealne do okien, do których 
jest "atwy dost$p. 
W przypadku gdy okno zamontowane  
jest wysoko, mo&na u&y' dr!&ków. 

W przypadku wi$kszej ilo%ci okien lub gdy 
s! to elektryczne okna VELUX,  
wyposa&one w elektryczny system 
sterowania, polecamy zastosowanie rolet  
i &aluzji zasilanych energi! elektryczn! 
i obs"ugiwanych za pomoc! pilota. 
Dzi$ki temu ich obs"uga b$dzie niezwykle 
prosta i mo&liwa z dowolnego miejsca 
w Twoim domu.

Rolety i markizy solarne to %wietny  
wybór je%li chcesz zainstalowa' je  
na oknach ju& zamontowanych, bez  
konieczno%ci prowadzenia okablowania 
lub w przypadku posiadania okien 
zasilanych energi! s"oneczn!.  
Proste i szybkie w monta&u, dost$pne  
w opakowaniu z pilotem zdalnego 
sterowania. Wyposa&one w oszcz$dzaj!c! 
energi$ bateri$, która na"adowana 
umo&liwia 600-krotn! obs"ug$  
w przypadku rolet  i &aluzji wewn$trznych 
i 100-krotn! obs"ug$ w przypadku rolet 
zewn$trznych. Rolety i markizy zasilane 
energi! solarn! mog! by' obs"ugiwane 
przy ca"kowitym braku promieni  
s"onecznych.
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KUX 110 – najwa'niejsze informacje

  Sterownik KUX 110 mo&e obs"ugiwa' maksymalnie pi$' 
ró&nych produktów VELUX

  Mo&e sterowa' maksymalnie trzema produktami na jednym oknie:
– rolet! zewn$trzn! lub markiz! przeciws"oneczn!
– rolet! wewn$trzn!
– silnikiem do otwierania okna

  Minimalna ilo%' sterowników do grupy produktów to ilo%' 
produktów sterowanych elektrycznie podzielona przez 5  
(taki dobór jest opcj! najta)sz!, ale nie najbardziej optymaln!)

  Wszystkie produkty elektryczne dostarczane s! z dedykowan! 
klawiatur! na%cienn! KLI

Przy dobieraniu ilo%ci sterowników KUX 110 pod k!tem 
optymalnego i komfortowego u&ywania produktów elektrycznych 
nale&y wzi!' pod uwag$:
  Ilo%' wszystkich produktów sterowanych elektrycznie
  Rozmieszczenie poszczególnych produktów w pomieszczeniach 

(dobór optymalnego sterowania konkretnymi produktami)
  Rozmieszczenie produktów na konkretnych oknach
  Wielko%' domu, czyli oddalenie sterowników od produktów, 

poniewa& wp"ywa to na dobór przekrojów przewodów:
   – 0-20 m 2x0.75 mm2

   – 20-50 m 2x1.5 mm2

   – D"ugo%' wszystkich przewodów "!cz!cych produkty ze 
sterownikiem nie mo&e przekracza' 50 m.

Przydatne wskazówki odno%nie sterowania produktami

   Czy wymagane jest dzia"anie produktów w tym samym czasie 
(jednocze%nie)? Je&eli TAK, to ka&dy produkt musi by' 
sterowany osobnym KUX 110

   Przy pod"!czeniu kilku produktów do jednego sterownika  
KUX 110 b$d! one dzia"a"y sekwencyjnie (nie jednocze%nie)

   Przy sterowaniu kilkoma produktami ró&nych typów, 
rekomendujemy pod"!czanie grup tych samych produktów 
(max.5) do jednego, osobno dedykowanego dla grupy 
produktów sterownika KUX

   Usytuowanie produktów w jednym pomieszczeniu daje 
mo&liwo%' sterowania grup! tych samych produktów z jednej 
klawiatury

   Warto upewni' si$ czy klient b$dzie chcia" zdalnie sterowa' 
wybranymi produktami (konieczny zakup systemu VELUX 
ACTIVE lub VELUX App Control wi$cej na stronie 131).

Mo'liwe warianty sterowania produktami przedstawionymi w powy'szym przyk#adzie

Wariant 1
Pod"!czenie wszystkich czterech 
produktów pod jeden sterownik KUX
  Jest to najta)sze, ale nie najbardziej 

optymalne rozwi!zanie
  Poszczególne produkty b$d! dzia"a"y po 

wyborze z konkretnej klawiatury
  Mo&liwe sterowanie roletami na oknach 

2 i 3 z jednej klawiatury w drugim 
pomieszczeniu, ale b$d! dzia"a"y 
sekwencyjnie (jeden po drugim).

Wariant 2
Wydzielenie dwóch pomieszcze)  
i dedykowanie sterownika KUX na ka&de 
pomieszczenie osobno (2 x KUX)
  Pod"!czenie produktów na oknie nr 1  
w pierwszym pomieszczeniu do jednego 
sterownika KUX

  Pod"!czenie dwóch rolet na oknach 2 i 3 
w drugim pomieszczeniu do drugiego 
sterownika KUX

  Niezale&ne sterowanie produktami  
w pomieszczeniu z oknem 1 z osobnych 
dwóch klawiatur (SML i KMG)

  Niezale&ne sterowanie roletami na 
oknach 2 i 3 z osobnych dwóch klawiatur

  Mo&liwe sterowanie roletami na oknach  
2 i 3 z jednej klawiatury w drugim 
pomieszczeniu, ale b$d! dzia"a"y 
sekwencyjnie (jedna po drugiej).

Wariant 3
Wydzielenie dwóch grup produktów  
(KMG i SML) i dedykowanie sterownika  
KUX na ka&d! grup$ osobno (2 x KUX)
  Pod"!czenie KMG na oknie nr 1 do  
jednego sterownika KUX

  Pod"!czenie trzech rolet na oknach 1, 2  
i 3 do drugiego sterownika KUX

  Niezale&ne sterowanie silnikiem KMG   
w pomieszczeniu z oknem 1 z dedykowa-
nej klawiatury

  Niezale&ne sterowanie roletami na 
oknach 1, 2 i 3 z osobnych klawiatur

  Mo&liwe sterowanie rolet! na oknie 1  
z dedykowanej klawiatury z pomieszcze-
nia 1 i roletami na oknach 2 i 3 z osobnych 
klawiatur z pomieszczenia 2

  Mo&liwe sterowanie roletami na oknach  
2 i 3 z jednej klawiatury w drugim 
pomieszczeniu, ale b$d! dzia"a"y 
sekwencyjnie (jedna po drugiej).

