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Už viac ako 65 rokov pomáha spoločnosť 
VELUX ľuďom na celom svete využiť čo 
najlepšie všetky možnosti, ktoré im ponú-
ka bývanie v podkroví. či už prestavujete 
starý podkrovný byt alebo budujete cel-
kom nový, ponúkame vám atraktívne rie-
šenie, ktoré predstavujú strešné okná. 
Vďaka strešným oknám presvetlíte tmavé 
priestory tak, aby zodpovedali i tým naj-
náročnejším požiadavkám modernej by-
tovej architektúry.

Veľké i malé sny
Chcete novú obývačku? Herňu, kde by sa 
mohli vyblázniť vaše deti? Spálňu? Ku-
chyňu? Alebo kúpeľňu, pracovňu či len 
lepšie osvetliť schodisko? Pokiaľ potrebu-
jete viac miesta, zamerajte sa na nevyuži-
tý priestor pod strechou. VELUX prináša 
viac miesta, viac svetla a čerstvého vzdu-
chu.

Dostupná kvalita
Využiť priestor pod strechou je obyčajne 
omnoho lacnejšie ako napríklad prístavba 
domu. Spoločnosť VELUX ponúka do-
stupnú kvalitu pre každého, kto túži vy-
lepšiť svoj domov. Zverte sa nám so svoji-
mi snami a my vám pomôžeme ich 
naplniť.

Využite svoj domov 
na maximum.
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» Ranný pohľad na modrú oblohu je 
nábojom energie na celý deň. Aj keď 
viem, že ma čaká ťažký deň, všetko 
sa odrazu zdá ľahšie, zvládnuteľ-
nejšie, optimistickejšie. 

» Vždy sme s manželom túžili bývať vo vlastnom dome a konečne 
sa nám ho podarilo nájsť. Ležal perfektne, blízko do mesta, blízko 
do prírody. Chýbalo mu však zopár štvorcových metrov, a tak sme 
váhali. O kúpe nás presvedčila jeho povala. Tento nevyužitý pries-
tor sme premenili na mužovu pracovňu a našu spálňu. A ešte zo-
stalo miesto na “zotavovňu”. Je to naše najvyššie poschodie, kde si 
po práci sadneme, počúvame hudbu a pozorujeme, ako na mesto 
padá súmrak. Ten pocit by ste museli zažiť, je to balzam na dušu.

Ten pocit by ste  
museli zažiť

» Nevyužitá povala bola naša priestoro-
vá rezerva. Bez jej využitia by sme sa do 
nášho vysnívaného domu nasťahovať ne-
mohli.
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Základné osvetlenie doplnené o verti-
kálny prvok
Atraktívny výhľad a denné svetlo cez kom-
bináciu strešného okna a vertikálneho 
okna.
Používa sa v prípade vysokej nadmurovky. 
Riešením sa dosahuje neobmedzený kon-
takt s okolím a lepšie presvetlenie priesto-
rov.
Vhodné pre všetky obytné miestnosti, zim-
né záhrady, terasy a ateliéry.

Základné osvetlenie denným svetlom
Osvetlenie priestorov v podkroví 
strešným oknom. Umiestnenie okna 
umožňuje výhľad a kontakt s okolím  
a takisto dostatok denného svetla. 
Základné osvetlenie podkrovných priesto-
rov všetkých typov.

Horné osvetlenie denným svetlom 
Dosvetlenie hlbokých miestností v otvore-
nom krove, najmä pre obývacie izby, jedál-
ne, kuchyne, pracovne. Riešenie vhodné pre 
jednopodlažné domy (bungalovy) a pod-
krovia s otvoreným stropom. 

Horné osvetlenie denným svetlom cez 
galériu
Presvetlenie cez vnútornú galériu. Riešenie 
presvetľuje denným svetlom priestory do 
hĺbky cez dve podlažia. Vhodné do otvore-
ných hál rodinných domov, vstupných 
priestorov a schodísk.

Svetlovod
Osvetlenie priestorov uprostred domu bez 
denného svetla (napríklad kúpeľňa, šatník, 
chodba a pod.)
Riešenie vhodné najmä pre domy typu 
bungalov.

Podľa typu stavby môže byť vaše podkro-
vie presvetlené rôznymi spôsobmi.

Spôsoby presvetlenia
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Výklopné alebo kyvné
Kyvné okná umožňujú lepšie využitie prie-
storu pod oknom. Ergonomická rukoväť  
v hornej časti krídla umožňuje pohodlnú 
manipuláciu s oknom.
Výklopné okná majú kľučku v spodnej časti 
krídla a sú vhodné vtedy, keď má byť okno 
umiestnené v streche s nižším sklonom 
alebo vo väčšej výške. Výklopné okná sa 
otvárajú von a poskytujú neobmedzený 
výhľad. Piktogram pri každom okne zná-
zorňuje, pre aký sklon strechy môžu byť 
jednotlivé okná použité.

Veľkosť okna
Šírka okna je väčšinou daná konštrukciou 
strechy. Pre dĺžku okna je dôležitý sklon 
strechy. Pri menšom sklone strechy je po-
trebné použiť dlhšie okno pre rovnaký vý-
hľad.

Optimálny výhľad
Optimálny výhľad vám poskytuje okno, cez 
ktoré máte výhľad v sede aj v stoji. Preto 
odporúčame, aby spodná hrana okna bola 
vzdialená od podlahy 0,9–1,0 m a horná 
hrana sa nachádzala vo výške 1,9–2,2 m.

Zasklenie
Energeticky úsporné zasklenia VELUX 
sa vyznačujú nízkymi tepelnými stratami  
a dobrou zvukovou izoláciou. Vďaka špe-
ciálnej technológii výroby („warm edge“) 
sa tiež znižuje riziko kondenzácie pár 
v chladných klimatických podmienkach.
Podľa vašich potrieb si môžete vybrať tiež 
zasklenia so zvýšenou bezpečnosťou, sa-
močistiace alebo zasklenia pre nízkoener-
getické stavby (strana 35).
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Koľko okien potrebujete?
VELUX odporúča, aby presklená plocha 
okien zodpovedala 10% podlahovej plochy 
miestnosti. Veľkosti presklenej plochy pre 
jednotlivé rozmery okien sú uvedené v ta-
buľke na strane 35. Drevo alebo polyuretán

Strešné okná VELUX dodávame v dvoch 
povrchových úpravách. Drevené okná sú 
na povrchu ošetrené základnou impregná-
ciou a bezfarebným akrylátovým lakom 
v jednej alebo dvoch vrstvách.
Polyuretánové okná majú drevené jadro, 
ktoré zabezpečuje tvarovú stálosť a dobré 
tepelno-izolačné vlastnosti a biely UV sta-
bilný lak na povrchu (úprava EVERfinish™). 
Vďaka tomu okná nevyžadujú údržbu a sú 
obzvlášť vhodné do miestností s vyššou 
vlhkosťou a tiež všade tam, kde s interié-
rom lepšie ladí ich biela farba a elegantný 
vzhľad.

Manuálne alebo elektrické
Manuálne ovládanie je vhodné pre okná, 
na  ktoré pohodlne dočiahnete. V prípade, 
ak sa okná nachádzajú vo väčšej výške, 
najpohodlnejším riešením je elektrické 
ovládanie. Pre jednoduchosť montáže do-
dávame okná so zabudovanými elektric-
kými komponentami, ktoré stačí iba zapo-
jiť do štandardnej zásuvky (INTEGRA®).

Voľba správneho 
strešného okna

Veľkosti výrobkov
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Vonkajšia roleta a markíza (str.31)
Ochrana pred teplom.
 
Lemovanie (str.28)
Vodotesné osadenie okna do strešného plášťa.

Strešné okno (str.12)
Svetlo a čerstvý vzduch v podkroví.

Montážne doplnky (str.30)
Zlepšenie tepelnoizolačných a hydroizolačných 
vlastností okien.

5. Rolety a žalúzie (str.31)
Dekorácia a regulácia tepla a svetla.
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Firma VELUX je výrobca strešných okien  
s viac ako 65-ročnou tradíciou. Naše vý-
robky predávame po celom svete, ale naše 
podnikanie je založené predovšetkým na 
dobrej znalosti miestnych podmienok. 

Spoločnosť VELUX bola založená na Slo-
vensku v roku 1993 a od tej doby je na trhu 
k dispozícii široké spektrum našich výrob-
kov.
Naviac, v krátkej dobe sa strešné okná  
VELUX začnú vyrábať aj na Slovensku.
Všetky výrobky VELUX sa vyznačujú výni-
močnou kvalitou, precíznosťou spracova-
nia a jednoduchou montážou.

Zvoľte originál

Ideálne prostredie
So systémom VELUX si skutočne môžete 
užívať pohodlie vášho domova a zároveň 
sledovať premeny prírody a počasie vonku 
za oknami. Naša unikátna ventilačná klap-
ka umožňuje bezpečné vetranie, ktoré vám 
zaručí optimálne obytné prostredie. 

Nekonečné možnosti
So spoločnosťou VELUX si môžete dopriať 
široký výber výrobkov. Neponúkame len 
strešné okná, ale aj všetky výrobky, ktoré  
s nimi súvisia vrátane lemovaní, montáž-
nych doplnkov, roliet, žalúzií a rôznych dru-
hov ovládania. Možnosti sú doslova neko-
nečné. 
Všetky výrobky sú dostupné v širokej sieti 
predajní stavebnín.

10

Základnými prvkami systému VELUX sú 
strešné okno a lemovanie. Lemovanie zais-
ťuje dokonalé a vodotesné osadenie streš-
ného okna do strechy.

