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Výber správnej veľkosti 
a umiestnenia

Čo je optimálny výhľad?
Pri výbere správnej veľkosti a umiestnenia 
strešného okna je dôležité brať do úvahy 
sklon strechy a uistiť sa, že dĺžka strešné-
ho okna je optimálna pre dobrý výhľad 
z miestnosti a umožňuje jednoduchý prí-
stup k ovládaniu okna. Celkový počet 
okien a ich veľkosť vychádza z požiadavky 
na zabezpečenie dostatočného osvetlenia 
miestnosti.

Sklon strechy
Pri menšom sklone strechy je potrebné 
pre rovnaký výhľad použiť dlhšie okno.

190−220 cm

90 cm

190−220 cm

Výklopno-kyvné okná Kyvné okná

výška osadenia

výška 
optimálneho 
výhľadu

výška osadenia

Optimálny výhľad
Podľa normy STN 73 4301 „Budovy na bý-
vanie“ by mal byť spodný okraj priehľadnej 
časti (aj šikmého) okna najviac 1200 mm 
nad podlahou a horný okraj najmenej 
1900 mm nad podlahou.

Výšku osadenia posudzujeme v mieste 
napojenia ostenia na strešné okno. Výška 
optimálneho výhľadu sa posudzuje k spod-
nej hrane zasklenia - viď obrázky.

90° 65° 52°

900−1200 mm

1900−2200 mm

45°
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Rozmiestnenie okien 
Rozloženie denného svetla v miestnosti 
je ovplyvnené najmä rozmiestnením streš-
ných okien. Na obrázku 1 je osvetlenie za-
bezpečené jedným strešným oknom. Obráz-
ky 2 a 3 znázorňujú, ako sa osvetlenie mení 
použitím rovnomernejšieho rozvrhnutia 
strešných okien vzhľadom k pôdorysu 
miestnosti.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Optimálne osvetlenie
Pre zaistenie dostatočného osvetlenia 
miestnosti odporúčame, aby presklená 
plocha tvorila najmenej 10% plochy podla-
hy. Veľkosť zasklenej plochy pre jednotlivé 
rozmery strešných okien je uvedená v ta-
buľke.

Veľkosť okna C02 C04 F06 F08 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08 S10 U04 U08 U10

Presklená plocha okna (m2) 0,20 0,27 0,45 0,56 0,44 0,56 0,69 0,82 0,56 0,71 0,88 1,03 0,90 1,11 1,30 0,86 1,34 1,57

A

B

C

Kód okna C02 C04-M04-P04-U04 F06-M06-P06-S06 F08-M08-P08-S08-U08 M10-P10-S10-U10

A – dĺžka okna v cm 78 98 118 140 160

B –  vzdialenosť horne hrany rámu 
od podlahy v cm

185 200 220 185 200 220 185 200 220 185 200 220 185 200 220

C –  vzdialenosť 
dolnej hrany 
rámu od pod-
lahy v cm

U
ho
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kl
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y 
α 15° 165 180 200 160 175 195 155 170 190 149 164 184 144 159 179

30° 146 161 181 136 151 171 126 141 161 115 130 150 105 120 140

45° 130 145 165 116 131 151 102 117 137 85 100 120 72 87 107

60° 117 132 152 100 115 135 83 98 118 64 79 99 47 62 82

75° 110 125 145 90 105 125 71 86 106 50 65 85 30 45 65

90° 107 122 142 87 102 122 67 82 102 45 60 80 25 40 60

Výška umiestnenia spodnej a hornej hrany rámu v závislosti na sklone strechy pre jednotlivé dĺžky okna.
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Vetranie

Kondenzácia
Ku kondenzácií dochádza vtedy, keď je 
v priestore príliš vysoká vlhkosť vzduchu 
a povrch konštrukcie dosiahne teplotu ros-
ného bodu. Jedinou možnosťou, ako tento 
problém obmedziť, je udržovanie teploty 
a vlhkosti vzduchu v miestnosti na vhodnej 
úrovni.
To znamená – čím je väčšia vlhkosť, tým 
viac treba vetrať.

Odporúčanie
•  Použite vysoko umiestnené okná pre do-

siahnutie "komínového efektu", kedy sta-
čí rýchle vetranie a priestor sa zbytočne 
neochladzuje.

•   Vetrajte radšej krátko a častejšie ako 
menej často a dlho.

•  Pod okno umiestnite výhrevné teleso.
•  Vyhotovte správne ostenie okolo okna.

Správny tvar 
vnútorného ostenia

Okno s parapetom
Medzi parapetom okna a stenou je nutné 
ponechať medzeru cca 5 cm pre prúdenie 
vzduchu. Medzeru vytvoríme napr. podlo-
žením parapetu lištami a použitím parape-
tu s vetracou mriežkou, prípadne jeho od-
sadením od steny. Parapet by mal mierne 
presahovať cez výhrevné teleso pod ok-
nom, čím sa uľahčí prúdenie teplého vzdu-
chu okolo okennej tabule.

Tvar ostenia
Ostenie odporúčame vyhotoviť v hornej časti 
vodorovne a v dolnej časti  zvislo, aby teplý 
vzduch mohol obtekať celú plochu skla.

Vetranie v budovách
V snahe o zamedzenie vzniku tepelných 
strát sa často podceňuje nutnosť vetrania. 
Najmä moderný, dobre odizolovaný dom je 
vystavený riziku vzniku kondenzácie spôso-
benej bežnými činnosťami v domácnosti.
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Montáž okien

Montáž strešných okien VELUX je vďaka 
prefabrikovaným dielom všetkého príslu-
šenstva a podrobnému návodu jednodu-
chá a rýchla. Zaisťuje vodotesné osadenie 
okna do strešného plášťa. 

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku 
montáže odporúčame venovať pozornosť 
týmto krokom:
•   vyrovnanie špár medzi krídlom a rámom,
•   dôkladné zateplenie medzier okolo oken-

ného rámu,
•   správna úprava poistnej hydroizolačnej 

fólie pod strešnou krytinou,
•   tesné napojenie parozábrany na rám 

okna.

Zhotovenie montážneho otvoru
Šírka otvoru = šírka okna (X) +4 až 6 cm. 
Pod okno položíme vodorovne montážnu 
latu.
Výška otvoru = výška okna (Y) + 4,5 cm, 
merané od montážnej laty pod oknom.

Umiestnenie vzhľadom ku krytine
Okno umiestnime nad celý, neporušený rad 
škridiel vo vzdialenosti, ktorá je daná mon-
tážnym návodom pre príslušný typ krytiny.