  Przyk"adowa instalacja produktów

Okno nr 1 z rolet! zewn$trzn! SML  
i silnikiem KMG zainstalowane  
w pierwszym pomieszczeniu 

Okna nr 2 i 3 z roletami zewn$trznymi SML 
zainstalowane w drugim pomieszczeniu

SML

Okno 3

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2

SML

Okno 1

SML

Okno 2

KMG

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl            zamówienia tel. 697 701 156



UWAGA: Przedstawione zestawienie dotyczy okien V21 i V22. Przy wyborze produktu nale%y wybra' rozmiar dedykowany odpowiedniej generacji produktów. Przy zamawianiu 
rolet do okien dachowych z generacji VES prosimy o indywidualny kontakt z Dzia$em Obs$ugi Klienta. Do okien generacji VES, typu GGU oraz GPU (o symbolach 102, 204, 206, 
304, 306, 308, 310, 406, 408, 606, 608) rolety nale%y dobiera' indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt z Dzia$em Obs$ugi Klienta. Roleta obrotowa SHL pasuje do okien 
generacji V21 i V22.

Tabela kompatybilno&ci okien z akcesoriami
i elektrycznym sterowaniem
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Typy okien

Typy akcesoriów
Uwagi 

do akcesoriów
Akcesoria  

sterowane elektrycznie

Uwagi  
do akcesoriów  

sterowanych elektrycznieRolety  
dekoracyjne

Rolety 
zaciemniaj!ce

Rolety  
plisowane

Rolety
rzymskie .aluzje Markizy

Rolety 
zewn$trzne Moskitiery

GGL, GGU, GHL, GHU,  
GPL, GPU, GLL, GLU

RHL, RFL, RSL, 
RML, RHZ

DKL, DFD, DSL, 
DML

FHL, FHC, FML, 
FSL, FMC, FSC

FHB PAL MHL, MML****, 
MSL****

SML***, SSL***, 
SHL

ZIL *z(wyj!tkiem okien z(szyb! 65G
***w(przypadku monta%u na oknach GGL z(szybami  
62 i(64 konieczne jest dokupienie zestawu monta%owego 
ZOZ 212 (nie dotyczy okien generacji V22 z szyb! 0062)
****z wyj!tkiem po$!czenia z oknami do&wietlaj!cymi 
GIL/GIU

RML, DML, FML, FMC, MML, SML konieczny sterownik KUX 110 lub zestaw  
adaptacyjny KMX 110K lub elektryczne okno VELUX

GZL, GZL B RHL, RHZ, RFL, 
RSL, RML

DKL, DFD, DSL, 
DML 

FHL, FHC, FML,
FSL, FML, FSC

FHB PAL MHL, MML*,  
MSL* 

SML, SSL,  
SHL

ZIL *dla okien wyprodukowanych przed 01.2003  
i po 03.2008 (litera D w(kodzie okna)

RML, DML, FML, FMC, MML*, SML konieczny sterownik KUX 110
*dla okien wyprodukowanych przed 01.2003  
i po 03.2008 

GTL, GTU RHL, RHZ, RFL, 
RSL

DKL, DFD, DSL FHL, FHC,  FHB PAL MHL, MML*
MSL*

SST ZIL * konieczny ZOZ 220 RML, DML, FML, FMC konieczny sterownik KUX 110 

GXL RHL, RFL, RSL,  
RHZ

DKL, DFD,  DSL FHL, FHC,  FHB PAL - - ZIL - -

G
D

L

Górny element RHL, RHZ, RFL, 
RSL

DKL, DFD, DSL, FHL, FHC, FHB PAL MHL - - - RSL, FSL konieczny sterownik KUX 110 

Dolny element RHL, RHZ, RFL, 
RSL

DKL, DFD, DSL FHL, FHC,  FHB PAL MAD* - - *markiza obs$ugiwana sznurem, przeznaczona do okien 
wyprodukowanych po 2001 roku, produkt na specjalne 
zamówienie

- -
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Górny element: GEL RHL, RHZ, RFL, 
RSL

DKL, DFD, DSL FHL, FHC, FHB PAL MHL - - - - -

Dolny element VEA/
VEB/VEC

RHL, RHZ, RFL, 
RSL

DKL, DFD, DSL FHL, FHC, FHB PAL - - - - - -

GIL/GIU RHL, RHZ, RFL, 
RSL

DKL, DFD, DSL FHL, FHC, FHB PAL MAG* SMG** - *markiza obs$ugiwana sznurem, produkt na specjalne 
zamówienie, w takim zestawie dost#pne tylko 
manualne markizy na górne okno i na element 
do&wietlaj!cy 
**roleta zewn#trzna do monta%u na zestawie kombi 
okno + element do&wietlaj!cy GIL/GIU, produkt na 
specjalne zamówienie

SMG konieczny sterownik KUX 110 lub zestaw adaptacyjny 
KMX 110K lub górne elektryczne okno VELUX

VFE RHL, RHZ, RFL, 
RSL

DKL, DFD FHL, FHC, FHB PAL MIE* - - *markiza na haczyki, produkt na specjalne zamówienie - konieczny sterownik KUX 110 

VIU RHL, RHZ, RFL, 
RSL

DKL, DFD FHL, FHC, FHB PAL - - - - konieczny sterownik KUX 110

VFA/VFB FASADOWE RHL, RHZ, RFL, 
RSL

DKL, DFD, DSL FHL, FHC,
FSL, FSC

FHB PAL MIE* - - * markiza na haczyki, produkt na specjalne zamówienie - konieczny sterownik KUX 110

CVP, CFP - - FMG*, FSK,
FMK

- MSG*** - - *roleta plisowana elektryczna dost#pna  
w(3 kolorach, produkt na specjalne zamówienie
**Niekompatybilne z kopu$! matow!
**Niekompatybilne z p$ask! kopu$!

FMG*
MSG
FSK
FMK

W(przypadku CFP konieczny sterownik KUX 100
*roleta plisowana elektryczna, dost#pna  
w 3 kolorach, produkt KUX 110 na specjalne zamówie-
nie
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2. Sposób obs+ugi
Zdecyduj pomi$dzy manualn!, a zdaln! obs"ug! rolet i markiz.

3. Wybierz w+a(ciwy rozmiar
Sprawd+ kod okna na tabliczce znamionowej umieszczonej na kancie 
skrzyd"a w górnym rogu (zaczynaj!cy si$ od trzech liter np. GLL).  
Uwaga - kod sk"adaj!cy si$ z liter i cyfr okre%laj!cy rozmiar mo&e si$ ró&ni' 
w zale&no%ci od modelu i roku produkcji okna.

1. Rodzaj rolety
Wybierz typ i wzór rolety, która spe"nia Twoje wymagania w zakresie ochrony 
cieplnej, zaciemnienia, regulacji %wiat"a lub ochrony przed owadami.

1992 - 1998

1998 - 2011

Typ Rozmiar
Dost(pne od  2012  Przewodnik kupuj!cego

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                       zamówienia tel. 697 701 156



System elektrycznego sterowania VELUX
Systemy elektrycznego sterowania to gama "atwych w u&yciu, inteligentnych i wspó"pracuj!cych ze sob! 
produktów, które sprawiaj!, &e &ycie w domu jest bardziej wygodne, bezpieczne i oszcz$dne.

Steruj zdalnie oknami do poddaszy, akcesoriami dekoracyjnymi, przeciws"onecznymi oraz roletami zewn$trznynmi. 
Mo&esz wybra' wersje zasilane z sieci poprzez sterownik napi$ciem 24V DC lub pr!dem z baterii zasilanych 
ogniwami fotowoltaicznymi. System obejmuje te& wiele elementów dodatkowego wyposa&enia. 