Pri montáži odporúčame použiť aj originál-
ne montážne doplnky – tepelno-izolačný 
rám, hydroizolačný golier a parozábranu, 
ktoré zabezpečia kvalitnú izoláciu okna. 

Pre reguláciu svetla a tepla ponúkame širo-
kú škálu doplnkov, ktoré zároveň dotvoria 
atmosféru vášho domova.

Ovládacie doplnky, manuálne alebo elek-
trické, prispejú k vášmu pohodliu.

Systém VELUX



12 13VELUX

Cenník

  Dodacia doba 2 pracovné dni        Dodacia doba 10 pracovných dní       Dodacia doba 15 pracovných dní

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Strešné okná GGU ponúkame aj so zasklením 60 a 65, ohľadom ceny a dodacej doby kontaktujte zákaznícku linku.

•		pre	bezpečnú	a	vodotesnú	montáž	vždy	
používajte lemovanie VELUX  
(strana 28)

•		kombi	lemovanie	vám	umožní	spájanie	
okien do zostáv

•		montážne	doplnky	vám	zaručia	dokona-
lé napojenie okna na jednotlivé vrstvy 
strešného plášťa a okno zateplia  
(strana 30)

•		množstvo	svetla	a	tepla	môžete	regulo-
vať pomocou originálnych roliet alebo 
žalúzií VELUX (strana 31)

•		pre	titánzinkovú/medenú	strešnú	kryti-
nu sú určené strešné okná v titánzinko-
vom/medenom	prevedení	(na	špeciálnu	
objednávku)

•		pre	maximálny	komfort	je	možné	dopl-
niť elektrické ovládanie (strana 32) ale-
bo si vybrať okno INTEGRA s komplet-
nou elektrickou výbavou (strana 14)

•		viac	technických	informácií	nájdete	na	
strane 35

Tipy a rady:

GGU 
Lamelové drevené 
jadro obalené hrubou 
vrstvou polyuretánu  
a ošetrené bielym 
lakom s UV filtrom  
(úprava EVERfinish™).

GGL
Impregnované lamelo-
vé profily borovice 
ošetrené základným 
náterom a dvoma 
vrstvami transparent-
ného laku.

Zasklenie --59
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, zvý-
šená odolnosť voči 
mechanickému poško-
deniu (vonkajšie sklo).

GGL a GGU
Kyvné strešné okná vo výnimočnej 
kvalite a dizajne VELUX

•		GGL	–	strešné	okno	vyrobené	z	drevených	profilov	borovice	
je vďaka klasickému dizajnu vhodné do akejkoľvek miestnosti.

•		GGU	–	drevené	jadro	obalené	polyuretánom		zaručí	jednoduchú	
údržbu a je obzvlášť vhodné do vlhkých priestorov. Pre svoj 
elegantný dizajn však nájde uplatnenie v každej miestnosti.

•		Hliníkové	oplechovanie	z	vonkajšej	strany	chráni	okno	pred	
poveternostnými vplyvmi. 

•		Rôzne	druhy	izolačných	zasklení	poskytujú	maximálne	pohodlie	
pre užívateľa.

•		Okno	je	možné	pre	jednoduché	umývanie	vonkajšieho	skla	pre-
točiť a zaistiť.

Najpopulárnejšie okná z celého 
sortimentu VELUX. Hladké a 
jednoduché horné otváranie 
vám poskytuje dostatok mies-
ta pre umiestnenie nábytku 
priamo pod oknom. Navyše 
tieto strešné okná sú vybavené 
unikátnou ventilačnou klapkou, 
ktorá je integrovaná do ovlá-
dacej rukoväte so systémom 
„easy-lock“. Takto môžete vet-
rať, aj keď nie ste doma a za 
akéhokoľvek počasia.

Zasklenie --73
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, 
zvýšená odolnosť 
voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), lep-
šia zvuková izolácia, 
samočistiaca úprava.

Zasklenie --60
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, 
zvýšená odolnosť 
voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), vý-
borná zvuková izolácia, 
samočistiaca úprava.

Zasklenie --65
Izolačné trojsklo s vyni-
kajúcimi tepelno tech-
nickými parametrami, 
zvýšená odolnosť voči 
mechanickému poškode-
niu (vonkajšie aj vnútor-
né sklo), lepšia zvuková 
izolácia, samočistiaca 
úprava. Vhodné aj pre 
nízkoenergetické stavby.

Kód okna                     ▸ GGL 3059 GGL 3073 GGL 3060 GGL 3065 GGU 0059 GGU 0073

Povrchová úprava lakované  
drevo

lakované  
drevo

lakované  
drevo

lakované  
drevo polyuretán polyuretán

Zasklenie 59 73 60 65 59 73

Kód 
veľkosti

Rozmery  
v cm   ▸

C02 55	x	78
€ 276,00 316,00 369,00 496,00 311,00 351,00
Sk 8.314,78 9.519,82 11.116,49 14.942,50 9.369,19 10.574,23

C04 55	x	98
€ 297,00 337,00 390,00 517,00 332,00 372,00
Sk 8.947,42 10.152,46 11.749,14 15.575,14 10.001,83 11.206,87

F06 66	x	118
€ 328,00 373,00 432,00 576,00 363,00 408,00
Sk 9.881,33 11.237,00 13.014,43 17.352,58 10.935,74 12.291,41

F08 66	x	140
€ 345,00 390,00 449,00 - 380,00 425,00
Sk 10.393,47 11.749,14 13.526,57 - 11.447,88 12.803,55

M04 78	x	98
€ 328,00 378,00 444,00 603,00 363,00 413,00
Sk 9.881,33 11.387,63 13.375,94 18.165,98 10.935,74 12.442,04

M06 78	x	118
€ 345,00 395,00 461,00 620,00 380,00 430,00
Sk 10.393,47 11.899,77 13.888,09 18.678,12 11.447,88 12.954,18

M08 78	x	140
€ 369,00 419,00 485,00 644,00 404,00 454,00
Sk 11.116,49 12.622,79 14.611,11 19.401,14 12.170,90 13.677,20

M10 78	x	160
€ 417,00 467,00 533,00 - 452,00 502,00
Sk 12.562,54 14.068,84 16.057,16 - 13.616,95 15.123,25

P04 94	x	98
€ 390,00 445,00 - - - -
Sk 11.749,14 13.406,07 - - - -

P06 94	x	118
€ 404,00 459,00 532,00 707,00 439,00 494,00
Sk 12.170,90 13.827,83 16.027,03 21.299,08 13.225,31 14.882,24

P08 94	x	140
€ 431,00 486,00 559,00 734,00 466,00 521,00
Sk 12.984,31 14.641,24 16.840,43 22.112,48 14.038,72 15.695,65

P10 94	x	160
€ 455,00 510,00 583,00 - 490,00 545,00
Sk 13.707,33 15.364,26 17.563,46 - 14.761,74 16.418,67

S06 114	x	118
€ 421,00 481,00 561,00 751,00 456,00 516,00
Sk 12.683,05 14.490,61 16.900,69 22.624,63 13.737,46 15.545,02

S08 114	x	140
€ 469,00 529,00 609,00 799,00 504,00 564,00
Sk 14.129,09 15.936,65 18.346,73 24.070,67 15.183,50 16.991,06

S10 114	x	160
€ 552,00 612,00 692,00 - - -
Sk 16.629,55 18.437,11 20.847,19 - - -

U04 134	x	98
€ 449,00 514,00 599,00 - 484,00 549,00
Sk 13.526,57 15.484,76 18.045,47 - 14.580,98 16.539,17

U08 134	x	140
€ 518,00 583,00 668,00 - 553,00 618,00
Sk 15.605,27 17.563,46 20.124,17 - 16.659,68 18.617,87

U10 134	x	160
€ 604,00 669,00 754,00 - - -
Sk 18.196,10 20.154,29 22.715,00 - - -

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Zasklenie --73
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, 
zvýšená odolnosť 
voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), lep-
šia zvuková izolácia, 
samočistiaca úprava.

Zasklenie --60
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, 
zvýšená odolnosť 
voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), vý-
borná zvuková izolácia, 
samočistiaca úprava.

Zasklenie --65
Izolačné trojsklo s vyni-
kajúcimi tepelno tech-
nickými parametrami, 
zvýšená odolnosť voči 
mechanickému poškode-
niu (vonkajšie aj vnútor-
né sklo), lepšia zvuková 
izolácia, samočistiaca 
úprava. Vhodné aj pre 
nízkoenergetické stavby.

GGU INTEGRA 
Lamelové drevené 
jadro obalené hrubou 
vrstvou polyuretánu  
a ošetrené bielym 
lakom s UV filtrom  
(úprava EVERfinish™).

GGL INTEGRA
Impregnované lamelo-
vé profily borovice 
ošetrené základným 
náterom a dvoma 
vrstvami transparent-
ného laku.

Cenník 

  Dodacia doba 2 pracovné dni        Dodacia doba 10 pracovných dní

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Strešné okná INTEGRA ponúkame aj so zasklením 60 a 65, ohľadom ceny  
a dodacej doby kontaktujte zákaznícku linku.