2–3 cm 2–3 cm

Y+4,5 cm

8 cm

Na upevnenie okna do konštrukcie strechy slú-
žia rohové montážne uholníky, ktoré sú pripev-
nené v úrovni lát. Každý uholník je priskrutko-
vaný v jednom smere na laty a v druhom smere 
na nosnú konštrukciu krovu.

Pokiaľ svetlá vzdialenosť medzi krokvami ne-
zodpovedá zvolenej veľkosti okna, je potrebné 
vykonať tesársku výmenu – viď obrázok.

Priestor pre otočenie krídla
V prípade, že je pod oknom umiestnený 
okenný parapet, musí byť medzi ním 
a spodnou časťou rámu minimálna vzdiale-
nosť C, potrebná na otočenie krídla 
o 160°pre jednoduché čistenie vonkajšej 
strany skla.

C = minimálna vzdialenosť okna od parapetu

D = hrúbka strešného plášťa v cm.

Vzdialenosť medzi rámom okna 
a výmenou
Výmena musí byť v takej vzdialenosti 
(A, B) od okenného rámu, aby bolo možné 
zhotoviť ostenie nad oknom horizontálne 
a pod oknom vertikálne.

Sklon 
strechy A (cm) B (cm)

25° D x 0,58 D x 1,73

30° D x 0,58 D x 1,73

35° D x 0,70 D x 1,43

40° D x 0,84 D x 1,19

45° D x 1,00 D x 1,00

50° D x 1,19 D x 0,84

55° D x 1,43 D x 0,70

60° D x 1,73 D x 0,58

65° D x 1,73 D x 0,58

Sklon 
strechy

C pri dĺžke okna (cm)

78 98 118 140 160

15° 15 19 26 34 42

20° 13 16 22 30 36

25° 10 13 18 25 31

30° 7 10 15 21 26

35° 5 8 12 17 21

40° 4 6 9 13 17

45° 2 4 6 10 13

50° 0 2 4 7 10

55° 1 3 5 7

60° 0 1 3 5

65° 0 1 3

70° 0 1
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Prehľad materiálového 
vyhotovenia

Rám a krídlo strešného okna

Dvojvrstvové lakovanie
Severská borovica, drevené 
časti okna sú ošetrené im-
pregnáciou a dvoma vrstvami 
transparentného laku v celko-
vej hrúbke 85 μm, pričom ná-
tery medzi jednotlivými 
vrstvami sú zbrúsené.

Polyuretánová úprava
Povrchová vrstva z polyuretá-
nu ošetrená bielym lakom s UV 
filtrom (farba NCS S 0500-N 
alebo RAL 9003). Pri horení sa 
neuvoľňujú žiadne ťažké kovy 
ani dioxín. Jadro profilu je 
z lepeného dreveného hranolu.

Jednovrstvové lakovanie
Severská borovica ošetrená 
impregnáciou a lakovaním.

Oplechovanie

Lakovaný hliník 
(farba NCS S 7500-N 
alebo RAL 7043)

Meď Titánzinok



Kódy strešných okien VELUX

Typ
Veľkosť

Vyhotovenie

Všetky okná VELUX sú označené identifikačným štítkom s typovým 
označením a s presnými údajmi, ktoré zaisťujú dokonalú kompatibilitu 
okna, lemovania a doplnkov.
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GGL M04 3059 GGL M04 3059 GGL M04 3059

Typy výrobkov

GZL: kyvné strešné okno

GGL: kyvné strešné okno

GGU: kyvné strešné okno

GHL: výklopno-kyvné strešné okno

GHU: výklopno-kyvné strešné okno

GPL: výklopno-kyvné strešné okno

GPU: výklopno-kyvné strešné okno

INTEGRA® GGL/GGU: kyvné strešné okno
 s predinštalovaným elektrickým 
 ovládaním

VFE: vertikálne doplnkové okno

GXL: strešný výlez

GVT: strešný výlez

VLT:  strešný svetlík

GGL M04 3059

kód pre vnútornú povrchovú úpravu
0 - - - :  polyuretánová úprava
1 - - - : jednovrstvové lakovanie
3 - - - :  dvojvrstvové lakovanie

GGL M04 3059

kód pre oplechovanie
- 0 - - :  hliník, šedá farba
- 1 - - :  meď
- 3 - - :  prírodný titánzinok

GGL M04 3059

kód pre zasklenie
- - 65:   trojsklo pre nízkoenergetické stav-

by, zvýšená odolnosť proti mecha-
nickému poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), lepšie zvukovo-
izolačné vlastnosti, samočistiaca 
úprava

- - 60:  energeticky úsporné izolačné dvoj-
sklo, zvýšená odolnosť voči mecha-
nickému poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), lepšie zvukovo-
izolačné vlastnosti, samočistiaca 
úprava

- - 73:  energeticky úsporné izolačné dvoj-
sklo, zvýšená odolnosť voči mecha-
nickému poškodeniu (vonkajšie 
aj vnútorné sklo), lepšie zvukovo-
izolačné vlastnosti, samočistiaca 
úprava

- - 59:  energeticky úsporné izolačné dvoj-
sklo, zvýšená odolnosť voči mecha-
nickému poškodeniu (vonkajšie 
sklo)

- - 54:  energeticky úsporné izolačné dvoj-
sklo

Veľkosti výrobkov Vyhotovenie výrobkov
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--54

Popis zasklenia Zloženie Technické údaje

energeticky úsporné izolačné 
dvojsklo

 4 mm  plavené sklo so selektívne 
reflexnou vrstvou

 16 mm argón
 4 mm plavené sklo 

Uokna = 1,5 W/(m2.K)

Uskla = 1,1 W/(m2.K)

Rw = 29 dB

τv = 0,77

g = 0,60

--59

Popis zasklenia Zloženie Technické údaje

energeticky úsporné izolačné 
dvojsklo, zvýšená odolnosť voči 
mechanickému poškodeniu (von-
kajšie sklo)

 4 mm  plavené sklo so selektívne 
reflexnou vrstvou

 16 mm argón
 4 mm tvrdené sklo  

Uokna = 1,4 W/(m2.K)

Uskla = 1,1 W/(m2.K)

Rw = 32 dB

τv = 0,77

g = 0,60

--73

Popis zasklenia Zloženie Technické údaje

energeticky úsporné izolačné 
dvojsklo, zvýšená odolnosť voči 
mechanickému poškodeniu (von-
kajšie aj vnútorné sklo), lepšie 
zvukovoizolačné vlastnosti, sa-
močistiaca úprava