Dlaczego warto korzysta" z produktów elektrycznych?

  Sterowanie falami radiowymi w platformie io-homecontrol®

  Sterowanie jednym lub wieloma oknami, roletami wewn$trznymi 
i zewn$trznymi z ka&dego miejsca w domu

  Automatyczne zamykanie okna w przypadku pierwszych  
oznak deszczu

  Mo&liwo%' programowania zamykania i otwierania okien 
 oraz ich wyposa&enia do potrzeb u&ytkowników

  #wietne dopasowanie i prosty monta&
  Najwy&sza estetyka bez widocznych okablowa) i elementów 

sterowania
  Wszystko, czego potrzebujesz – w jednym pakiecie – gotowe  

do monta&u i u&ycia
  Fale radiowe umo&liwiaj! du&y zasi$g sterowania: ok. 300 m  

na otwartej przestrzeni oraz ok. 30 m wewn!trz budynku,  
w zale&no%ci od jego konstrukcji (dla KSX 100: ok. 200 m  
na otwartej przestrzeni oraz ok. 20 m wewn!trz budynku)

  Kompatybilno%' z systemem VELUX ACTIVE lub VELUX  
App Control

io-homecontrol® to zaawansowana i(bezpieczna bezprzewodowa technologia 
radiowa. Produkty ze znakiem io-homecontrol® s! "atwe w(monta&u, komunikuj! 
si$ ze sob! podnosz!c komfort i(bezpiecze)stwo oraz obni&aj! zu&ycie energii.

www.io-homecontrol.com

Zdalne sterowanie okien dachowych to unikalna 
funkcjonalno%" i walory estetyczne

  Po zamkni$ciu okna nie wida' silnika dyskretnie 
zamontowanego pod klap! wentylacyjn!

  Takie po"o&enie silnika umo&liwia sterowanie równie& klap! 
wentylacyjn! 
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Zastosowanie

Systemy elektryczne mog! by' zamontowane do okien z górnym 
otwieraniem (GZL, GLL, GLU, GGL, GGU). Nie mog! by' 
zastosowane w oknach GZL B, GLL B, GLU B, GPL, GPU, GTL, 
GTU, GXL, GXU. W przypadku planowanego w przysz"o%ci 
monta&u systemów elektrycznych, sugerujemy doprowadzenie 
przewodów elektrycznych na etapie monta&u okien.  
W celu uzyskania szczegó"owych informacji prosimy o kontakt
z Dzia"em Obs"ugi Klienta.

VELUX ACTIVE, bazuj!c na danych z czujników jako%ci powietrza wewn!trz pomieszczenia oraz aktualnej 
pogodzie na zewn!trz, samodzielnie zarz!dza produktami VELUX. System bierze pod uwag$ trzy parametry 
jako%ci powietrza: temperatur$, wilgotno%' i poziom dwutlenku w$gla. Automatycznie reguluje otwieranie  
i zamykanie okien dachowych, markiz oraz rolet wewn$trznych i zewn$trznych dla zdrowszego klimatu  
w domu.

VELUX App Control zapewnia pe"n! kontrol$ nad wszystkimi elektrycznymi produktami VELUX bezpo%rednio  
z telefonu. Otwiera i zamyka okna dachowe, rolety i os"ony zewn$trzne jednym ruchem palca. Ma mo&liwo%' 
równie& zgrupowania produktów i sterowania nimi razem.

Kompatybilno%"

Pakiet startowy VELUX ACTIVE zawiera

Dodatkowe elementy

Zapami(taj

System VELUX ACTIVE lub VELUX App Control wspó"pracuje z 
produktami VELUX zasilanymi z sieci elektrycznej i baterii 
s"onecznych, pracuj!cych w protokole io-homecontrol®, które s! 
dost$pne na rynku europejskim od 2006 roku. W celu 
zapewnienia kompatybilno%ci z r$cznie obs"ugiwanymi oknami 
VELUX nale&y najpierw zakupi' i zamontowa' zestaw 
adaptacyjny (silnik) dodaj!c zasilanie z sieci lub baterii 
s"onecznych. 
Do uruchomienia i korzystania z systemów niezb$dne jest sta"e 
po"!czenie z sieci! WiFi. 

  Jeden wewn$trzny czujnik klimatu: VELUX ACTIVE stale 
monitoruje klimat w pomieszczeniu na podstawie 3 wska+ników: 
temperatury, wilgotno%ci i poziomu CO2.

  Przycisk „wyj%cie”: wci%ni$cie prze"!cznika przy wychodzeniu  
z domu zamknie wszystkie elektryczne okna dachowe VELUX. 
Bezpieczna wentylacja przy pomocy klapy wentylacyjnej 
pozostanie aktywna.

  Bramka: centrala pod"!czona do sieci Wi-Fi: pobiera dane 
pogodowe z Internetu, parametry powietrza z czujników  
i steruje elektrycznymi produktami VELUX. ,!czy si$ z 
przyciskami „wyj%cie”. 

  Baterie, przewody i 2 wtyczki.

KLA 300 dla optymalnego wykorzystania mo&liwo%ci systemu 
VELUX ACTIVE, zalecane jest instalowanie jednego 
wewn$trznego czujnika klimatu poddasza w ka&dym 
pomieszczeniu z elektrycznymi produktami VELUX.
KLN 300 Zalecany jest monta& jednego przycisku „wyj%cie”  
przy ka&dych drzwiach wyj%ciowych z domu.

System VELUX ACTIVE i VELUX App Control to aplikacje, dzi$ki 
którym mo&na zdalnie sterowa' oknami dachowymi, roletami oraz 
markizami VELUX.  U&ytkownik mo&e samodzielnie skonfigurowa' 
zakres optymalnych dla siebie parametrów  dostosowanych do 
osobistych potrzeb. VELUX ACTIVE with NETATMO automatycznie 
monitoruje jako%' powietrza i temperatur$ oraz utrzymuje %wie&y  
i zdrowy klimat w pomieszczeniu, bazuj!c na danych z czujników 
jako%ci powietrza wewn!trz pomieszczenia oraz aktualnej 
pogodzicie na zewn!trz. Samodzielnie zarz!dza oknami i roletami 
VELUX. 

VELUX ACTIVE i VELUX App Control
– Systemy zdalnego sterowania oknami VELUX
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Co najlepiej pasuje do Twojego domu?
VELUX App Control umo&liwia proste i inteligentne sterowanie wszystkimi elektrycznymi produktami VELUX 
bezpo%rednio z telefonu, a VELUX ACTIVE with NETATMO oferuje dodatkowo szereg funkcji automatycznej 
kontroli klimatu we wn$trzach, aby Twój dom by" zawsze zdrowy.

Cechy
VELUX 
App Control

VELUX ACTIVE 
with NETATMO

Aplikacja moblilna ! !
Funkcja sterowania 
grupowego ! !

Ustawienia 
harmonogramów ! !