Kód okna                     ▸ GGL 3073G21 GGU 0073G21

Povrchová úprava lakované  
drevo polyuretán

Zasklenie 73 73

Kód 
veľkosti

Rozmery  
v cm   ▸

C02 55	x	78
€ 796,00 831,00
Sk 23.980,30 25.034,71

C04 55	x	98
€ 817,00 852,00
Sk 24.612,94 25.667,35

F06 66	x	118
€ 853,00 888,00
Sk 25.697,48 26.751,89

F08 66	x	140
€ 870,00 905,00
Sk 26.209,62 27.264,03

M04 78	x	98
€ 858,00 893,00
Sk 25.848,11 26.902,52

M06 78	x	118
€ 875,00 910,00
Sk 26.360,25 27.414,66

M08 78	x	140
€ 899,00 934,00
Sk 27.083,27 28.137,68

M10 78	x	160
€ 947,00 982,00
Sk 28.529,32 29.583,73

P04 94	x	98
€ 925,00 -
Sk 27.866,55 -

P06 94	x	118
€ 939,00 974,00
Sk 28.288,31 29.342,72

P08 94	x	140
€ 966,00 1.001,00
Sk 29.101,72 30.156,13

P10 94	x	160
€ 990,00 1.025,00
Sk 29.824,74 30.879,15

S06 114	x	118
€ 961,00 996,00
Sk 28.951,09 30.005,50

S08 114	x	140
€ 1.009,00 1.044,00
Sk 30.397,13 31.451,54

S10 114	x	160
€ 1.092,00 -
Sk 32.897,59 -

U04 134	x	98
€ 994,00 1.029,00
Sk 29.945,24 30.999,65

U08 134	x	140
€ 1.063,00 1.098,00
Sk 32.023,94 33.078,35

U10 134	x	160
€ 1.149,00 -
Sk 34.614,77 -

•			pre	bezpečnú	a	vodotesnú	montáž	vždy	
používajte lemovanie VELUX  
(strana 28)

•		kombi	lemovanie	vám	umožní	spájanie	
okien do zostáv

•		montážne	doplnky	vám	zaručia	dokona-
lé napojenie okna na jednotlivé vrstvy 
strešného plášťa a okno zateplia  
(strana 30)

•		množstvo	svetla	a	tepla	môžete	regulo-
vať pomocou originálnych elektricky ov-
ládaných roliet alebo žalúzií VELUX 
(strana 31)

•		pre	titánzinkovú/medenú	strešnú	kryti-
nu sú určené strešné okná v titánzinko-
vom/medenom	prevedení	(na	špeciálnu	
objednávku)

•		na	špeciálnu	objednávku	je	možné	dodať	
okná INTEGRA aj so zvukovoizolačným 
zasklením (60) alebo superizolačným 
trojsklom (65)

•		viac	technických	informácií	nájdete	na	
strane 35

Tipy a rady:

GGL a GGU INTEGRA®

Technologická špička 
pre najnáročnejších

•		Okná	je	možné	naprogramovať	tak,	aby	sa	vo	vopred	stano-
vený	čas	otvárali/zatvárali.

•		Vďaka	dažďovému	senzoru	sa	v	prípade	dažďa	okná	automa-
ticky zatvoria, pričom ventilačná klapka zostáva otvorená  
a miestnosť sa naďalej bezpečne vetrá.

•		Okná	je	možné	vybaviť	elektrickými	roletami/žalúziami,	ktoré	
je možné tiež naprogramovať podľa vašej potreby.

•		Okná	fungujú	na	platforme	io-homecontrol	(viac	na	strane	33).

Inteligentné strešné okná  
s diaľkovým ovládaním sú ide-
álnou	voľbou	pre	váš	maximál-
ny komfort. Okná môžete na-
programovať tak, aby spĺňali 
vaše individuálne potreby.

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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GHU 
Lamelové drevené 
jadro obalené hrubou 
vrstvou polyuretánu  
a ošetrené bielym 
lakom s UV filtrom  
(úprava EVERfinish™).

GHL
Impregnované lamelo-
vé profily borovice 
ošetrené základným 
náterom a dvoma 
vrstvami transparent-
ného laku.

Zasklenie --59
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, zvý-
šená odolnosť voči 
mechanickému poško-
deniu (vonkajšie sklo).

Zasklenie --73
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, 
zvýšená odolnosť 
voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), lep-
šia zvuková izolácia, 
samočistiaca úprava.

Zasklenie --60
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, 
zvýšená odolnosť 
voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), vý-
borná zvuková izolácia, 
samočistiaca úprava.
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Cenník 

  Dodacia doba 2 pracovné dni        Dodacia doba 10 pracovných dní

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Strešné okná GHL ponúkame aj so zasklením 60 a 73, ohľadom ceny a dodacej doby kontaktujte zákaznícku linku.

Kód okna                     ▸ GHL 3059 GHU 0059

Povrchová úprava lakované  
drevo polyuretán

Zasklenie 59 59

Kód 
veľkosti

Rozmery  
v cm   ▸

C04 55	x	98
€ 366,00 403,00
Sk 11.026,12 12.140,78

F06 66	x	118
€ 395,00 432,00
Sk 11.899,77 13.014,43

M04 78	x	98
€ 403,00 440,00
Sk 12.140,78 13.255,44

M06 78	x	118
€ 411,00 448,00
Sk 12.381,79 13.496,45

M08 78	x	140
€ 436,00 473,00
Sk 13.134,94 14.249,60

P04 94	x	98
€ 469,00 -
Sk 14.129,09 -

P06 94	x	118
€ - 518,00
Sk - 15.605,27

P08 94	x	140
€ - 543,00
Sk - 16.358,42

S06 114	x	118
€ 493,00 530,00
Sk 14.852,12 15.966,78

S08 114	x	140
€ 543,00 580,00
Sk 16.358,42 17.473,08

U04 134	x	98
€ 559,00 -
Sk 16.840,43 -

•			pre	bezpečnú	a	vodotesnú	montáž	vždy	
používajte lemovanie VELUX  
(strana 28)

•		kombi	lemovanie	vám	umožní	spájanie	
okien do zostáv

•		montážne	doplnky	vám	zaručia	dokona-
lé napojenie okna na jednotlivé vrstvy 
strešného plášťa a okno zateplia  
(strana 30)

•		množstvo	svetla	a	tepla	môžete	regulo-
vať pomocou originálnych roliet alebo 
žalúzií VELUX (strana 31)

•		pre	titánzinkovú/medenú	strešnú	kryti-
nu sú určené strešné okná GHL v titán-
zinkovom/medenom	prevedení	(na	špe-
ciálnu objednávku)

•		na	špeciálnu	objednávku	je	možné	dodať	
okná GHL aj so zasklením bezpečnost-
ným (73) alebo zvukovoizolačným (60)

•		viac	technických	informácií	nájdete	
na strane 35

Tipy a rady:

GHL a GHU 
Výklopno-kyvné strešné 
okná pre pohodlný výhľad

•		GHL	–	strešné	okno	vyrobené	z	drevených	profilov	borovice	
je vďaka klasickému dizajnu vhodné do akejkoľvek miestnosti.

•		GHU	–	drevené	jadro	obalené	polyuretánom	zaručí	jednoduchú	
údržbu a je obzvlášť vhodné do vlhkých priestorov. Pre svoj 
elegantný dizajn však nájde uplatnenie v každej miestnosti.

•		Hliníkové	oplechovanie	z	vonkajšej	strany	chráni	okno	pred	
poveternostnými vplyvmi. 

•		Okná	sa	vyklápajú	pomocou	spodnej	rukoväte	smerom	von,	
čo vám umožní pohodlný výhľad.

•		Okno	je	možné	pre	jednoduché	umývanie	vonkajšieho	skla	pre-
točiť a zaistiť.

Výklopno-kyvné okná vám 
poskytnú voľný a pohodlný 
výhľad. Vhodné sú najmä pre 
strechy s nízkym sklonom. 
Otvárajú sa spodnou kľučkou 
a otvorené okno sa samo fi-
xuje	v	troch	rôznych	polohách	
5°, 15° a 30°. Navyše tieto 
strešné okná sú vybavené 
unikátnou ventilačnou klap-
kou, ktorá je integrovaná do 
ovládacej rukoväte so systé-
mom „easy-lock“ a umožňuje 
bezpečne vetrať miestnosť aj 
počas vašej neprítomnosti.

Výhodná 
cena

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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GPU 
Lamelové drevené 
jadro obalené hrubou 
vrstvou polyuretánu  
a ošetrené bielym 
lakom s UV filtrom  
(úprava EVERfinish™).

GPL
Impregnované lamelo-
vé profily borovice 
ošetrené základným 
náterom a dvoma 
vrstvami transparent-
ného laku.

Zasklenie --59
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, zvý-
šená odolnosť voči 
mechanickému poško-
deniu (vonkajšie sklo).

Zasklenie --73
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, 
zvýšená odolnosť 
voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), lep-
šia zvuková izolácia, 
samočistiaca úprava.

Zasklenie --60
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, 
zvýšená odolnosť 
voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), vý-
borná zvuková izolácia, 
samočistiaca úprava.

Zasklenie --65
Izolačné trojsklo s vyni-
kajúcimi tepelno tech-
nickými parametrami, 
zvýšená odolnosť voči 
mechanickému poškode-
niu (vonkajšie aj vnútor-
né sklo), lepšia zvuková 
izolácia, samočistiaca 
úprava. Vhodné aj pre 
nízkoenergetické stavby.
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Cenník

  Dodacia doba 2 pracovné dni        Dodacia doba 10 pracovných dní

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Strešné okná GPL a GPU ponúkame aj so zasklením 60, 65 a 73, ohľadom ceny  
a dodacej doby kontaktujte zákaznícku linku.