 2x3 mm lepené plavené sklo s PVB fóliou
 14,5 mm argón
 4 mm  tvrdené sklo so selektívne ref-

lexnou vrstvou a samočistia-
cou úpravou

Uokna = 1,4 W/(m2.K)

Uskla = 1,1 W/(m2.K)

Rw = 35 dB

τv = 0,77

g = 0,54

Uokna  (W/m2.K) Súčiniteľ prestupu tepla, okno (EN ISO 12567-2)
Uskla (W/m2.K)  Súčiniteľ prestupu tepla, sklo (EN 673)
Rw (dB) Vzduchová nepriezvučnosť, okno (EN ISO 140-3/EN ISO 717-1)
τv Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia (EN 410)
g Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia (EN 410)

Prehľad typov zasklenia

8
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Zasklenie --65 
pre nízkoenergetické stavby
pre strešné okná GGL/GGU/GPL/GPU

Novinka

Izolačné trojsklo s vynikajúcimi tepelne 
technickými vlastnosťami, určené pre 
nízkoenergetické stavby. 

Zasklenie je dodávané pre kyvné strešné 
okná GGL/GGU alebo výklopno-kyvné 
strešné okná GPL/GPU. 

Súčiniteľ prestupu tepla oknom:
Uw = 1,0 W/m2K (GGL,GGU,GPU)
Uw = 1,1 W/m2K (GPL).

Súčiniteľ prestupu tepla sklom:
Ug = 0,5 W/m2K

Vonkajšie tvrdené sklo so samočistiacou 
úpravou.

Zvýšená odolnosť proti mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie i vnútorné sklo).

V rámci rozšírenej ponuky sa zasklenie 
dodáva aj pre strešné okná INTEGRA.

--60

Zloženie Technické údaje

2x3 mm  lepené plavené sklo s PVB fóliou
 12 mm kryptón
 6 mm  tvrdené sklo so selektívne reflex-

nou vrstvou a samočistiacou 
úpravou

Uokna = 1,3 W/(m2.K)

Uskla = 1,0 W/(m2.K)

Rw = 37 dB

τv = 0,62

g = 0,29

--65

Zloženie Technické údaje

 2x2 mm   lepené plavené sklo s PVB fóliou
 10 mm  kryptón
 4 mm   tvrdené sklo so selektívne 

reflexnou vrstvou
 10 mm  kryptón
 4 mm   tvrdené sklo so selektívne 

reflexnou vrstvou a samočistia-
cou úpravou

Uokna = 1,0 W/(m2.K)

Uskla = 0,5 W/(m2.K)

Rw = 35 dB

τv = 0,67

g = 0,45

Zasklenie --60
pre zvýšené požiadavky na zvukovú izoláciu
pre strešné okná GGL, GGU, GPL, GPU, GHL, INTEGRA, VFE

Novinka

Energeticky úsporné zasklenie s vylepše-
nými zvukovoizolačnými a tepelnoizolač-
nými vlastnosťami.

Vhodné pri zvýšených požiadavkách  na 
izoláciu voči hluku.

Zvýšená odolnosť voči mechanickému 
poškodeniu (vonkajšie aj vnútorné sklo) a 
samočistiaca úprava vonkajšieho skla.

Súčiniteľ prestupu tepla oknom 
UW=1,3 W/m2K

Súčiniteľ prestupu tepla sklom 
Ug=1,0 W/m2K

Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného 
žiarenia
g = 0,29

interiérová
strana

exteriérová
strana
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GGL/GGU
Kyvné strešné okno

Sklon strechy
Strešné okno GGL/GGU je možné inštalovať do stre-
chy so sklonom 15°-90°.

Ovládanie
Okenné krídlo a ventilačná klapka sú ovládané 
pomocou ergonomickej rukoväte v hornej časti krídla. 
Je možné doplniť motorickú jednotku pre elektrické 
ovládanie.

Vlastnosti
• ventilačná klapka so vzduchovým filtrom
• otočenie krídla o 160° umožňuje jednoduché čistenie
•  vybavené poistnou západkou pre fixovanie okna 

v čistiacej polohe
• aretácia otvoreného krídla
•  GGU: zvýšená odolnosť voči vonkajším vplyvom 

(napr. vlhkosti, UV žiareniu a ušpineniu)
• GGU: minimálne požiadavky na údržbu

Materiál rámu/krídla
GGL:  severská borovica, impregnácia, dvojvrstvové 

transparentné lakovanie
GGU:  lepené drevené jadro, polyuretánová vrstva, 

biely UV stabilný lak

Materiál oplechovania
• lakovaný hliník, NCS S 7500-N alebo RAL 7043
• meď
• titánzinok

Schému strešných okien GGL a GGU nájdete na str. 21.

štandardná ponuka
rozšírená ponuka

Rozmery

Technické údaje

Veľkosť okna C02 C04 F06 F08 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08 S10 U04 U08 U10

Presklená plocha okna (m2) 0,20 0,27 0,45 0,56 0,44 0,56 0,69 0,82 0,56 0,71 0,88 1,03 0,90 1,11 1,30 0,86 1,34 1,57

Zasklenie - - 59 - - 73 - - 60 - - 65

Súčiniteľ prestupu tepla, U [W/(m2.K)] 1,4 1,4 1,3 1,0 EN ISO 12567-2

Index vzduchovej nepriezvučnosti, RW [dB] 32 35 37 35 EN ISO 140-3/EN ISO 717-1

Trieda zvukovej izolácie (TZI) 2 3 3 3 ČSN ISO 8402

Prievzdušnosť (trieda) 3 3 3 3 EN 12207

Súčiniteľ škárovej prievzdušnosti, iLV [ m3/(s . m . Pa0,67) . 10-4 0,14 0,14 0,14 ČSN 73 0540

Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia, τv 0,77 0,77 0,62 0,67 EN 410

Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia, g 0,60 0,54 0,29 0,45 EN 410
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INTEGRA® GGL/GGU
Strešné okno s integrovaným 
elektrickým ovládaním 

Sklon strechy
Strešné okno INTEGRA GGL/GGU je možné inštalovať 
do strechy so sklonom 15°-90°.

Ovládanie
Strešné okno INTEGRA GGL/GGU sa otvára prostred-
níctvom zabudovaného elektrického motora. Maxi-
málne otvorenie okna je 20 cm. Okno je možné otvoriť 
tiež v jednotlivých pozíciach v násobku 10%.