Kontrola g!osowa Hey Google 
Apple HomeKit

Hey Google
Apple HomeKit

Kompatybilno"# Hey Google
Apple HomeKit
Somfy TaHoma

Hey Google
Apple HomeKit
Somfy TaHoma

Harmonogram czasu pracy 
wentylacji ! !

System sterowania 
klimatem " !

Automatyczna wentylacja 
pomieszcze$ " !

Inteligentna ochrona przed 
nagrzewaniem " !

Pobieranie danych z 
czujników wewn%trznych " !

Aktualne dane pogodowe " !
Reagowanie na zmiany 
pogody " !

Zarz!dzaj wygodnie elektrycznymi produktami VELUX
VELUX App Control
Zarz!dzaj elektrycznymi 
produktami VELUX za pomoc! 
telefonu przez aplikacj$ VELUX 
App Control. Z ka&dego miejsca, 
zawsze gdy tego potrzebujesz. 
Jednym klikni$ciem w telefonie lub 
poprzez proste polecenia g"osowe. 

VELUX ACTIVE
with NETAMTO
Zadbaj o zdrowy klimat w Twoim 
domu, dzi$ki inteligentnemu 
systemowi VELUX ACTIVE with 
NETATMO. Monitoruj jako%' 
powietrza i steruj elektrycznymi 
produktami VELUX z dowolnego 
miejsca, za pomoc! telefonu.

Sterowania do okien dachowych

KMG 100K (KMG 100)
  Silnik do zamiany r$cznie sterowanych 

okien obrotowych Nowej Generacji okien 
VELUX z górnym otwieraniem w okna 
sterowane elektrycznie

  Silnik KMG 100 do okien poprzedniej 
generacji, z wyj!tkiem okien GZL

  Umo&liwia uchylenie okna do 20 cm
  Od"!czany manualnie, co umo&liwia 

pe"ny obrót okna przy myciu szyby
  Wymaga sterownika KUX 110

Zawiera:
  Silnik o wym. 362 x 50 x 110 mm  

wraz z kostk! pod"!czeniow! 
  Czujnik deszczu
  Klawiatur$ na%cienn! KLI

KUX 110
  Uniwersalny sterownik elektryczny 
  Do zdalnego operowania nawet 5 

elektrycznymi urz!dzeniami VELUX
  Maksymalna "!czna d"ugo%' przewodów 

po"!czeniowych wynosi 20 m (przewód 2 x 
0,75 mm2) lub 50 m (przewód 2 x 1,5 mm2).

Zawiera:
  Sterownik wym. 94 x 94 x 44 mm  

z przewodem zasilaj!cym 230V, wtyczk!  
i uchwytem mocuj!cym

  Przewód po"!czeniowy 8 m (2 x 0,75 mm2) 
wraz z kostk! pod"!czeniow!

30 cm

KSX 100K (KSX 100)
  Solarny zestaw adaptacyjny do zamiany 

r$cznie sterowanych okien obrotowych 
Nowej Generacji VELUX z górnym 
otwieraniem  
w okna sterowane elektrycznie

  Zestaw KSX 100 do okien poprzedniej 
generacji, z wyj!tkiem okien GZL

  Umo&liwia uchylenie okna do 20 cm
  Od"!czany manualnie, co umo&liwia 

pe"ny obrót okna przy myciu szyby
Zawiera:
  Silnik wym. 370 x 50 x 110 mm, 

zintegrowany ze sterownikiem, z kostk! 
pod"!czeniow! wyposa&ony  
w akumulator umo&liwiaj!cy nawet  
300 otwar' okna bez "adowania

  Panel naokienny z ogniwem 
fotowoltaicznym z czujnikiem deszczu  
o wym. 520 x 20 x 88 mm

  Klawiatur$ na%cienn! KLI

30 cm

Kompatybilno%" produktów z generacjami okien VELUX

Wy#!cznie do okien V21 KMG 100, KSX 100

Wy#!cznie do okien Nowej Generacji KMG 100K, KSX 100K

Do obu generacji Pozosta"e produkty elektryczne VELUX
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Akcesoria do elektrycznych produktów VELUX
KRD 100 

KLF 200 

KLB 100KLF 050 

Adapter pozwala sterowa' urz!dzeniami 
elektrycznymi (230 V AC max pr!d: 10 A / 
2300 W), które nie pracuj! w technologii 
io-homecontrol®

Zawiera:
  Adapter z wtyczk! o wym: 63 x 39  

   x 153 mm

Sterownik u&ywany w przypadku gdy 
produkty kompatybilne ze standardami 
io-homecontrolR maj! by' sterowane przez 
inne urz!dzenia zewn$trzne nie 
kompatybilne z tym standardem. Poprzez 
sterownik KLF 200 inne urz!dzenia 
zewn$trzne mog! sterowa' produktami 
elektrycznymi VELUX.

Urz!dzenie podtrzymuj!ce napi$cie do 
sterowanych elektrycznie produktów 
VELUX w przypadku problemów z 
g"ównym zasilaniem. Pod"!czany do 
elektrycznych okien lub sterowników.
Zawiera:
  Sterownik o wym. 180 x 85 x 67
  Przewód pod"!czeniowy 24V o d". 8 m

Sterownik podtynkowy 230V, pod"!czany 
i montowany pod prze"!cznik %cienny, 
pasuje do wi$kszo%ci wbudowanych gniazd 
%ciennych, zapewnia- 
j!c harmonijny wygl!d wn$trza. Umo&liwia 
sterowanie wszystkimi elektrycznymi 
urz!dzeniami VELUX oraz innymi opartymi 
o io-homecontrol®. Pozwala otworzy', 
zamkn!' lub zatrzyma' sterowane 
urz!dzenie w dowolnej pozycji. Instalacja 
musi by' wykonana przez uprawnionego 
elektryka.
Zawiera:
  Sterownik o wym. 43 x 43 x 25 mm

KLI 310

Przycisk na%cienny VELUX to prosty i 
wygodny sposób sterowania  
(góra / dó" / zatrzymanie) elektrycznych i 
solarnych produktów VELUX. Przycisk jest 
bezprzewodowy, zasilany z baterii. Mo&esz 
sterowa' produktami pojedynczo lub grup! 
produktów.

A co je(li klient posiada system sterowania domem, który nie jest 
kompatybilny z produktami VELUX i protoko+em io-homecontrol?
W takiej sytuacji niezb$dny jest interfejs KLF 200, który ma zastosowanie  
w przypadku gdy produkty io-homecontrol maj! by' sterowane przez inne 
urz!dzenia zewn$trzne niekompatybilne ze standardem io-homecontrol.

Jak to dzia+a?
Wej%cia interfejsu musz! by' pod"!czone do sterownika poprzez prze"!czniki 
bezpotencja"owe. Gdy aktywuje si$ prze"!cznik bezpotencja"owy, interfejs 
wysy"a sygna" radiowy do danego produktu io-homecontrol®. Istnieje 
mo&liwo%' sterowania 5 pojedynczymi produktami lub 5 grupami tych 
samych produktów (maks. do 200 elementów). 