Kód okna                     ▸ GPL 3059 GPU 0059

Povrchová úprava lakované  
drevo polyuretán

Zasklenie 59 59

Kód 
veľkosti

Rozmery  
v cm   ▸

C04 55	x	98
€ - 474,00
Sk - 14.279,72

F06 66	x	118
€ - 503,00
Sk - 15.153,38

F08 66	x	140
€ - 519,00
Sk - 15.635,39

M04 78	x	98
€ - 511,00
Sk - 15.394,39

M06 78	x	118
€ 479,00 519,00
Sk 14.430,35 15.635,39

M08 78	x	140
€ 504,00 544,00
Sk 15.183,50 16.388,54

M10 78	x	160
€ 569,00 609,00
Sk 17.141,69 18.346,73

P06 94	x	118
€ 549,00 589,00
Sk 16.539,17 17.744,21

P08 94	x	140
€ 574,00 614,00
Sk 17.292,32 18.497,36

P10 94	x	160
€ 594,00 634,00
Sk 17.894,84 19.099,88

S06 114	x	118
€ 561,00 601,00
Sk 16.900,69 18.105,73

S08 114	x	140
€ 611,00 651,00
Sk 18.406,99 19.612,03

S10 114	x	160
€ 685,00 725,00
Sk 20.636,31 21.841,35

U08 134	x	140
€ 652,00 692,00
Sk 19.642,15 20.847,19

•		pre	bezpečnú	a	vodotesnú	montáž	vždy	
používajte lemovanie VELUX  
(strana 28)

•		kombi	lemovanie	vám	umožní	spájanie	
okien do zostáv

•		montážne	doplnky	vám	zaručia	dokona-
lé napojenie okna na jednotlivé vrstvy 
strešného plášťa a okno zateplia  
(strana 30)

•		množstvo	svetla	a	tepla	môžete	regulo-
vať pomocou originálnych roliet alebo 
žalúzií VELUX (strana 31)

•		pre	titánzinkovú/medenú	strešnú	kryti-
nu sú určené strešné okná v titánzinko-
vom/medenom	prevedení	(na	špeciálnu	
objednávku)

•		na	špeciálnu	objednávku	je	možné	dodať	
okná GPL a GPU aj so zasklením bezpeč-
nostným (73), zvukovoizolačným (60) 
alebo superizolačným (65)

•		viac	technických	informácií	nájdete	na	
strane 35

Tipy a rady:

GPL a GPU
Panoramatické výklopno- 
kyvné strešné okná

•		GPL	–	strešné	okno	vyrobené	z	drevených	profilov	borovice	
je vďaka klasickému dizajnu vhodné do akejkoľvek miestnosti.

•		GPU	–	drevené	jadro	obalené	polyuretánom		zaručí	jednoduchú	
údržbu a je obzvlášť vhodné do vlhkých priestorov. Pre svoj 
elegantný dizajn však nájde uplatnenie v každej miestnosti.

•		Hliníkové	oplechovanie	z	vonkajšej	strany	chráni	okno	pred	
poveternostnými vplyvmi. 

•		Okná	sa	vyklápajú	pomocou	spodnej	rukoväte	smerom	von,	
čo vám umožní nerušený výhľad.

•		Okno	je	možné	pre	jednoduché	umývanie	vonkajšieho	skla	pre-
točiť a zaistiť.

Výklopno-kyvné okná vám 
poskytnú neobmedzený 
výhľad a pocit otvoreného 
priestoru. Vhodné sú najmä 
pre strechy s nízkym sklo-
nom. Ovládajú sa spodnou 
kľučkou a okno môžete otvo-
riť v akejkoľvek pozícii až do 
45°. Navyše tieto strešné 
okná sú vybavené unikátnou 
ventilačnou klapkou, ktorá je 
integrovaná do ovládacej ru-
koväte so systémom „easy-
lock“ a umožňuje bezpečne 
vetrať miestnosť aj počas 
vašej neprítomnosti.

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Cenník 

  Dodacia doba 2 pracovné dni        Dodacia doba 10 pracovných dní

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Kód okna                     ▸ GZL 1054 GZL 1054B

Povrchová úprava lakované  
drevo

lakované  
drevo

Zasklenie 54 54

Kód 
veľkosti

Rozmery  
v cm   ▸

C02 55	x	78
€ 216,00 -
Sk 6.507,22 -

F06 66	x	118
€ 268,00 268,00
Sk 8.073,77 8.073,77

M04 78	x	98
€ 268,00 268,00
Sk 8.073,77 8.073,77

M06 78	x	118
€ 285,00 285,00
Sk 8.585,91 8.585,91

M08 78	x	140
€ 309,00 309,00
Sk 9.308,93 9.308,93

M10 78	x	160
€ 357,00 357,00
Sk 10.754,98 10.754,98

P08 94	x	140
€ 371,00 371,00
Sk 11.176,75 11.176,75

S06 114	x	118
€ 361,00 -
Sk 10.875,49 -

S08 114	x	140
€ 409,00 -
Sk 12.321,53 -

•		pre	bezpečnú	a	vodotesnú	montáž	vždy	
používajte lemovanie VELUX  
(strana 28)

•			kombi	lemovanie	vám	umožní	spájanie	
okien do zostáv

•		montážne	doplnky	vám	zaručia	dokona-
lé napojenie okna na jednotlivé vrstvy 
strešného plášťa a okno zateplia  
(strana 30)

•		množstvo	svetla	a	tepla	môžete	regulo-
vať pomocou originálnych roliet alebo 
žalúzií VELUX (strana 31)

•		okno	nie	je	možné	dodať	v	titánzinko-
vom/medenom	prevedení

•			vysoko	umiestnené	okná	je	možné	ov-
ládať pomocou tyče (strana 32)

•		okná	nie	je	možné	doplniť	o	elektrické	
ovládanie 

•		viac	technických	informácií	nájdete	
na strane 35

Tipy a rady:

GZL/GZL B
Impregnované lamelo- 
vé profily borovice 
ošetrené základným 
náterom a jednou  
vrstvou transparent- 
ného laku.

Zasklenie --54
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo.

•	GZL	–	strešné	okno	sa	ovláda	rukoväťou	v	hornej	časti	okna.
•	GZL	B	–	strešné	okno	sa	ovláda	kľučkou	v	spodnej	časti	okna.
•	Oba	typy	sú	vyrobené	z	drevených	profilov	borovice.	
•		Hliníkové	oplechovanie	z	vonkajšej	strany	chráni	okno	pred	

poveternostnými vplyvmi. 
•		Okno	je	možné	pre	jednoduché	umývanie	vonkajšieho	skla	 

pretočiť a zaistiť.

Okno GZL a GZL B vám ponú-
ka všetky dôležité kvality 
strešných okien VELUX. Pos-
kytuje možnosť vetrania pri 
zatvorenom okne a spĺňa zák-
ladné požiadavky kladené na 
strešné okno.

GZL a GZL B
Kyvné strešné okná pre  
jednoduché a ekonomické riešenie

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Zasklenie --73
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, 
zvýšená odolnosť 
voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), lep-
šia zvuková izolácia, 
samočistiaca úprava.

Zasklenie --60
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, 
zvýšená odolnosť 
voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), vý-
borná zvuková izolácia, 
samočistiaca úprava.

23VELUX

Cenník

Kód okna                     ▸ VFE 3073

Povrchová úprava lakované  
drevo

Zasklenie 73

Kód 
veľkosti

Rozmery  
v cm   ▸

M31 78	x	60
€ 504,00
Sk 15.183,50

M34 78	x	95
€ 560,00
Sk 16.870,56

P31 94	x	60
€ 557,00
Sk 16.780,18

P34 94	x	95
€ 631,00
Sk 19.009,51

S31 114	x	60
€ 603,00
Sk 18.165,98

S34 114	x	95
€ 667,00
Sk 20.094,04

U31 134	x	60
€ 656,00
Sk 19.762,66

U34 134	x	95
€ 740,00
Sk 22.293,24

•		pre	bezpečnú	a	vodotesnú	montáž	vždy	
používajte lemovanie VELUX

•		kombi	lemovanie	vám	umožní	spájanie	
okien do zostáv

•		montážne	doplnky	VELUX	(montážna	
sada a parozábrana) nie je možné použiť

•		množstvo	svetla	a	tepla	môžete	regulo-
vať pomocou originálnych roliet alebo 
žalúzií VELUX (strana 31)

•		pre	titánzinkovú/medenú	strešnú	kryti-
nu sú určené strešné okná a doplnkové 
okná	v	titánzinkovom/medenom	preve-
dení (na špeciálnu objednávku)

•		na	špeciálnu	objednávku	je	možné	dodať	
okná VFE aj so zvukovoizolačným zas-
klením (60)

•		na	špeciálnu	objednávku	je	možné	dodať	
drevené	vertikálne	okná	s	pravým/ 
ľavým	otváraním	(VFA/VFB)

•		viac	technických	informácií	nájdete	
na strane 35

Tipy a rady:

VFE
Impregnované lamelo-
vé profily borovice 
ošetrené základným 
náterom a dvoma 
vrstvami transparent-
ného laku.

VFE
Vertikálne okná pre  
viac svetla a výhľadu

•		Doplnkové	okná	VFE	sa	umiestňujú	priamo	pod	strešné	okná	
GGL, GHL alebo GPL.

•		Strešné	okno	nad	doplnkovým	oknom	VFE	musí	byť	v	sklone	
od 15°55°.

•		Okná	VFE	sa	otvárajú	vyklopením	smerom	do	miestnosti.
•	Okná	sú	vyrobené	z	drevených	profilov	borovice.
•		Hliníkové	oplechovanie	z	vonkajšej	strany	chráni	okno	pred	

poveternostnými vplyvmi. 
•		Pre	jednoduché	umývanie	vonkajšej	strany	sa	krídlo	okna	

odistí a sklopí do miestnosti.
•		Pre	strešné	okná	GGU,	GHU	a	GPU	sú	určené	neotváravé	ver-

tikálne okná s polyuretánovou úpravou VIU.

Doplnkové vertikálne okná VFE 
vám efektne presvetlia miest-
nosť a poskytnú lepší výhľad. 
Výborné uplatnenie  nájdu naj-
mä v miestnostiach, kde zalo-
menie steny a tým aj strešné 
okno je vyššie a neposkytuje 
pohodlný výhľad. 