Vlastnosti
• predinštalované prvky elektrického ovládania
• ovládanie diaľkovým ovládačom
•  individuálne programovanie jednotlivých prvkov 

alebo skupín
•  možnosť ovládania z ktoréhokoľvek miesta v dome 

rádiofrekvenčným signálom
•  dažďový senzor pre zatvorenie okna
•  jednoduchá inštalácia zatieňovacích doplnkov 

s elektrickým ovládaním
•  možnosť manuálneho ovládania zachovaná pre 

jednoduché čistenie
• ventilačná klapka so vzduchovým filtrom
•  vybavené poistnou západkou pre fixovanie okna 

v čistiacej polohe

Materiál rámu/krídla
GGL:  severská borovica, impregnácia, dvojvrstvové 

transparentné lakovanie
GGU:  lepené drevené jadro, polyuretánová vrstva, 

biely UV stabilný lak

Materiál oplechovania
• lakovaný hliník, NCS S 7500-N alebo RAL 7043
• meď
• titánzinok

Rozmery
štandardná ponuka
rozšírená ponuka

Technické údaje

Veľkosť okna C02 C04 F06 F08 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08 S10 U04 U08 U10

Presklená plocha okna (m2) 0,20 0,27 0,45 0,56 0,44 0,56 0,69 0,82 0,56 0,71 0,88 1,03 0,90 1,11 1,30 0,86 1,34 1,57

Zasklenie - - 73 - - 60 - - 65

Súčiniteľ prestupu tepla, U [W/(m2.K)] 1,4 1,3 1,0 EN ISO 12567-2

Index vzduchovej nepriezvučnosti, RW [dB] 35 37 35 EN ISO 140-3/EN ISO 717-1

Trieda zvukovej izolácie (TZI) 3 3 3 ČSN ISO 8402

Prievzdušnosť (trieda) 3 3 3 EN 12207

Súčiniteľ škárovej prievzdušnosti, iLV [ m3/(s . m . Pa0,67) . 10-4 0,14 0,14 ČSN 73 0540

Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia, τv 0,77 0,62 0,67 EN 410

Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia, g 0,54 0,29 0,45 EN 410
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GGU

GGL 3-65
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GGU
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GGL 3-65
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GGL 3-65
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GGU

GGL 3-65
GGL
GGU

GGL 3-65
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GGU
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GGU

GGL 3-65
GGL
GGU

GGL 3-65
GGL
GGU

GGL 3-65
GGL
GGU
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GGU

GGL
GGU

GGL
GGU

GGL GGL

GGL

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

Schému strešných okien INTEGRA GGL a GGU nájdete na str. 21.
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GHL/GHU
Výklopno-kyvné strešné okno

Sklon strechy
Strešné okno GHL/GHU je možné inštalovať do stre-
chy so sklonom 15°-55° (so špeciálnymi pružinami až 
do 75°).
Maximálny uhol otvárania (vyklopenia) okna je 30°.

Ovládanie
Ovládanie kľučkou v dolnej časti krídla. Pre ovládanie 
ventilačnej klapky a otočenie krídla slúži madlo v hor-
nej časti krídla.

Vlastnosti
•  ventilačná klapka so vzduchovým filtrom
•  otočenie krídla o 160° umožňuje jednoduché čistenie
•  vybavené poistnou západkou pre fixovanie okna 

v čistiacej polohe
•  aretácia otvoreného krídla
•  GHU: zvýšená odolnosť voči vonkajším vplyvom 

(napr. vlhkosti, UV žiareniu a ušpineniu)
•  GHU: minimálne požiadavky na údržbu

Materiál rámu/krídla
GHL:  severská borovica, impregnácia, dvojvrstvové 

transparentné lakovanie
GHU:  lepené drevené jadro, polyuretánová vrstva, 

biely UV stabilný lak

Materiál oplechovania
• lakovaný hliník, NCS S 7500-N alebo RAL 7043
• meď
• titánzinok

Schému strešných okien GHL a GHU nájdete na str. 21.
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GHL
GHU

GHU GHL
GHU

GHL

Rozmery
štandardná ponuka
rozšírená ponuka

GHL

* Zasklenie je dostupné iba pre typ GHL.

Veľkosť okna C04 F06 M04 M06 M08 P04 P06 P08 S06 S08 U04

Presklená plocha okna (m2) 0,27 0,45 0,44 0,56 0,69 0,56 0,71 0,88 0,90 1,11 0,86

Technické údaje

Zasklenie - - 59 - - 73* - - 60*

Súčiniteľ prestupu tepla, U [W/(m2.K)] 1,4 1,4 1,3 EN ISO 12567-2

Index vzduchovej nepriezvučnosti, RW [dB] 32 35 37 EN ISO 140-3/EN ISO 717-1

Trieda zvukovej izolácie (TZI) 2 3 3 ČSN ISO 8402

Prievzdušnosť (trieda) 3 3 3 EN 12207

Súčiniteľ škárovej prievzdušnosti, iLV [ m3/(s . m . Pa0,67) . 10-4 0,14 0,14 0,14 ČSN 73 0540

Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia, τv 0,77 0,77 0,62 EN 410

Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia, g 0,60 0,54 0,29 EN 410

30°

Novinka
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GPL/GPU
Výklopno-kyvné strešné okno

Sklon strechy
Strešné okno GPL/GPU je možné inštalovať do strechy 
so sklonom 15°-55° (so špeciálnymi pružinami až 
do 75°).
Maximálny uhol otvárania (vyklopenia) okna je 45°.

Ovládanie
Ovládanie kľučkou v dolnej časti krídla. Pre ovládanie 
ventilačnej klapky a otočenie krídla slúži madlo v hor-
nej časti krídla.