Terminy dostaw produktów sprawd) na stronie www, u dystrybutora, dekarza lub w((Dziale Obs$ugi Klienta VELUX.

System oddymiaj!cy VELUX
Klapy dymowe s"u&! do odprowadzania dymu i ciep"a z p"on!cego budynku, utrzymuj!c dro&no%' dróg 
ewakuacyjnych i po&arowych. U&ywane s! zwykle w miejscach ogólnodost$pnych, takich jak klatki schodowe 
czy po"!czenia skrzyde" budynku mieszkalnego, a tak&e w pomieszczeniach przemys"owych i biurowych.

Zalety produktu

Zgodno%" z obowi!zuj!cymi przepisami
Okna oddymiaj!ce VELUX posiadaj! oznaczenie CE, co jest 
gwarancj! ich zgodno%ci z norm! EN 12101-2 dla klap dymowych 
do odprowadzania dymu i ciep"a. Oznacza to, &e okna wyposa&one 
w deflektor wiatrowy zosta"y przetestowane pod k!tem:
  Niezawodno%ci dzia"ania okna, "!cznie z funkcj! ogólnej 

wentylacji codziennej
  Wydajnego aerodynamicznie obszaru otwarcia, okre%laj!cego 

wska+nik wentylacji odprowadzaj!cej dym i ciep"o
  Prawid"owego otwierania okna obci!&onego %niegiem
  Stabilno%ci i mo&liwo%ci dzia"ania okna nawet przy wystawieniu 

na ssanie wiatru
  Niezawodno%ci systemu przy niskich temperaturach  

w czasie zimy
  Odporno%ci okna na wysok! temperatur$ spowodowan! 

po&arem

Maksymalna wentylacja
System oddymiania uruchamia elektryczny, silny nap$d  
"a)cuchowy, który automatycznie otwiera skrzyd"o okna 
obrotowego do k!ta 90 stopni w stosunku do o%cie&nicy. 
Umo&liwia to osi!gni$cie maksymalnego rozproszenia dymu i 
ciep"a z dróg ewakuacyjnych i po&arowych.

Standardowa instalacja
Okno oddymiaj!ce VELUX mo&e by' montowane w dachach  
o k!cie nachylenia 15-90°. Niewielkich rozmiarów nap$d wentylacji 
oddymiaj!cej o mocy 24 V DC, 1,8 A w oknach -40 i o mocy  
24 V DC, 2,5 A w oknach -40 D jest fabrycznie zamontowany do 
skrzyd"a okiennego, co czyni go niewidocznym po zamkni$ciu okna. 
Dwa "atwe w monta&u i praktycznie niewidoczne si"owniki gazowe 
zapewniaj! stabilno%' i u"atwiaj! "atwe i szybkie otwieranie. 

Zastosowanie

Jeden standard – dwa rozwi!zania:

System odprowadzania dymu i ciep"a VELUX jest zgodny  
z przepisami dotycz!cymi wentylacji oddymiaj!cej budynku. 
System sk"ada si$ ze sterowanego elektrycznie obrotowego 
okna VELUX z si"ownikami gazowymi wspomagaj!cymi 
otwieranie i fabrycznie zamontowanego nap$du wentylacji 
oddymiaj!cej. W zale&no%ci od wymaga), okno oddymiaj!ce 
mo&e by' instalowane z lub bez deflektora wiatrowego. 
Wymagana wielko%' obszaru wentylacji odprowadzaj!cej dym  
i ciep"o uzale&niona jest od projektu budynku i jego przeznaczenia. 
Okna oddymiaj!ce VELUX dost$pne s! w ró&nych rozmiarach,  
co umo&liwia odpowiednie ich dobranie i zastosowanie do 
praktycznie ka&dego rozwi!zania.
Podobnie jak inne okna VELUX, system oddymiaj!cy zapewni 
mieszka)com i innym u&ytkownikom budynku dodatkow! ilo%' 
%wiat"a s"onecznego i %wie&ego powietrza. 
Dodatkowymi atutami s!: estetyczny wygl!d, atrakcyjne 
wyko)czenie i d"ugotrwa"e niezawodne dzia"anie.

  Okna oddymiaj!ce musz! by' zainstalowane wraz  
z deflektorami wiatrowymi, je%li wymagania odnosz! si$  
do powierzchni aerodynamicznie czynnych.

  Okna oddymiaj!ce bez deflektorów wiatrowych mog! by' 
stosowane, je%li wymagania dotycz! jedynie powierzchni 
geometrycznej.
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Elementy systemu

Okno oddymiaj!ce*

Cz(%ci systemu

  Obrotowe okno GGL i GGU z zamontowanym fabrycznie nap$dem wentylacji 
oddymiaj!cej

  Oznaczone symbolem CE, zgodne z norm! europejsk! 12101-2 dla klap dymowych do 
odprowadzania dymui ciep"a

  Okno oddymiaj!ce jest oferowane w dwóch wersjach: z lub bez deflektora wiatrowego, 
spe"niaj!c tym samym wymagania dla ró&nych rodzajów zastosowa) (w przypadku 
wymagania powierzchni czynnej oddymiania okno musi by' zamontowane z 
deflektorem)

  Dla zwi$kszenia bezpiecze)stwa, wszystkie wersje okna posiadaj! szyb$ bezpieczn!
  Po aktywowaniu funkcji wentylacji oddymiaj!cej, skrzyd"o okienne okno otwiera si$  

do k!ta 90° za pomoc! nap$du "a)cuchowego

Podstawowym elementem systemu jest
okno oddymiaj!ce VELUX.
Okna dost$pne ze standardowym 
oblachowaniem aluminiowym w kolorze 
NCS S 7500-N i szyb! energooszcz$dn! 
dwukomorow! 66.
Na specjalne zamówienie okna dost$pne 
z oblachowaniem z miedzi lub tytan 
cynku, oraz energooszcz$dn! szyb! 
dwukomorow! –66.Okno oddymiaj#ce z deflektorem Okno oddymiaj#ce bez deflektora

Do okien oddymiaj!cych VELUX rekomendujemy zakup systemów 
sterowania i akcesoriów z oferty VELUX Commercial lub firmy D+H. 
Prosimy o bezpo%redni kontakt z VELUX Commercial tel. +48 61 640 34 
10 lub D+H tel. +48*504*001*713. 
W przypadku dodatkowych pyta$ prosimy o kontakt z Dzia#em Obs#ugi 
Klienta VELUX Polska.

Tabela wymiarów okien  
GGL/GGU i deflektorów KFD

Klasyfikacja w odniesieniu do normy EN 12101-2

System oddymiaj!cy VELUX dla klatek schodowych

Warianty

78 cm 94 cm 114 cm 134 cm

98
 cm

GGL/GGU
KFD 

MK04
 
 

GGL/GGU
KFD

UK04
 
 

11
8 

cm

GGL/GGU
KFD 

MK06

 
 

 GGL/GGU
KFD

PK06

 
 

GGL/GGU
KFD 

SK06

 
 

14
0 

cm

GGL/GGU
KFD 

MK08

 
 

GGL/GGU
KFD 

PK08

GGL/GGU
KFD 

SK08

 
 

GGL/GGU
KFD 

UK08

 
 

Wymagania odno%nie oddymiania budynków niskich i %redniowysokich okre%laj!, &e wymagana 
powierzchnia czynna klap dymowych na klatce schodowej powinna wynosi' co najmniej 5% 
powierzchni rzutu poziomego pod"ogi tej klatki schodowej i powierzchnia jednego otworu pod 
klap$ dymow! nie mo&e by' mniejsza ni& 1 m2.