  Dodacia doba 2 pracovné dni        Dodacia doba 10 pracovných dní

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Strešné okná VFE ponúkame aj so zasklením 60, ohľadom ceny a dodacej 
doby kontaktujte zákaznícku linku.

Kód lemovania       
na strešné 
okno v 
zostave s VFE      

     ▸ EFW 1000 EFS 1000

na profilovanú 
strešnú krytinu

na plochú  
strešnú krytinu

Kód veľkosti ▸

M04
€ 129,00 126,00
Sk 3.886,25 3.795,88

M06
€ 129,00 129,00
Sk 3.886,25 3.886,25

M08
€ 132,00 129,00
Sk 3.976,63 3.886,25

M10
€ 136,00 136,00
Sk 4.097,14 4.097,14

P06
€ 139,00 136,00
Sk 4.187,51 4.097,14

P08
€ 142,00 136,00
Sk 4.277,89 4.097,14

P10
€ 146,00 139,00
Sk 4.398,40 4.187,51

S06
€ 142,00 139,00
Sk 4.277,89 4.187,51

S08
€ 149,00 142,00
Sk 4.488,77 4.277,89

S10
€ 152,00 146,00
Sk 4.579,15 4.398,40

U04
€ 149,00 142,00
Sk 4.488,77 4.277,89

U08
€ 159,00 146,00
Sk 4.790,03 4.398,40

U10
€ 162,00 149,00
Sk 4.880,41 4.488,77

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

VIU
Lamelové drevené 
jadro obalené hrubou 
vrstvou polyuretánu  
a ošetrené bielym 
lakom s UV filtrom  
(úprava EVERfinish™)
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Zasklenie --59
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, zvý-
šená odolnosť voči 
mechanickému poško-
deniu (vonkajšie sklo).

Zasklenie --73
Energeticky úsporné 
izolačné dvojsklo, 
zvýšená odolnosť 
voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), lep-
šia zvuková izolácia, 
samočistiaca úprava.

GXL
Impregnované lamelo-
vé profily borovice 
ošetrené základným 
náterom a dvoma 
vrstvami transparent-
ného laku.

Cenník 

  Dodacia doba 2 pracovné dni   

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Cenník 

  Dodacia doba 2 pracovné dni   

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Kód okna                      ▸ GVT 103 0000

Rozmery v cm   ▸

54	x	83
€ 225,00
Sk 6.778,35

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

25VELUX

GVT
Strešný výlez 

•	Výlez	je	možné	inštalovať	iba	samostatne.
•		Výlez	sa	štandardne	otvára	pomocou	kľučky	na	ľavej	strane	

okna, ale v prípade potreby je možné ju presunúť na pravú 
stranu.

•			Pri	otvorení	okna	v	uhle	90°	je	možné	krídlo	zaistiť	proti	ná-
hodnému zabuchnutiu.

•	Krídlo	okna	môžete	zaistiť	v	troch	vetracích	polohách.
•		Rám	okna	je	vyrobený	z	bezúdržbového	polyuretánu	a	krídlo	

okna, vyrobené z hliníka, je zasklené izolačným dvojsklom.
•	Výlez	sa	dodáva	vrátane	lemovania.

Strešný výlez GVT je určený pre 
neobývané podkrovia a povaly. 
Používa sa na presvetlenie  
a vetranie priestoru pod stre-
chou a ako prístup na strechu. 
Okno je otváravé pomocou 
kľučky na ľavej strane okna.  
V spodnej časti rámu je okno 
vybavené nášľapnou hranou 
pre bezpečný výlez na strechu.

VLT
Strešný svetlík 

•	Výlez	je	možné	inštalovať	iba	samostatne.
•	Výlez	sa	otvára	pomocou	kľučky	v	dolnej	časti	krídla.
•	Krídlo	okna	môžete	zaistiť	v	troch	vetracích	polohách.
•		Rám	okna	je	vyrobený	z	bezúdržbového	polyuretánu	a	krídlo	

okna, vyrobené z hliníka, je zasklené jednoduchým zasklením.
•	Výlez	sa	dodáva	vrátane	lemovania.

Strešný svetlík VLT je určený 
pre neobývané podkrovia a po-
valy. Používa sa na presvetlenie 
priestoru pod strechou a na 
vetranie. Okno sa vyklápa sme-
rom von.

GXL
Zateplený strešný  
výlez pre obytné priestory

•			Výlez	sa	štandardne	otvára	pomocou	kľučky	na	pravej	strane	
okna, ale v prípade potreby je možné ju presunúť na ľavú stranu.

•		Pre	jednoduché	otváranie	je	okno	vybavené	pneumatickými	
pružinami.

•		Výlez	na	strechu	je	bezpečný	aj	vďaka	poistke	proti	zabuchnutiu.
•		Okno	ponúka	možnosť	ventilácie	cez	ventilačnú	klapku,	prípadne	

okno môžete zaistiť v pootvorenej vetracej polohe.
•	Okná	sú	vyrobené	z	drevených	profilov	borovice.
•		Hliníkové	oplechovanie	z	vonkajšej	strany	chráni	okno	pred	pove-

ternostnými vplyvmi.
•	K	oknu	je	potrebné	objednať	lemovanie.

Zateplený strešný výlez je ideál-
ne okno, pokiaľ potrebujete mať 
pohodlný prístup na strechu pria-
mo z obytných priestorov. Okno 
je otváravé pomocou kľučky 
na bočnej strane okna. Pre bez-
pečné vetranie je výlez vybavený 
ventilačnou klapkou v hornej čas-
ti okna.Výlez je možné inštalovať 
samostatne, ale aj v kombinácii 
s ostatnými strešnými oknami.

•		pre	bezpečnú	a	vodotesnú	montáž	vždy	
používajte lemovanie VELUX  
(strana 28)

•		kombi	lemovanie	vám	umožní	spájanie	
okien do zostáv

•		montážne	doplnky	vám	zaručia	dokona-
lé napojenie okna na jednotlivé vrstvy 
strešného plášťa a okno zateplia  
(strana 30)

•		množstvo	svetla	a	tepla	môžete	regulo-
vať pomocou originálnych roliet alebo 
žalúzií VELUX (strana 31)

•		pre	titánzinkovú/medenú	strešnú	kryti-
nu sú určené strešné okná v titánzinko-
vom/medenom	prevedení	(na	špeciálnu	
objednávku)

•		na	výlez	GXL	nie	je	možné	použiť	von-
kajšie rolety a markízy

•		na	špeciálnu	objednávku	je	možné	dodať	
okno GXL aj s bezpečnostným zaskle-
ním (73)

•		viac	technických	informácií	nájdete	
na strane 35

Tipy a rady:

Cenník 

  Dodacia doba 2 pracovné dni   

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Strešné okná GXL ponúkame aj so zasklením 73,  
ohľadom ceny a dodacej doby kontaktujte zákaznícku linku.

Kód okna                     ▸ GXL 3059

Povrchová úprava lakované drevo

Zasklenie 59

Kód 
veľkosti

Rozmery  
v cm   ▸

F06 66	x	118
€ 365,00
Sk 10.995,99

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Kód okna                      ▸ GVT 103 0000

Rozmery v cm   ▸

46	x	61
€ 150,00
Sk 4.518,90
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Cenník
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  Dodacia doba 2 pracovné dni        Dodacia doba 10 pracovných dní

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

* nosič úspornej žiarovky ZTL 014 je vhodný na svetlovod s priemerom 35 aj 25 cm

•		na	svetlovody	nie	je	potrebné	objedná-
vať lemovanie – je súčasťou výrobku

•		ventilačnú	jednotku	nie	je	možné	osadiť	
do svetlovodu na plochú strešnú krytinu 
(TLR)

•		na	špeciálnu	objednávku	je	možné	dodať	
aj svetlovod s ohybným tubusom  
(TWF/TLF)

•		ventilačný	prvok	ZTV	je	určený	len	pre	
TWR 014

Tipy a rady:

Kód výrobku                 ▸ TWR 2010 TLR 2010

Svetlovod pre profilovanú 
strešnú krytinu

pre  plochú  
strešnú krytinu

Kód 
veľkosti

  Priemer  
  tubusu ▸

014 35 cm
€ 498,00 498,00
Sk 15.002,75 15.002,75

010 25 cm
€ 419,00 419,00
Sk 12.622,79 12.622,79

Pevný tubus z plechu s vysokoodra-
zivou vrstvou (98%) s dvomi kole-
nami pre možnosť nastavenia.

V miestnosti je svetlovod zakončený 
difuzérom s akrylátovým dvojsklom 
s bielym rámom.

TWR/TLR
Svetlovod  
– denné svetlo, kde by ste ho nečakali

•		Svetlovod	je	pevný	neotváravý	systém	s	integrovaným	 
lemovaním.

•		Typ	TWR	je	určený	na	profilovanú	a	typ	TLR	na	plochú	strešnú	
krytinu.

•		Svetlo	je	do	interiéru	vedené	pevným	tubusom,	v	ktorom	sa	viac-
násobne	odráža	od	vysokoreflexného	povrchu	(odrazivosť	až	
98%).

•		Zvonku	je	tubus	ukončený	štvorcovým	oknom	s	tvrdeným	samo-
čistiacim zasklením.

•	Do	interiéru	svetlo	vchádza	cez	difuzér	z	akrylátového	dvojskla.
•		Dĺžka	teleskopického	svetlovodu	je	145-185	cm	a	pomocou	nad-

stavcov môže byť predĺžený až na 6 m.