Vlastnosti
• ventilačná klapka so vzduchovým filtrom
• otočenie krídla o 160° umožňuje jednoduché čistenie
•  vybavené poistnou západkou pre fixovanie okna 

v čistiacej polohe
• aretácia otvoreného krídla
•  GPU: zvýšená odolnosť voči vonkajším vplyvom 

(napr. vlhkosti, UV žiareniu a ušpineniu)
• GPU: minimálne požiadavky na údržbu

Materiál rámu/krídla
GPL: severská borovica, impregnácia, dvojvrstvové 
transparentné lakovanie
GPU: lepené drevené jadro, polyuretánová vrstva, biely 
UV stabilný lak

Materiál oplechovania
• lakovaný hliník, NCS S 7500-N alebo RAL 7043
• meď
• titánzinok

Schému strešných okien GPL a GPU nájdete na str. 21.
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Rozmery

Technické údaje

štandardná ponuka
rozšírená ponuka

Veľkosť okna C04 F06 M04 M06 M08 M10 P06 P08 P10 S06 S08 U08

Presklená plocha okna (m2) 0,27 0,45 0,44 0,56 0,69 0,82 0,71 0,88 1,03, 0,90 1,11 1,34

Zasklenie - - 59 - - 73 - - 60 - - 65

Súčiniteľ prestupu tepla, U [W/(m2.K)] 1,4 1,4 1,3 1,0 GPU
1,1 GPL EN ISO 12567-2

Index vzduchovej nepriezvučnosti, RW [dB] 32 35 37 35 EN ISO 140-3/EN ISO 717-1

Trieda zvukovej izolácie (TZI) 2 3 3 3 ČSN ISO 8402

Prievzdušnosť (trieda) 3 3 3 3 EN 12207

Súčiniteľ škárovej prievzdušnosti, iLV [ m3/(s . m . Pa0,67) . 10-4 0,14 0,14 0,14 ČSN 73 0540

Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia, τv 0,77 0,77 0,62 0,67 EN 410

Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia, g 0,60 0,54 0,29 0,45 EN 410

45°
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GZL
Kyvné strešné okno

Sklon strechy
Strešné okno GZL je možné inštalovať do strechy 
so sklonom 15°-90° . 

Ovládanie
Ovláda sa pomocou rukoväte v hornej časti krídla 
(GZL) alebo kľučkou v dolnej časti krídla (GZL B). 
Strešné okno nie je možné doplniť motorickou 
jednotkou pre elektrické ovládanie.

Vlastnosti
• ventilácia so vzduchovým filtrom
• otočenie krídla o 160° umožňuje jednoduché čistenie
•  vybavené poistnou západkou pre fixovanie okna 

v čistiacej polohe
• aretácia otvoreného krídla

Materiál rámu/krídla
• severská borovica, impregnácia, lakovanie

Materiál oplechovania
• lakovaný hliník, NCS S 7500-N alebo RAL 7043

Schému strešných okien GZL nájdete na str. 21.
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Rozmery

Technické údaje

Zasklenie - - 54

Súčiniteľ prestupu tepla, U [W/(m2.K)] 1,5 EN ISO 12567-2

Index vzduchovej nepriezvučnosti, RW [dB] 29 EN ISO 140-3/EN ISO 717-1

Trieda zvukovej izolácie (TZI) 1 ČSN ISO 8402

Prievzdušnosť (trieda) 2 EN 12207

Súčiniteľ škárovej prievzdušnosti, iLV [ m3/(s . m . Pa0,67) . 10-4 0,14 ČSN 73 0540

Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia, τv 0,77 EN 410

Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia, g 0,60 EN 410

štandardná ponuka
rozšírená ponuka

Veľkosť okna C02 F06 M04 M06 M08 M10 P08 S06 S08

Presklená plocha okna (m2) 0,20 0,45 0,44 0,56 0,69 0,82 0,88 0,90 1,11
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GXL
Strešný výlez pre obytné priestory

Sklon strechy
Strešný výlez GXL je možné inštalovať do strechy so 
sklonom 15°-85°.

Ovládanie
GXL je otváravé okno, ovláda sa pomocou kľučky 
umiestnenej na vertikálnej časti krídla. Krídlo sa 
otvára smerom von. Ventilačná klapka sa ovláda 
pomocou rukoväte v hornej časti krídla.
Strešné okno GXL nie je možné doplniť o elektrické 
ovládanie.

Vlastnosti
•  variabilná možnosť osadenia závesov a ovládacej 

kľučky vľavo alebo vpravo
•  možnosť zaistenia pootvoreného krídla vo ventilač-

nej polohe
• ventilačná klapka so vzduchovým filtrom

Materiál rámu/krídla
•  severská borovica, impregnácia, dvojvrstvové 

transparentné lakovanie
• biely náter, NCS S 0500 N / RAL Classic 9003

Materiál oplechovania
• lakovaný hliník, NCS S 7500-N alebo RAL 7043
• meď
• titánzinok

Schému strešného výlezu GXL nájdete na str. 22.
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Rozmery

Technické údaje

Zasklenie - - 59 - - 73

Súčiniteľ prestupu tepla, U [W/(m2.K)] 1,4 1,4 EN ISO 12567-2

Index vzduchovej nepriezvučnosti, RW [dB] 32 35 EN ISO 140-3/EN ISO 717-1

Trieda zvukovej izolácie (TZI) 2 3 ČSN ISO 8402

Prievzdušnosť (trieda) 3 3 EN 12207

Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia, τv 0,77 0,77 EN 410

Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia, g 0,60 0,54 EN 410

Veľkosť okna F06

Presklená plocha okna (m2) 0,45

štandardná ponuka
rozšírená ponuka

Novinka
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Sklon strechy
Strešný výlez GVT je možné inštalovať do strechy 
so sklonom 20°–65°.

Ovládanie
Strešný výlez GVT sa ovláda pomocou rukoväte 
umiestnenej na bočnej strane okna. Krídlo sa otvára 
smerom von.

Vlastnosti
•  výlez vhodný do priestorov, ktoré nie sú určené 

na trvalé obývanie
•  variabilná možnosť osadenia závesov a ovládacej 

rukoväte vľavo a vpravo
•  pri otvorení okna v uhle 90° sa krídlo zaistí poistkou 

proti náhodnému zatvoreniu
• krídlo môže byť fixované vo ventilačnej polohe
• v spodnej časti rámu je zabudovaná nášľapná hrana

Materiál rámu/krídla
•  rám okna je z čierneho polyuretánu, farba 

NCS S 8505-B20G alebo RAL 9011
• krídlo je z čierneho hliníka rovnakej farby  
•  integrované lemovanie z čierneho polyuretánu 

– vhodné na strešné krytiny s max. výškou profilu 
60 mm

GVT
Strešný výlez

Rozmery

 
61

 

  cm  46 

VLT
Strešný svetlík

Sklon strechy
Strešný svetlík VLT je možné nainštalovať do strechy 
so sklonom 15°–60°.

Ovládanie
Svetlík sa ovláda pomocou rukoväte umiestnenej 
v spodnej časti krídla. Krídlo sa vyklápa smerom von.