GGL 306640D, GGU 006640D, KFD 0100 (deflektor do okna)

Przed doborem ilo%ci okien prosimy  
o sprawdzenie dost$pnych rozmiarów.

Okna oddymiaj#ce VELUX
 GGL/GGU wymiar okna (mm)

780 x 978 
MK04

780 x 1178 
MK06

780 x 1398 
MK08

942 x 1178 
PK06

942 x 1398 
PK08

1140 x 1178 
SK06

1140 x 1398 
SK08

1340 x 978 
UK04

1340 x 1398 
UK08

Powierzchnia geometryczna Av w m2 (takie same powierzchnie  
dla wariantów okien z i bez deflektorów) 0.63 0.77 0.92 0,95 1,14 1.17 1.40 1.13 1.67

Powierzchnia czynna Aa w m2 dla okna oddymiaj!cego  
z deflektorem 0.36 0.46 0.59 0,53 0,68 0.61 0.77 0.54 0.83

Powierzchnia czynna Aa w m2 dla okna oddymiaj!cego  
bez deflektora 0,19 0,29 0,43 0,30 0,46 0,28 0,44 0,16 0,38

Parametry  
wg EN 12101-2

Okna oddymiaj#ce 
VELUX- 40*

Okna oddymiaj#ce 
VELUX- 40D**

Opis parametrów

Niezawodno%' (Re) Re 1000 Re 1000 Niezawodne dzia$anie 1000 cykli

Obci!&enie  
%niegiem (SL)

SL 800 SL 1 000 Niezawodne otwieranie przy obci!%eniu 
&niegiem 800 Pa i 1000 Pa dla okien -40D

Niska temperatura  
otoczenia ( T)

T (-15) T (-15) Otwieranie przy spadku temperatury 
pomieszczenia do -15° C

Obci!&enie  
wiatrem (WL)

WL 3 000,  
WL 1 500 (dla okna  

GGU -40 UK08)

WL 3 000,  
WL 1 500 (dla okna 

GGL/GGU -40D UK08)

Utrzymanie stabilno&ci i mo%liwo&ci dzia$ania 
nawet przy wystawieniu na ssanie  
wiatru 3 000 Pa

Odporno%' na wysok! 
temperatur$ (B)

B 300 B 300
Utrzymanie w$a&ciwo&ci areodynamicznych  
i efektywno&ci dzia$ania nawet po 
wystawieniu na dzia$anie temperatury  
300° C przez 30 minut

Reakcja na ogie) klasa E GGL 40D C-s1, d2 
GGU 40D D-s2, d2 Reakcja produktu na ogie"

Powierzchnia (czynna  
lub geometryczna)

Zale%nie od rozmiaru okna 
(patrz tabela poni%ej)

Zale%nie od rozmiaru okna 
(patrz tabela poni%ej)

Powierzchnia czynna wyra%a efektywno&' 
wentylacyjn! okna oddymiaj!cego

W(przypadku monta&u okien oddymiaj!cych w(zestawie kombi z(deflektorem, odleg"o%' mi$dzy oknami musi wynosi':  
w(poziomie – 20 cm, w(pionie – 25 cm. 

* Si$ownik typ 3FM FK04 WW, 3FM FK06 WW, 3FM FK08 WW, zasilanie:  24V, 1,8A
** Si$ownik typ 3FM FK14 WW, 3FM FK16 WW, 3FM FK18 WW, zasilanie: 24V, 2,5A

Parametry dla okien oddymiaj!cych z deflektorem KFD 0100 

Certyfikaty dla okien oddymiaj!cych wraz z parametrami technicznymi znajduj! si$ na stronie www.velux.pl w zak"adce „Okna dachowe specjalnego 
przeznaczenia” po klikni$ciu w zak"adk$ „Oddymianie”.

  137

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                    zamówienia tel. 697 701 156



138

Klasyfikacja w odniesieniu do normy EN 12101-2

Parametry  
wg EN 12101-2

Okno oddymiaj#ce CSP 
VELUX

Opis parametrów

Niezawodno%' (Re) Re 1000 Niezawodne dzia$anie 1000 cykli 

Obci!&enie %niegiem (SL) SL 1 000 dla CSP 100100
SL 500 dla CSP 120120

Niezawodne otwieranie przy obci!%eniu &niegiem 
nawet 1 000 Pa

Niska temperatura otoczenia ( T) T (-15) Otwieranie przy spadku temperatury 
pomieszczenia do -15° C

Obci!&enie wiatrem (WL) WL 3 000 Utrzymanie stabilno&ci i mo%liwo&ci dzia$ania 
nawet przy wystawieniu na ssanie wiatru 3 000 Pa

Odporno%' na wysok!  
temperatur$ (B)

B 300
Utrzymanie w$a&ciwo&ci aerodynamicznych  
i efektywno&ci dzia$ania nawet po wystawieniu na 
dzia$anie temperatury 300° C przez 30 minut

Reakcja na ogie) klasa B
Bardzo wysoka klasa oznaczaj!ca ograniczony 
udzia$ produktu w rozprzestrzenianiu ognia 
(prawie bez dymu i bez p$on!cych kropel)

Powierzchnia  
(czynna lub geometryczna)

Zale%nie od rozmiaru okna (patrz 
tabela poni%ej)

Powierzchnia czynna wyra%a efektywno&' 
wentylacyjn! okna oddymiaj!cego

W wielu projektach, zw"aszcza w klatkach schodowych  
w blokach mieszkalnych, biurach i budynkach przemys"owych, 
instalacja okien oddymiaj!cych to wymóg prawny.
Okna oddymiaj!ce do dachu p"askiego VELUX s! testowane  
i certyfikowane zgodnie z europejsk! norm! EN 12101-2  
i zapewniaj! skuteczne usuwanie dymu i ciep"a z budynków. 
To mo&e uratowa' &ycie i zmniejszy' lub ca"kowicie zapobiec 
uszkodzeniu budynku i jego wyposa&enia.
,!cz!c praktyczno%' i estetyk$, nasze okna oddymiaj!ce s! 
znakomite pod wzgl$dem budowy, dzia"ania oraz eksploatacji. 
Zapewniaj! niezak"ócony widok i doskona"e wyko)czenie 
wn$trza dzi$ki zamontowaniu silników w sposób niewidoczny 
dla u&ytkownika. Ponadto mo&na je "atwo "!czy' z innymi 
oknami do p"askiego dachu VELUX.