Pomocou svetlovodu privediete 
do tmavých alebo umelo osvet-
lených priestorov denné svetlo. 
Svetlovod rozjasní vašu chod-
bu, kúpeľňu alebo šatník bez 
väčších stavebných úprav vša-
de tam, kde nie je možné použiť 
okno. Jas slnečných lúčov bude 
navyše blahodarne pôsobiť na 
vašu psychiku.

Štvorcový rám je zasklený tvr-
deným sklom o hrúbke 4mm so sa-
močistiacou povrchovou úpravou

Nosič úspornej žiarovky sa nachá-
dza v tubuse a nahrádza stropné 
svietidlo.

Ventilačný prvok rieši vyústenie 
ventilácie, ktorá je v priestore 
inštalovaná.

Kód výrobku                 ▸ ZTB 0011 ZTB 0012 ZTB 0013 ZTL* ZTV ZTC 0001 ZTC 0002

Svetlovod hliníkový rám 
difuzéra

mosadzný rám  
difuzéra

mahagónový rám 
difuzéra

nosič úspornej  
žiarovky

ventilačný prvok 
(iba pre TWR)

kryštálikové  
zasklenie difuzéra

prizmatické  
zasklenie difuzéra

Kód 
veľkosti

  Priemer  
  tubusu ▸

014 35 cm
€ 46,00 46,00 79,00 73,00 147,00 59,00 59,00
Sk 1.385,80 1.385,80 2.379,95 2.199,20 4.428,52 1.777,43 1.777,43

010 25 cm
€ 46,00 46,00 76,00 73,00 - 59,00 59,00
Sk 1.385,80 1.385,80 2.289,58 2.199,20 - 1.777,43 1.777,43

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Kód výrobku                 ▸ ZTR 0062 ZTR 0124

Svetlovod predlžovací kus,  
dĺžka 62 cm

predlžovací kus,  
dĺžka 124 cm

Kód 
veľkosti

  Priemer  
  tubusu ▸

014 35 cm
€ 63,00 116,00
Sk 1.897,94 3.494,62

010 25 cm
€ 58,00 -
Sk 1.747,31 -

Vstupná chodba osvetlená umelým osvetlením. Vstupná chodba po inštalácii dvoch svetlovodov 
osvetlená prirodzeným osvetlením.
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Cenník

  Dodacia doba 2 pracovné dni        Dodacia doba 10 pracovných dní

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Diely kombi lemovania:
1000: sólo lemovanie, používa sa tiež na 
spodné okno pri osadení okien v línii nad 
sebou

1001: na spodné ľavé okno
100 : na spodné stredné okno
1003: na spodné pravé okno
0004: na horné ľavé okno
0005: na horné stredné okno
0006: na horné pravé okno
0007:  na horné okno pri osadení okien 

v línii nad sebou

1021: balenie obsahuje diely 1001 a 1003

Lemovania           na profilovanú strešnú krytinu na plochú strešnú krytinu Univerzálne

Kód 
lemovania              ▸ EDW 1000 EKW 1021G EKW 1002G EKW 0004GE, 

0006E EKW 0007E EDS 1000 EKS 1021G EKS 1002G, 
0007E

EKS 0004GE, 
0006E EKX 0005GE

Kód 
veľkosti       ▸

C02
€ 76,00 152,00 76,00 76,00 76,00 62,00 124,00 76,00 76,00 76,00
Sk 2.289,58 4.579,15 2.289,58 2.289,58 2.289,58 1.867,81 3.735,62 2.289,58 2.289,58 2.289,58

C04
€ 81,00 162,00 81,00 81,00 81,00 66,00 132,00 81,00 81,00 81,00
Sk 2.440,21 4.880,41 2.440,21 2.440,21 2.440,21 1.988,32 3.976,63 2.440,21 2.440,21 2.440,21

F06
€ 86,00 172,00 86,00 86,00 86,00 70,00 140,00 86,00 86,00 86,00
Sk 2.590,84 5.181,67 2.590,84 2.590,84 2.590,84 2.108,82 4.217,64 2.590,84 2.590,84 2.590,84

F08
€ 89,00 178,00 89,00 89,00 89,00 73,00 146,00 89,00 89,00 89,00
Sk 2.681,21 5.362,43 2.681,21 2.681,21 2.681,21 2.199,20 4.398,40 2.681,21 2.681,21 2.681,21

M04
€ 89,00 178,00 89,00 89,00 89,00 73,00 146,00 89,00 89,00 89,00
Sk 2.681,21 5.362,43 2.681,21 2.681,21 2.681,21 2.199,20 4.398,40 2.681,21 2.681,21 2.681,21

M06
€ 94,00 188,00 94,00 94,00 94,00 77,00 154,00 94,00 94,00 94,00
Sk 2.831,84 5.663,69 2.831,84 2.831,84 2.831,84 2.319,70 4.639,40 2.831,84 2.831,84 2.831,84

M08
€ 99,00 198,00 99,00 99,00 99,00 81,00 162,00 99,00 99,00 99,00
Sk 2.982,47 5.964,95 2.982,47 2.982,47 2.982,47 2.440,21 4.880,41 2.982,47 2.982,47 2.982,47

M10
€ 103,00 206,00 103,00 103,00 103,00 85,00 170,00 103,00 103,00 103,00
Sk 3.102,98 6.205,96 3.102,98 3.102,98 3.102,98 2.560,71 5.121,42 3.102,98 3.102,98 3.102,98

P04
€ 99,00 - - - 99,00 81,00 - - - -
Sk 2.982,47 - - - 2.982,47 2.440,21 - - - -

P06
€ 103,00 206,00 103,00 103,00 103,00 85,00 170,00 103,00 103,00 103,00
Sk 3.102,98 6.205,96 3.102,98 3.102,98 3.102,98 2.560,71 5.121,42 3.102,98 3.102,98 3.102,98

P08
€ 107,00 214,00 107,00 107,00 107,00 88,00 176,00 107,00 107,00 107,00
Sk 3.223,48 6.446,96 3.223,48 3.223,48 3.223,48 2.651,09 5.302,18 3.223,48 3.223,48 3.223,48

P10
€ 112,00 224,00 112,00 112,00 112,00 92,00 184,00 112,00 112,00 112,00
Sk 3.374,11 6.748,22 3.374,11 3.374,11 3.374,11 2.771,59 5.543,18 3.374,11 3.374,11 3.374,11

S06
€ 112,00 224,00 112,00 112,00 112,00 92,00 184,00 112,00 112,00 112,00
Sk 3.374,11 6.748,22 3.374,11 3.374,11 3.374,11 2.771,59 5.543,18 3.374,11 3.374,11 3.374,11

S08
€ 117,00 234,00 117,00 117,00 117,00 95,00 190,00 117,00 117,00 117,00
Sk 3.524,74 7.049.48 3.524,74 3.524,74 3.524,74 2.861,97 5.723,94 3.524,74 3.524,74 3.524,74

S10
€ 121,00 242,00 121,00 121,00 121,00 99,00 198,00 121,00 121,00 121,00
Sk 3.645,25 7.290,49 3.645,25 3.645,25 3.645,25 2.982,47 5.964,95 3.645,25 3.645,25 3.645,25

U04
€ 117,00 234,00 117,00 117,00 117,00 95,00 190,00 117,00 - 117,00
Sk 3.524,74 7.049,48 3.524,74 3.524,74 3.524,74 2.861,97 5.723,94 3.524,74 - 3.524,74

U08
€ 126,00 252,00 126,00 126,00 126,00 103,00 206,00 126,00 126,00 126,00
Sk 3.795,88 7.591,75 3.795,88 3.795,88 3.795,88 3.102,98 6.205,96 3.795,88 3.795,88 3.795,88

U10
€ 130,00 260,00 130,00 130,00 130,00 106,00 212,00 130,00 130,00 130,00
Sk 3.916,38 7.832,76 3.916,38 3.916,38 3.916,38 3.193,36 6.386,71 3.916,38 3.916,38 3.916,38
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Lemovanie
– zaručená vodotesnosť
Pri konštrukcii okien VELUX sme brali do úvahy všetky aspekty montáže, 
aby nenápadné lemovanie perfektne zapadlo do každej strechy. Odvod 
vody okolo okna je vďaka tomu bezpečný a  absolútne spoľahlivý.

•		montáž	prefabrikovaných	dielov	lemovania	je		veľmi	
jednoduchá a presná a nevyžaduje žiadne ďalšie klam-
piarske úpravy

•		horné	a	bočné	diely	lemovania	sú	prekryté	strešnou	
krytinou, čo umožňuje nenápadné osadenie okien

•		pokiaľ	použijete	okno	s	medeným	alebo	titánzinkovým	
oplechovaním, je potrebné objednať aj lemovanie 
v tomto materiálovom vyhotovení

•		veľkosť	lemovania	je	identická	s	veľkosťou	vášho	okna
•		pre	kombi	lemovanie	je	štandardná	vzdialenosť	medzi	

oknami nad sebou 10 cm a medzi oknami vedľa seba 
14 cm, iné vzdialenosti dodávame na špeciálnu objed-
návku

•		pri	montáži	okien	do	kombi	zostáv	je	potrebné	umiest-
ňovať okná rovnakej šírky nad sebou a rovnakej výšky 
vedľa seba

Tipy a rady:

Sólo lemovanie
Lemovanie EDW je určené pre jednotlivé osadenie 
okien do profilovanej strešnej krytiny s výškou profilu 
do 120 mm (napr. rôzne druhy škridiel, vlnité a plecho-
vé šablóny) a pre plochú strešnú krytinu s hrúbkou 
viac ako 16 mm (napr. bobrovka, drevený šindeľ).
Lemovanie EDS je určené pre plochú strešnú krytinu 
s hrúbkou do 16 mm (napr. asfaltový šindeľ, eternitové 
šablóny, bridlica). Vhodné je tiež pre drážkovú ("falco-
vanú") plechovú krytinu.