Vlastnosti
•  svetlik je vhodný do priestorov, ktoré nie sú určené 

na trvalé obývanie.
•  krídlo môže byť fixované v 3 vetracích polohách

Materiál rámu/krídla
•  rám okna je z čierneho polyuretánu, 

farba NCS S 8505-B20G alebo RAL 9011
•  krídlo je z čierneho hliníka rovnakej farby
•  integrované lemovanie z čierneho polyuretánu 

– vhodné na strešné krytiny s max. výškou profilu 
60 mm

Rozmery

 
61

 

  cm  46 
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VFE
Vertikálne doplnkové okno 

Sklon strechy
Vertikálne doplnkové okno VFE je určené pre inštaláciu 
pod strešné okno v streche so sklonom 15°–85°.

Ovládanie
Okno je sklopné, ovládané pomocou rukoväte v hornej 
časti krídla.

Vlastnosti
•  VFE je určené na montáž pod strešné okno alebo pod 

ďalšie vertikálne doplnkové okno
•  okno sa montuje priamo pod rám okna umiestneného 

nad ním bez prídavného profilu
•  okno je možné úplne sklopiť pre jednoduché čistenie 

vonkajšieho skla
•  doplnkové okná sa dodávajú v rovnakých šírkach ako 

strešné okná

Materiál rámu/krídla
•  severská borovica, impregnácia, dvojvrstvové 

transparentné lakovanie

Materiál vonkajšieho oplechovania
• lakovaný hliník, NCS S 7500-N alebo RAL 7043
• meď
• titánzinok

Kombinácie
• pre kombinácie so strešnými oknami GGL, GHL, GPL

Schému vertikálneho doplnkového okna nájdete 
na str. 22.

Rozmery

Technické údaje

Zasklenie - - 73 - - 60

Súčiniteľ prestupu tepla, U [W/(m2.K)] 1,4 1,3 EN ISO 12567-2

Index vzduchovej nepriezvučnosti, RW [dB] 35 37 EN ISO 140-3/EN ISO 717-1

Trieda zvukovej izolácie (TZI) 3 3 ČSN ISO 8402

Prievzdušnosť (trieda) 3 3 EN 12207

Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia, τv 0,77 0,62 EN 410

Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia, g 0,54 0,29 EN 410

Veľkosť okna M31 M34 P31 P34 S31 S34 U31 U34

Presklená plocha okna [m2] 0,23 0,44 0,29 0,56 0,36 0,70 0,44 0,85

 
60

 

M31 P31 S31 U31

 
95

 

M34 P34 S34 U34
cm  47  55  66  78  94  114  134 

štandardná ponuka
rozšírená ponuka

Novinka
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TWR
Svetlovod do profilovanej krytiny

Materiál
•  rám a lemovanie – čierny polyuretán, 

NCS S 8505-B20G alebo RAL 9011
•  krídlo – plast
•  tubus – pevný tubus z plechu s vysoko 

odrazivou fóliou

Vyhotovenie
TWR 014 –  vonkajšie rozmery rámu 47 x 47 cm, 

priemer tubusu 350 mm
TWR 010 –  vonkajšie rozmery rámu 37 x 37 cm, 

priemer tubusu 250 mm

Použitie
•  v základnej zostave je dĺžka tubusu nastaviteľná 

od 1,45 - 1,85 m
•  minimálna vzdialenosť od podhľadu k montážnej 

rovine horného rámu by mala byť cca 0,5 m

Rozmery

∅ 35

 4
7 

TWR

014
cm  47 

∅ 25

37
 

010

cm 37

TWR

Sklon strechy
Svetlovod TWR je možné inštalovať do strechy so 
sklonom 15°-60°. 

Ovládanie
Svetlovod je pevne osadený prvok v streche. Nemá 
ovládacie prvky.

Vlastnosti
•  svetlovod slúži na privedenie denného svetla do 

miestností vo vnútri dispozície
•  svetlovod je možné inštalovať do strešnej krytiny 

max. výšky 120 mm (nie je vhodný do drážkovej 
"falcovanej" krytiny)

•  svetlovod má integrované polyuretánové lemovanie
•  na vonkajšej strane je vybavený rámom s tvrdeným 

sklom so samočistiacou povrchovou úpravou
•  na vnútornej strane je ukončený kruhovým difúze-

rom s akrylátovým dvojsklom
•  množstvo privedeného svetla závisí od počasia, roč-

nej doby, sklonu strechy, pozície slnka a dĺžky tubusu
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TLR
Svetlovod do plochej krytiny

Sklon strechy
Svetlovod TLR je možné inštalovať do strechy so sklo-
nom 15°-60°.

Ovládanie
Svetlovod je pevne osadený prvok v streche. Nemá 
ovládacie prvky.

Vlastnosti
•  svetlovod slúži na privedenie denného svetla do 

miestností vo vnútri dispozície
•  svetlovod je možné inštalovať do plochej strešnej 

krytiny s max. výškou 16 mm 
•  svetlovod má integrované lemovanie z hliníkového 

plechu
•  na vonkajšej strane je vybavený rámom s tvrdeným 

sklom so samočistiacou povrchovou úpravou
•  na vnútornej strane je ukončený kruhovým difúze-

rom s akrylátovým dvojsklom
•  množstvo privedeného svetla závisí od počasia, roč-

nej doby, sklonu strechy, pozície slnka a dĺžky tubusu

Materiál
•  rám a lemovanie – lakovaný hliník, 

NCS S 7500-N alebo RAL 7043
•  krídlo – plast
•  tubus – pevný tubus z plechu s vysoko 

odrazivou fóliou

Vyhotovenie
TLR 014 –  vonkajšie rozmery rámu 46 x 46 cm, 

priemer tubusu 350 mm
TLR 010 –  vonkajšie rozmery rámu 36 x 36 cm, 

priemer tubusu 250 mm

Použitie
•   v základnej zostave je dĺžka tubusu nastaviteľná 

od 1,45 - 1,85 m
•  minimálna vzdialenosť od podhľadu k montážnej 

rovine horného rámu by mala byť cca 0,5 m

Rozmery

∅ 35
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Doplnky 
k svetlovodom

ZTR 
Predlžovacie kusy v dĺžke 620 a 1240 mm. 
Pomocou predlžovacích kusov je možné svet-
lovod nadstavovať. Maximálna odporúčaná 
efektívna dĺžka svetlovodu je 6 m.

Typ Priemer (v mm) Dĺžka (v mm)

ZTR 010 062 250 620

ZTR 010 0124 250 1240

ZTR 014 062 350 620

ZTR 014 0124 350 1240

ZTL 
Nosič úspornej žiarovky (max. 23 W).