Okno oddymiaj!ce do p$askich dachów

Tabela wymiarów okien CSP

100 cm 120 cm

10
0 

cm

CSP

 
100100 

12
0 

cm
CSP

  

 
 120120

Okna oddymiaj#ce VELUX
 CSP wymiar okna (cm) 100 x 100 

100100
120 x 120 
120120

Powierzchnia geometryczna Av w m2 0,88 1,30

Powierzchnia czynna Aa w m2 0,42 0,58

Do okien oddymiaj!cych VELUX rekomendujemy zakup systemów 
sterowania i akcesoriów z oferty VELUX Commercial lub firmy D+H. 
Prosimy o bezpo%redni kontakt z VELUX Commercial tel. +48 61 640 34 
10 lub D+H tel. +48*504*001*713. 
W przypadku dodatkowych pyta$ prosimy o kontakt z Dzia#em Obs#ugi 
Klienta VELUX Polska.

Jako&' serwisu VELUX
Serwis partnerski VELUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     140
Cz$%ci zamienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    141
Szyby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    142
Konserwacja i zestawy naprawcze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    143

  Profesjonalny serwis wykonywany 
przez wyszkolonych i do%wiadczonych 
pracowników z d"ugoletnim sta&em

  Dost$pno%' dla klientów, dystrybutorów 
i dekarzy w ka&dej sytuacji

  Profesjonalne, przedsprzeda&owe 
wsparcie konsultacyjne

  Szybko%' i skuteczno%' dzia"ania 
(wi$kszo%' reklamacji zamykamy  
w trakcie pierwszej wizyty)

  Ustalone i jasne procedury wewn$trzne 
za"atwiania reklamacji  
(z potwierdzeniem dla klienta 
rejestracji reklamacji)

  Indywidualne podej%cie do klienta  
i ka&dego zg"oszenia.

  Sprawd, gwarancj( okna

Na naszej stronie www.velux.pl w zak"adce Serwis udost$pnili%my wyszukiwark$, w której po wprowadzeniu kodu z okna, mo&na 
zweryfikowa' d"ugo%' przys"uguj!cego okresu gwarancyjnego.

  Przed#u' gwarancj( na swoje produkty VELUX

Wejd+ na www.velux.pl i wype"nij formularz przed"u&enia gwarancji na swoje produkty VELUX. Wi$cej informacji na temat zasad i 
mo&liwo%ci przed"u&enia gwarancji dost$pne na stronie internetowej oraz w Dziale Obs"ugi Klienta 22 33 77 000, kontakt@velux.pl

Serwis Ponadto gwarantujemy:Reklamacje

Firma VELUX Polska zapewnia kompletny 
serwis, który gwarantuje,  
&e nie b$dziecie Pa)stwo mieli problemów 
z(u&ytkowaniem produktów. 

Oferujemy bezp"atnie szeroki zakres 
szkole) prowadzonych przez 
wykwalifikowanych Doradców 
Technicznych, mi$dzy innymi szkolenia 
monta&owe ekipy dekarskiej na placu 
budowy (przy zakupie od 5 okien). 
W celu zamówienia szkolenia 
monta&owego prosimy prosimy o kontakt 
e-mailowy lub telefoniczny. 

Wszelkie reklamacje nale&y zg"asza' 
przez wype"nienie formularza 
reklamacyjnego na www.velux.pl/
zgloszenie-reklamacyjne.

Zg"oszenie reklamacyjne musi zawiera': 
   wszystkie dane z(tabliczki 

znamionowej produktu 
   dok"adne dane adresowe osoby 

zg"aszaj!cej wraz z tel. kontaktowym
   adres zainstalowania produktu 
   dat$ zakupu produktu 
   opis problemu

Wi$cej informacji mo&na uzyska' w 
Dziale Obs"ugi Klienta, tel. 22 33 77 000  
lub na stronie velux.pl w zak"adce Mam 
okna/Serwis i konserwacja oraz  
w najcz$%ciej zadawanych pytaniach  
w zak"adce kontakt.
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Serwis Partnerski VELUX
Dodatkowe informacjeJe&eli poszukujesz profesjonalnego serwisu w zakresie:

  wykonania pogwarancyjnych, odp"atnych us"ug serwisowych
  wymiany okien dachowych
  monta&u rolet zewn$trznych lub systemu elektrycznego sterowania,

skontaktuj si$ z naszym Serwisem Partnerskim lub zamów us"ug$ 
poprzez formularz dost$pny na www.velux.pl
Ceny za us"ugi serwisu odp"atnego ustalane s! bezpo%rednio  
z wykonawc! danej us"ugi.

Najbli&szy serwis partnerski mo&esz wyszuka' na stronie  
www.velux.pl w zak"adce serwis partnerski.

W trakcie wizyty odp"atnej Serwis 
Partnerski dokonuje przegl!du stanu
technicznego okien w postaci:
  Sprawdzenia dzia"ania oku' wraz  

ze smarowaniem zawiasów
  Sprawdzenia stanu uszczelek (w tym 

filtra i uszczelki na klapie wentylacyjnej)
  Sprawdzenie stanu oblachowa) 

zewn$trznych

W przypadku zamówienia monta&u
akcesoriów z nap$dem elektrycznym
lub sterowników elektrycznych nale&y
doprowadzi' przewody elektryczne do 
okna przed wizyt! Serwisu Partnerskiego.
Instrukcja prowadzenia przewodów 
elektrycznych dost$pna na stronie  
www.velux.pl
W ka&dym przypadku klient zobowi!zany 
jest do zapewnienia dost$pu do okien.

Lokalizator Serwisu Partnerskiego

Cz#&ci zamienne

Informacje o pe"nym asortymencie mo&na uzyska' te& kontaktuj!c si$ z Dzia"em Obs"ugi Klienta, e-mail: kontakt@velux.pl 
W przypadku czynno%ci serwisowych mo&liwych do samodzielnego wykonania oferujemy mo&liwo%' zakupu cz$%ci 
zamiennych z dostaw! bezpo%rednio do klienta. Koszt wysy"ki pokrywa zamawiaj!cy w wysoko%ci 17 PLN.

Nasze okna, jak i pozosta"e produkty zosta"y 
stworzone, by cieszy' swoj! jako%ci! u&ytkowników 
przez lata, jednak pewne rzeczy mog! si$ zepsu' lub 
zu&y'. I w"a%nie dlatego przygotowali%my sklep  
z szerokim asortymentem dost$pnych cz$%ci 
zamiennych do naszych produktów. W prosty sposób 
mo&na w nim wyszuka' potrzebn! cz$%', a nast$pnie 
równie prosto dokona' jej zakupu i wymiany. 
Sklep dost$pny pod adresem: 
www.czescizamienne.veluxshop.pl

A   Zaczep zamka

B   Filtr powietrza

C   Zasuwka blokuj!ca

D   Zamek

E   Tabliczka znamionowa

F   Klapa wentylacyjna

G   Zawiasy

H   Skrzyd"o okna

 I   O%cie&nica

A
CD

E

F

I

H

G

B

A   Górne oblachowanie okna

B   Oblachowanie górne skrzyd"a

C   Ramka aluminiowa mocuj!ca szyb$

D   Panel szybowy

E   Oblachowanie dolne skrzyd"a

F   Oblachowanie dolne poziome 
        skrzyd"a przy szybie
G   Oblachowanie boczne o%cie&nicy

H   Oblachowanie dolne skrzyd"a

 I   Oblachowanie dolne o%cie&nicy

A

C
DE

F

I

H
G

B

Cz$%ci zamienne – 2 lata
*Szczegó"owe warunki gwarancji  

na stronie www.velux.pl/gwarancja

LATA
GWARANCJI

2*

  141

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                            
                 zamówienia tel. 697 701 156



142

Cennik wybranych pakietów szybowych

Jak sprawdzi' typ i wariant okna?