Kombi lemovanie
Pre spájanie okien do zostáv slúži systém kombi lemo-
vania. Skladá sa zo 7 základných prvkov. Pomocou 
kombi lemovania môžete spojiť dve okná vedľa seba 
alebo nad sebou alebo vytvoriť zostavy podľa vašich 
predstáv.

Lemovanie sa štandardne dodáva v hliníkovom preve-
dení.

Na objednávku je možné dodať lemovanie aj v medi, 
titánzinku alebo s červenou spodnou manžetou.

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Hydroizolačný golier – Uchytáva sa priamo 
na vonkajšiu stranu rámu okna, ktorý tesne 
obopína a zabezpečuje jeho vodotesnú izoláciu. 
Predáva sa aj samostatne pod označením BFX.

Izolačný rám – Do strešnej konštrukcie sa 
izolačný rám uchytáva montážnymi uholníkmi.

Montážne doplnky
– pre dokonalé zaizolovanie

Sada BDX
Zatepľovacia montážna sada BDX slúži na zabezpe-
čenie správnej a rýchlej montáže okna a na optimál-
ne zateplenie okna. Sada zároveň zaisťuje dokonalé 
napojenie montovaného okna na jednotlivé vrstvy 
strešného plášťa.

Sada je určená pre všetky typy strešnej konštrukcie 
s výnimkou betónovej konštrukcie a konštrukcie 
bez podstrešnej fólie.

Zloženie:
•	 	Tepelno-izolačný	montážny	rám	–	štyri	do	seba	

zapadajúce časti vyrobené z galvanizovanej ocele 
a	extrudovanej	polyetylénovej	peny	pre	zateplenie	
okna.

•	 	Hydroizolačný	golier	–	fólia	s	vysokou	difúznou	
priepustnosťou pre hydroizoláciu. Hydroizolačný 
golier je možné zakúpiť aj samostatne (BFX).

•	 Drenážny	žliabok	pre	odvod	vody	mimo	okna.

Dekoratívne a zatieňovacie  
doplnky VELUX

Zatemňujúca roleta
•	 úplné	zatemnenie
•	 40	farieb	a	vzorov
•	 	ovládanie	manuálne	(DKL),	

diaľkové na elektrický (DML) 
alebo solárny (DSL) pohon

Žalúzia
•	regulácia	množstva	a	smeru	svetla
•	jednoduché	ovládanie	bez	povrázku
•	ovládanie	manuálne	(PAL),	alebo	
diaľkové na elektrický (PML) pohon

Roleta
•	zatienenie	slnečného	svetla
•		v	bočných	lištách	alebo	s	háčikmi
•		ovládanie	manuálne	(RFL,	RHL),	

diaľkové na elektrický (RML) ale-
bo solárny (RSL) pohon

Vonkajšia markíza
•	efektívna	ochrana	pred	horúčavou
•	nebráni	výhľadu
•		ovládanie	manuálne	(MHL),	

povrázkové (MAL), diaľkové na 
elektrický (MML) alebo solárny 
(MSL) pohon

Plisovaná roleta
•	zmäkčenie	slnečného	svetla
•	variabilná	poloha	a	nový	dizajn
•		ovládanie	manuálne	(FHL),	ale-

bo diaľkové na elektrický 
(FML) pohon

Vonkajšia roleta
•		najúčinnejšia	ochrana	pred	ho-

rúčavou
•	úplné	zatemnenie
•		ovládanie	manuálne	(SCL),	diaľ-

kové na elektrický (SML) alebo 
solárny (SSL) pohon

Sieťka proti hmyzu
•	elegantný	dizajn
•	montáž	na	stenu	okolo	okna
•	manuálne	ovládanie	(ZIL)

Dekoratívne a zatieňovacie 
doplnky VELUX
Platí od  1. 2. 2008

Viac informácii, ako aj vyobrazenie farieb 
a vzorov nájdete v brožúre Rolety a žalúzie 
VELUX.

Kód výrobku                     ▸ BDX BBX BFX

Všetky veľkosti
€ 69,00 27,00 27,00
Sk 2.078,69 813,40 813,40

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

2 pracovné dni - veľkosti C02, F06, M04, M06, M08, M10, P08, S08 
10 pracovných dní - veľkosti C04, F08, P04, P06, P10, S06, S10, U04, U08, U10

Cenník
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Parozábrana BBX
Parozábrana BBX umožňuje tesné, bezpečné a jed-
noduché	napojenie	existujúcej	parotesnej	fólie	na	
strešné okno. Vyrába sa na mieru pre rôzne veľkosti 
okien, čo zdokonaľuje a urýchľuje montáž.

Parozábranu je možné použiť pre sklon strechy od 
30° do 60°. Pri sklone strechy menej ako 30° alebo 
viac ako 60° musí byť dodatočne upravená.

Zloženie:
•	 	Golier	z	parotesnej	fólie.
•	 	Samolepiace	butylové	tesnenie	pre	uchytenie	

parozábrany do drážky okna.
•	 	Kvalitná	lepiaca	páska	pre	spoľahlivé	napojenie	

parozábrany.

Neprievzdušné	napojenie	parozábrany	na	existu-
júcu parotesnú fóliu je zabezpečené špeciálnou 
lepiacou páskou.

Samolepiace butylové tesnenie sa zatlačí do 
drážky a následne sa parozábrana jednoducho 
upevní do drážky okna pomocou plastových 
výliskov.

Drenážny žliabok  – V hornej časti sa izolačný 
golier	napája	na	existujúcu	podstrešnú	fóliu	po-
mocou samonosného drenážneho žliabku, ktorý 
zároveň odvádza vodu mimo rám strešného okna.

31VELUX



Cenník

Kód výrobku                   ▸ ZOZ 080 ZCT 200 ZCT 100 ZOZ 040 ZOZ 085 ZAZ 010 ZOZ 012 ZZZ 181 ZZZ 152,  
154, 156*

€ 16,00 23,00 10,00 3,00 3,00 20,00 33,00 23,00 33,00
Sk 482,02 692,90 301,26 90,38 90,38 602,52 994,16 692,90 994,16

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Manuálne ovládanie
Pokiaľ sa vaše okná nachádzajú vyššie, môžete okná a zatieňovacie doplnky jednoducho ovládať pomocou tyče.

Adaptér ZOZ 040  
– adaptér pre ovláda-
nie rolety RHL

Ovládacia tyč  
ZCZ 080 – ovládacia tyč 
dĺžky 80 cm

ZCT 200 – teleskopická 
ovládacia tyč dĺžky  
100–183 cm

Nadstavec ZCT 100  
– 100 cm nadstavec k 
ZCT 200

Povrázkové  
ovládanie ZAZ 010 
– 5 m povrázkové ovlá-
danie pre okná GGL 
a GGU

 ZOZ 085 – adaptér pre 
ovládanie roliet RFL, DKL, 
FHL, žalúzie PAL a sieťky 
proti hmyzu ZIL

Spodná ovládacia 
kľučka ZZZ 181 
– pre dodatočnú montáž 
na okná GGL

Kľučka so zámkom   
ZZZ 152 – pre GPL
ZZZ 154 – pre GHL, GHU, GXL
ZZZ 156 – pre GPU

Zámok ZOZ 012 
– bezpečnostný zámok 
pre okná GGL/GZL/GGU

Pokiaľ máte radi pohodlie, ktoré poskytujú najnovšie technológie, potom elektricky ovládané okná 
sú	pre	vás	ideálnym	riešením.	Ak	kúpu	okien	ešte	len	plánujete,	odporúčame	vám	okná	GGL/GGU	
INTEGRA®, ktoré majú už všetky elektrické komponenty predinštalované a okno po montáži do 
strešnej konštrukcie stačí zapojiť do elektrickej zásuvky. Ak strešné okná VELUX už máte zakúpené, 
bez problémov ich môžete vybaviť elektrickým ovládaním.

Elektrické ovládanie

Elektrická súprava KMX 100
Použitím súpravy KMX 100 získa 
okno GGL/GGU všetky vlastnosti 
ako okno GGL/GGU INTEGRA®.

Výrobok obsahuje:
•		motorickú	jednotku
•		riadiacu	jednotku
•		diaľkový	ovládač	s	displejom
•		dažďový	senzor
•		kábel	so	zástrčkou

Ovládací systém KUX 100
Systém na ovládanie jedného prv-
ku (motorickej jednotky KMG 100 
alebo zatieňovacieho doplnku).

Výrobok obsahuje:
•	riadiacu	jednotku
•	diaľkový	ovládač	bez	displeja

Motorická jednotka KMG 100
Výrobok je vhodný pre strešné okná 
GGL /GGU a musí byť doplnený 
ovládacím systémom KUX 100.

Výrobok obsahuje:
•		motorickú	jednotku
•		dažďový	senzor

Diaľkový ovládač KLR 100
Doplnkový	diaľkový	ovládač	s	displejom.	
(Pri výrobkoch GGL/GGU INTEGRA® 
a	súprave	KMX	100		je	tento	diaľkový	
ovládač už súčasťou balenia!)

Výrobok obsahuje:
•	diaľkový	ovládač	s	displejom

  Dodacia doba 2 pracovné dni        Dodacia doba 10 pracovných dní

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Cenník

Kód výrobku              ▸ KMX 100 KMG 100 KUX 100 KLR 100
€ 487,00 245,00 146,00 146,00
Sk 14.671,36 7.380,87 4.398,40 4.398,40

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

  Dodacia doba 2 pracovné dni        Dodacia doba 10 pracovných dní

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

* pre objednanie je potrebné uviesť typ okna
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Strešné okná INTEGRA® 
– inteligentné riešenie

Strešné okná INTEGRA® sú vybavené vyspelou rádio-
frekvenčnou technológiou systému io-homecontrol®, 
ktorá poskytuje širokú škálu funkcií, ktoré vám sprí-
jemnia a uľahčia život. 