Typ Priemer svetlovodu (v mm)

ZTL 010 250

ZTR 014 350

20

ZTB
Ozdobné rámy difúzera v mahagónovom, 
mosadznom a hliníkovom dizajne. 

ZTC 
Zasklenie difúzera – kryštálikové a prizma-
tické.

ZTV 014 
Ventilačný prvok slúži na napojenie venti-
lačného potrubia s priemerom 100 mm. 
Ventilačné potrubie nie je súčasťou vý-
robku. Horná časť svetlovodu zabezpeču-
je prestup strechou pre vývod z tohto 
potrubia.

Ventilačný prvok je možné doplniť iba 
k svetlovodu TWR 014.



Strešné okná 
– prehľad rozmerov

Strešné okná GGL, GHL, GPL, GGU, GHU, GPU, 
INTEGRA GGL/GGU

Kód 
veľkosti

Vonkajší 
rám

Efektívna 
plocha skla

Rozmery 
ostenia

w x h e x f k x l

C02 550 x 778 373 x 530 495 x 719

F06 660 x 1178 483 x 930 605 x 1119

M04 780 x 978 603 x 730 725 x 919

M06 780 x 1178 603 x 930 725 x 1119

M08 780 x 1398 603 x 1150 725 x 1339

M10 780 x 1600 603 x 1352 725 x 1541

P08 942 x 1398 765 x 1150 887 x 1339

S06 1140 x 1178 963 x 930 1085 x 1119

S08 1140 x 1398 963 x 1150 1085 x 1339

Strešné okno GZL

12,8

27,5 k

e

w

23,1

12
,8

31

l hf

101

28

147

152

12,5

27,5 k

e

w

49,3

Kód 
veľkosti

Vonkajší 
rám

Efektívna 
plocha skla

Rozmery 
ostenia

w x h e x f k x l

C02 550 x 778 373 x 530 495 x 719

C04 550 x 978 373 x 730 495 x 919

F06 660 x 1178 483 x 930 605 x 1119

F08 660 x 1398 483 x 1150 605 x 1339

M04 780 x 978 603 x 730 725 x 919

M06 780 x 1178 603 x 930 725 x 1119

M08 780 x 1398 603 x 1150 725 x 1339

M10 780 x 1600 603 x 1352 725 x 1541

P04 942 x 978 765 x 730 887 x 919

P06 942 x 1178 765 x 930 887 x 1119

P08 942 x 1398 765 x 1150 887 x 1339

P10 942 x 1600 765 x 1352 887 x 1541

S06 1140 x 1178 963 x 930 1085 x 1119

S08 1140 x 1398 963 x 1150 1085 x 1339

S10 1140 x 1600 963 x 1352 1085 x 1541

U04 1340 x 978 1163 x 730 1285 x 919

U08 1340 x 1398 1163 x 1150 1285 x 1339

U10 1340 x 1600 1163 x 1352 1285 x 1541

12
,5

30

l hf

100,5

29

147

168

21VELUX

Všetky rozmery sú uvádzané v mm.
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Kód 
veľkosti

Vonkajší 
rám

Efektívna 
plocha skla

Rozmery 
ostenia

w x h e x f k x l

F06 660 x 1178 483 x 930 605 x 1119

Strešný výlez pre obytné priestory GXL

l hf

49,3

k
e

w

Vertikálne doplnkové okno VFE

11

l hf

98

26

126

118

12,5

27,5 k

e

w

Kód 
veľkosti

Vonkajší 
rám

Efektívna 
plocha skla

Rozmery 
ostenia

w x h e x f k x l

M31 780 x 600 603 x 376 725 x 563

M34 780 x 954 603 x 730 725 x 918

P31 942 x 600 765 x 376 887 x 563

P34 942 x 954 765 x 730 887 x 918

S31 1140 x 600 963 x 376 1085 x 563

S34 1140 x 954 963 x 730 1085 x 918

U31 1340 x 600 1163 x 376 1286 x 563

U34 1340 x 954 1163 x 730 1286 x 918

22
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BDX
Zatepľovacia montážna sada

Zatepľovacia montážna sada BDX sa 
skladá z troch častí:
•  tepelnoizolačný rám s montážnymi 

uholníkmi
•  hydroizolačný plisovaný golier
•  samonosný drenážny žliabok

Tepelnoizolačný rám 
Tepelnoizolačný rám z galvanizovanej 
ocele a extrudovanej polyetylénovej peny 
s nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti 
(λ=0,04 W/m.K). Rám sa osádza okolo 
vonkajšieho obvodu okenného rámu.

Hydroizolačný golier
Hydroizolačný plisovaný golier z polypro-
pylénovej fólie s vysokou difúznou 
priepustnosťou (Sd=0,03 m).
Hydroizolačný golier sa dodáva aj ako 
samostatný výrobok (BFX).

Drenážny žliabok
Samonosný drenážny žliabok z galvanizo-
vanej ocele. Spája existujúcu podstrešnú 
fóliu a hydroizolačný golier a odvádza vodu 
mimo rám strešného okna.

Vlastnosti
•   zaisťuje účinnú izoláciu okolo strešného 

okna
•   poskytuje správnu, jednoduchú a rýchlu 

montáž
•   znižuje nebezpečie vzniku tepelných 

mostov
•   šetrí energiu
•   na okná namontované s montážnou 

sadou BDX poskytujeme predĺženú 
10-ročnú záruku

Drenážny 
žliabok 

BBX

BFX

Izolačný rám  
(BDX)

Izolačný rám 
(BDX)

BBX

BFX

20–30 mm
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Použitie
Parozábrana BBX zaisťuje bezpečné, tesné 
a jednoduché napojenie existujúcej paro-
tesnej fólie na strešné okno. 
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.

Vlastnosti 
•  parozábrana s difúznou priepustnosťou 

Sd=40 m
•  lepiaca páska pre parotesné napojenie 

na okolitú parozábranu
•  samolepiace butylové tesnenie pre 

kvalitné upevnenie v drážke okna
•  vytvarovaná parozábrana umožňuje 

jednoduchú montáž

Materiál
Polyetylén (PE)

BBX
Parozábrana

Použitie
Plisovaný golier BFX zaisťuje dokonalé 
napojenie podstrešnej hydroizolačnej fólie 
na strešné okno. Môže byť použitý do všet-
kých strešných konštrukcií so sklonom 
strechy 15°-90°. Plisovaný hydroizolačný 
golier je vhodný pre strechy s latovaním 
i bez latovania, pre konštrukcie vetrané 
i nevetrané.