Linia V21
IPL 0059 szyba energooszcz$dna C02 F06 M04 M06 M08 M10 P08 S08

IPL 0073G C02 F06 M04 M06 M08 M10 P08 S08

* Przy zakupie szyb do okien linii standard – VES w rozmiarach 102 i 206 nale%y zwróci' uwag# na ró%nic# w wymiarze w stosunku do okien V21 w rozmiarach C02 i F06 
linii komfort – V21.

Linia VES
IPL 0059 szyba energooszcz$dna + IGR ramka
z ramk! dystansow! – komplet (ramka jest niezb#dna przy 
wymianie zestawu o grubo&ci 15 mm na zestaw 24 mm)

102
(102)*

206
(206)*

304
(M04)

306
(M06)

308
(M08)

310
(M10)

408
(P08)

608
(S08)

 

Wi#cej pakietów szybowych dost#pnych na www.czescizamienne.veluxshop.pl

W zale%no&ci od generacji okien tabliczka 
znamionowa znajduje si# w prawym lub 
lewym, górnym naro%niku skrzyd$a.

Przy zamawianiu szyb oraz cz$%ci zamiennych 
na wymian$ nale&y poda' dok"adnie, pe"ny kod 
okna z tabliczki znamionowej wraz z kodem 
produkcji (przyk"ad na ilustracji).

Typ okna Rozmiar okna Kod produkcjiWariant okna 
i(rodzaj szyby

W przypadku wymiany szyb w oknach starszych generacji rekomendujemy zakup szyb bezpiecznych.

Przed zamówieniem, sprawd+ informacje znajduj!ce si$ na tabliczce 
znamionowej Twojego okna, aby mie' pewno%', &e otrzymasz w"a%ciw! 
cz$%' zamienn!.

Linia V22
IPL 0050 CK02 FK06 MK04 MK06 MK08 MK10 PK08 SK08

IPL 0061 CK02 FK06 MK04 MK06 MK08 MK10 PK08 SK08

Zestawy naprawcze

Zestaw do konserwacji  
okien drewnianych

Zestaw naprawczy do okien 
poliuretanowych

Do samodzielnego konserwowania i od%wie&ania 
pow"oki okien drewnianych lakierowanych 
bezbarwnie np. GZL, GGL, GHL, GPL.
  Lakier bezbarwny akrylowy rozpuszczalny  

    w wodzie 220 ml

Bia"y lakier poliuretanowy do naprawy pow"oki  
w oknach drewniano poliuretanowych.
  Bia"y lakier poliuretanowy (RAL 9016) 220 ml.

ZZZ 176KLZZZ 129KL

Du'y zestaw naprawczy do okien 
drewnianych i poliuretanowych

Zestaw do samodzielnej wymiany uszczelki 
piankowej na klapie wentylacyjnej oraz w filtru 
powietrza w drewnianych i poliuretanowych 
oknach C02-U08 linii V21 i oknach CK02-UK08 
Nowej Generacji.
  Smar do zawiasów i zamków 50 g
  Filtr powietrza 3 m
  G!bka do klapy wentylacyjnej 3 m

ZZZ 220 /ZZZ 220K

Je&eli chcesz przed"u&y' trwa"o%' Twoich okien dachowych VELUX, poni&ej znajdziesz potrzebne do tego produkty. 
VELUX oferuje zestawy naprawcze, które przydadz! si$ w drobnych naprawach takich jak wymiana g!bki na klapie 
wentylacyjnej oraz filtra powietrza, konserwacja pow"oki lakierniczej lub poliuretanowej, przesmarowanie zawiasów, 
usuni$cie rys na oblachowaniu okien.

Konserwacja i u%ytkowanie
Cz$stotliwo%' wykonywania czynno%ci serwisowych zale&y od 
warunków, w jakich u&ytkowane s! okna, jednak&e zalecamy, aby 
przeprowadza' je raz na rok np. smarowanie zawiasów, oku'.  
Okna nara&one na wysokie temperatury, silne nas"onecznienie i/lub  
w szczególno%ci wysoki poziom wilgotno%ci (np. w kuchni lub 
"azience) musz! by' konserwowane przynajmniej raz na dwa lata. 

Aby u"atwi' Pa)stwu dbanie o(stan techniczny i(wizualny okien firma 
VELUX wprowadzi"a do oferty opisane zestawy do konserwacji 
i(naprawy okien. 

Zestawy naprawcze mo&na zamówi' w naszym 
sklepie internetowym:  
www.veluxshop.pl 

Wype#niacz akrylowy

Wype"niacz akrylowy na bazie wody do naprawy 
drobnych uszkodze) przed malowaniem  
(brak farby w zestawie).

ZZZ 133KL
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Dom jednorodzinny, O&arów Mazowiecki

Budynki wielorodzinne, Wroc"aw

O%rodek Edukacji Przyrodniczej, Korycin

Hotel Castell dels Hams, Majorka, Hiszpania

Maison Air et Lumiere – Model Home 2020, Pary&, Francja

Budynek Fundacji Barka pod Poznaniem

  145

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                           zamówienia tel. 697 701 156



146

Inspiracje projektowe

Warszawa, ul. Pa"acowa

Gda)sk ul. S"owackiego

P"ock, ul. Zbo&owa

Gda)sk ul. S"owackiego

Gda)sk, ul. Bruskiego Alojzego

Lublin, Krakowskie Przedmie%cie

Tabela rozmiarów okien
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VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
tel. (22) 33 77 000
e-mail: kontakt@velux.pl
www.velux.pl
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CHRO/ #RODOWISKO
KORZYSTAJ Z(ELEKTRONICZNEJ  
WERSJI KATALOGU!

Informacje o aktualnie obowi!zuj!cych cenach 
mo&na uzyska' u lokalnych dystrybutorów 
lub instalatorów.

Informacje o terminie dostawy mo&na 
uzyska', kontaktuj!c si$ z Dzia"em Obs"ugi 
Klienta VELUX lub lokalnym dystrybutorem.

Firma VELUX nie odpowiada za b"$dy 
w katalogach, broszurach i innych 
drukowanych materia"ach. Firma VELUX 
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
zmian w swoich produktach, terminach 
dostaw i cenach bez powiadomienia. 
Aktualnie obowi!zuj!ce ceny s! dost$pne  
na stronie www.velux.pl

PIECZ01 DYSTRYBUTORA