Programovateľné vetranie
Pomocou elektrického ovládania môžete nielen otvá-
rať a zatvárať ventilačnú klapku a celé okno, ale môže-
te si aj prednastaviť program vetrania.
•	programovanie	otvárania	a	zatvárania	okna
•	nastavenie	uhla	otvorenia	okna
•		pokiaľ	otvoríte	okno	diaľkovým	ovládaním,	môžete	

si určiť, kedy sa má automaticky zatvoriť

Dažďový senzor
Všetky okná INTEGRA® sú vybavené dažďovým senzo-
rom, ktorý v prípade dažďa automaticky okno zatvorí.
•	chráni	váš	nábytok	a	podlahy
•		ventilačná	klapka	zostáva	otvorená	a	miestnosť	

sa naďalej bezpečne vetrá

Osobné nastavenia
Inteligentný diaľkový ovládač sa používa jednoducho. 
Z ponuky v diaľkovom ovládači si môžete vybrať jazyk, 
v akom chcete komunikovať (vrátane slovenčiny). 
 Základné funkcie môžete doplniť vašimi osobnými na-
staveniami jednotlivých okien alebo skupín okien.
•	nastavenie	otvárania	a	zatvárania
•		programovanie	sťahovania	a	vyťahovania	roliet	 

a žalúzií (vrátane miery zatienenia a natočenia žalúzie)
•		osobné	pomenovanie	programov	(napr.	ráno,	spánok	

atď.)

Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač umožňuje obojsmernú komunikáciu. 
Pomocou neho môžete ovládať ktorékoľvek okno  
INTEGRA® vo vašom dome. Na druhej strane na  
displeji môžete skontrolovať momentálny stav okien, 
nech ste kdekoľvek v dome.
•		kontrola	stavu	okien	a	tienenia
•	zadávanie	pokynov
•	kontrola	vykonania	pokynov
•					pomenovanie	okien	pre	jednoduchú	orientáciu 

(napr. Janove okno)

io-homecontrol je označenie modernej a bezpečnej rádiovej technológie, ktorá sa 
jednoducho inštaluje. Všetky výrobky s označením io-homecontrol dokážu navzájom 
komunikovať, čo prispieva k pohodliu, bezpečnosti a úsporám energie.

www.io-homecontrol.com
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Servis VELUX

Zakúpenie výrobkov
Všetky výrobky VELUX si môžete zakúpiť v širokej 
sieti predajní so stavebninami, ktoré sú označené 
logom VELUX. Zoznam predajcov nájdete aj na na-
šej webovej stránke.

Montáž výrobkov
Pre zabezpečenie správnej a spoľahlivej montáže 
výrobkov VELUX si môžete vybrať zo zoznamu od-
porúčaných montážnych firiem uvedených na našej 
webovej stránke.

Servis výrobkov
Naši servisní technici poskytujú odborný servis vý-
robkov VELUX na území celej republiky. S dôverou 
sa na nás obráťte ohľadom akýchkoľvek servisných 
záležitostí na našej zákazníckej linke. Servisnú náv-
števu si môžete objednať aj vyplnením formulára 
na	www.velux.sk.

Záruka
Na strešné okná VELUX poskytujeme záruku 5 ro-
kov. V prípade,že sú strešné okná namontované 
spolu so zatepľovacou montážnou sadou BDX, 
VELUX  poskytuje predĺženú 10-ročnú záruku.

Správna údržba a starostlivosť o výrobky VELUX 
napomáha ich dlhšej životnosti a dobrej funkčnosti.

Starostlivosť o drevené okná
V závislosti od prostredia, v ktorom sa strešné okno 
nachádza, odporúčame drevené časti okna prelakovať 
každých 3-5 rokov. V prípade, že sa strešné okno na-
chádza vo vlhkom prostredí (napr. kuchyne či kúpeľne) 
alebo sú vystavené silnému slnku a teplu, odporúčame 
drevené časti prelakovať každé 2 roky. Postup lakova-
nia	nájdete	na	www.velux.sk. 

Starostlivosť o okná s polyuretánovou  
povrchovou úpravou
Strešné okná s konečnou povrchovou úpravou  
EVERfinish si nevyžadujú obnovu náteru. V prípade 
prachu alebo nečistoty sa môžu umyť bežným saponá-
tom zriedeným vo vode.

Starostlivosť o tesnenie okna
Gumené tesnenie medzi rámom a krídlom okna zabra-
ňuje prieniku vzduchu. Životnosť tesnenia môžete pre-
dĺžiť, ak ho aspoň raz ročne pretriete silikónom.

Starostlivosť o závesy a spoje okna
Raz ročne odporúčame premazať závesy a spoje 
strešného okna vazelínou. 

Starostlivosť o filter ventilačnej klapky
Vzduchový filter, ktorý je umiestnený z vnútornej 
strany horného krycieho dielu rámu okna, sa dá jedno-
ducho vybrať a vyprať v saponáte.

Opravné sady
Pre jednoduchú údržbu ponúkame opravné sady, ktoré 
obsahujú materiál na údržbu strešných okien (opravné 
laky, tesnenie, filter, vazelínu a pod). Môžete si ich ob-
jednať	na	www.velux.sk/podpora/udrzba.

Čistenie lemovania
Listy a iné nečistoty by mali byť najmenej raz ročne 
z lemovania odstránené, aby dažďová voda mohla 
žľabmi odtekať.

Protisnehové zábrany
Nad strešné okno odporúčame osadiť protisnehové 
zábrany, aby chránili okno pred zosunom nadmerného 
množstva snehu na jeho konštrukciu.

Údržba

Izolačné dvojsklo --59: 
•	Výborné	izolačné	vlastnosti
•	Ochrana	pred	vonkajšími	vplyvmi

4	mm	–	plavené	sklo	so	selektívne	reflexnou	vrstvou
16 mm – medzera plnená argónom
4 mm – tvrdené sklo

pre typy okien: GGL, GGU, GPL, GPU, GHL, GHU, GXL

Izolačné dvojsko --73: 
•	Energeticky	úsporné	zasklenie
•	Vnútorné	lepené	bezpečnostné	sklo
•	Ochrana	pred	vonkajšími	vplyvmi
•	Zvýšená	zvuková	izolácia
•	Samočistiaci	povrch

2x3	mm	–	lepené	plavené	sklo	s	PVB	fóliou
14 mm – medzera plnená argónom
4	mm	–	tvrdené	sklo	so	selektívne	reflexnou	vrstvou

pre typy okien: GGL, GGU, GPL, GPU, GHL,  
INTEGRA GGL/GGU, VFA/VFB/VFE, GXL

Izolačné dvojsklo --60: 
•	Energeticky	úsporné	zasklenie
•	Vnútorné	lepené	bezpečnostné	sklo
•	Ochrana	pred	vonkajšími	vplyvmi
•	Výborná	zvuková	izolácia
•	Samočistiaci	povrch

2x3	mm	–	lepené	plavené	sklo	s	PVB	fóliou
12 mm – medzera plnená kryptónom
6	mm	–	tvrdené	sklo	so	selektívne	reflexnou	vrstvou	a	
nešpinivou úpravou

pre typy okien: GGL, GGU, GPL, GPU, GHL, 
INTEGRA GGL/GGU, VFA/VFB/VFE

Izolačné trojsklo –65: 
•	Trojsklo	aj	pre	nízkoenergetické	stavby
•	Vnútorné	lepené	bezpečnostné	sklo
•	Ochrana	pred	vonkajšími	vplyvmi
•	Zvýšená	zvuková	izolácia
•	Samočistiaci	povrch

2x2	mm	–	lepené	plavené	sklo	s	fóliou
10 mm – medzera plnená kryptónom
4	mm	–	tvrdené	sklo	so	selektívne	reflexnou	vrstvou
10 mm – medzera plnená kryptónom
4	mm	–	tvrdené	sklo	so	selektívne	reflexnou	vrstvou	 
a nešpinivou úpravou

pre typy okien: GGL, GGU, GPL, GPU,  
INTEGRA GGL/GGU

Izolačné dvojsklo --54: 
•	Izolačné	zasklenie

4	mm	–	plavené	sklo	so	selektívne	reflexnou	vrstvou
16 mm – medzera plnená argónom
4 mm – plavené sklo

pre typy okien: GZL, GZL B

Zasklenie

Technické parametre okna Typ zasklenia

- - 59 - - 73 - - 60 - - 65 - - 54

Súčiniteľ prestupu tepla okna 
Uw[W/(m2.K)] 1,4 1,4 1,3 1,0* 1,5

Súčiniteľ prestupu tepla skla 
Ug[W/(m2.K)] 1,1 1,1 1,0 0,5 1,1

Súčiniteľ vzduchovej nepriez-
vučnosti Rw [dB]

32 35 37 35 29

Prievzdušnosť (trieda) 3 3 3 3 2

Kód veľkosti Efektívna plocha skla [m2]

C02 0,20

C04 0,27

F06 0,45

F08 0,55

M04 0,44

M06 0,56

M08 0,69

M10 0,82

P04 0,56

P06 0,71

P08 0,88

P10 1,03

S06 0,90

S08 1,11

S10 1,30

U04 0,85

U08 1,34

U10 1,57

*hodnota pre okno GPL=1,1

ROKOV

ZÁRUKA

ROKOV

ZÁRUKA
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VELUX Slovensko, s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
Zákaznícka linka:  02/33 000 555
Fax: 02/33 000 556
info.v-sk@velux.com
www.velux.sk
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