Vlastnosti
•  zaisťuje izoláciu okenného rámu voči za-

fukovaniu a prípadnej skondenzovanej 
vlhkosti pod strešnou krytinou

•  plisovaný golier sa prispôsobí latám 
a jednoducho sa upevňuje

•  umožňuje jednoduché napojenie rámu 
okna na hydroizolačnú fóliu strešného 
plášťa 

Materiál
Polypropylénová fólia s vysokou difúznou 
priepustnosťou Sd=0,03 m.

BFX
Hydroizolačný golier
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LSB/LSC
Ostenie

Sklon strechy
Možnosť osadenia do striech so sklonom od 15° 
do 90°.

Vlastnosti
•  ostenie sa dodáva ako kompletná súprava s koneč-

nou pohľadovou povrchovou úpravou
•  inštalácia pomocou skrytých uholníkov
•  súčasťou súpravy je parozábrana BBX
•  biela povrchová úprava ostenia zaisťuje maximálnu 

mieru odrazu denného svetla
•  zaoblenie spodného a horného dielu dáva priestor 

pre dodatočné zateplenie
•  zaoblenie horného a spodného dielu tiež uľahčuje 

cirkuláciu vzduchu, čím minimalizuje riziko vzniku 
kondenzácie 

• ostenie má odolný a ľahko čistiteľný povrch

Materiál
•  10 mm drevotrieska

Povrchová úprava
•  biela povrchová fólia hrúbky 0,1 mm bez PVC, farba 

NCS 0500-N alebo RAL 9016

Rozmery
•  lemovacie lišty – 15 x 57 mm MDF doska s bielou 

povrchovou fóliou hrúbky 0,1 mm bez PVC, farba 
NCS 0500-N alebo RAL 9016

 5
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Rozmery

Ostenie LSB/LSC nie je súčasťou 
štandardnej ponuky.

LSB: 
pre hrúbku strechy 125 - 330 mm

LSC: 
pre hrúbku strechy 125 - 430 mm

štandardná ponuka
rozšírená ponuka
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Kódy lemovania

EDW M04 1000 EDW M04 1000 EDW M04 1000

Typy výrobkov

ED-:    lemovanie pre strešné okná osade-
né jednotlivo 

EDW:    pre profilovanú strešnú krytinu 
s výškou profilu do 120 mm

EDS:    pre plochú strešnú krytinu s výš-
kou profilu max. 16 mm (2x8 mm)

EF-:   lemovanie pre vertikálne doplnko-
vé okno VFE 

EFW:    pre profilovanú strešnú krytinu 
s výškou profilu do 120 mm

EFS:    pre plochú strešnú krytinu s výš-
kou profilu max. 16 mm (2x8 mm)

EK-:  systém kombi lemovania 

EKW:  pre profilovanú strešnú krytinu 
s výškou profilu do 120 mm

EKS:  pre plochú strešnú krytinu s výš-
kou profilu max. 16 mm (2 x 8 mm)

EDW M04 1000

kód pre žliabok
0 - - - : bez drenážneho žliabku
1 - - - : s  drenážnym žliabkom

EDW M04 1000

typ materiálu 
- 0 - - : lakovaný hliník
- 1 - - : meď
- 3 - - : titánzinok

EDW M04 1000

farebné vyhotovenie
- - 0 - :  manžeta šedohnedá NCS S 7500-A 

alebo RAL 7043
- - 7 - :  manžeta červená NCS S 5420-Y71R

EK- M04 1001

kód pre kombi prvky
- - - 0:  lemovanie pre samostatne osadené 

okno
- - - 1:  spodný ľavý diel
- - - 2: spodný stredný diel
- - - 3: spodný pravý diel
- - - 4: horný ľavý diel
- - - 5: horný stredný diel
- - - 6: horný pravý diel
- - - 7:  diel lemovania pre osadenie okien 

nad sebou

Veľkosti výrobkov Vyhotovenie výrobkov
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EDW
Lemovanie pre profilovanú 
strešnú krytinu

Strešná krytina
Lemovanie EDW je určené pre profilova-
nú strešnú krytinu s výškou profilu do 
120 mm (napr. škridly, vlnité a plechové 
šablóny) a pre plochú strešnú krytinu 
s hrúbkou viac ako 16 mm (napr. bobrov-
ka, drevený šindeľ).

Sklon strechy
Lemovanie EDW je možné inštalovať do 
strechy so sklonom 15°-90°.

Vlastnosti
•  lemovanie zaisťuje vodotesnosť montáže 

a chráni pred poveternostnými vplyvmi
•  umožňuje nenápadné osadenie okna do 

strešnej krytiny
•  bezpečne odvádza vodu okolo okna

•  drenážny žliabok odvádza prípadný kon-
denzát z podstrešnej fólie mimo obvod 
okna

•  bočné a horné diely sú vybavené peno-
vým tesnením

•  plisovaná manžeta na spodnom dieli 
sa dá vytvarovať podľa profilu strešnej 
krytiny

Vyhotovenie
•  lakovaný hliník, NCS S 7500-A alebo 

RAL 7043
•  variant s červenou manžetou, 

NCS S 5420-Y71R
•  meď
•  titánzinok
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EDS
Lemovanie pre plochú 
strešnú krytinu

Strešná krytina
Lemovanie EDS je určené pre plochú streš-
nú krytinu s hrúbkou do 16 mm (2 x 8 mm) 
– napr. asfaltový šindeľ, ploché šablóny, 
bridlica.

Sklon strechy
Lemovanie EDS je možné inštalovať do 
strechy so sklonom 15°–90°.

Vlastnosti
•  lemovanie zaisťuje vodotesnosť montáže 

a chráni pred poveternostnými vplyvmi
•  umožňuje nenápadné osadenie okna do 

strešnej krytiny
•  bezpečne odvádza vodu okolo okna
•  drenážny žliabok odvádza prípadný kon-

denzát z podstrešnej fólie mimo obvod 
okna

Vyhotovenie
•  lakovaný hliník, NCS S 7500-A alebo 

RAL 7043
•  meď
•  titánzinok
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EFW, EFS
Lemovanie na vertikálne 
doplnkové okná

Strešná krytina
Lemovanie EFW je určené pre profilovanú 
strešnú krytinu do celkovej výšky profilu 
120 mm. Lemovanie EFS je určené pre 
plochú strešnú krytinu s celkovou výškou 
max. 16 mm.

Sklon strechy
Lemovanie je možné inštalovať do strechy 
so sklonom 15°–55°.

Vlastnosti
•  lemovanie je určené pre zostavu strešné-

ho okna a doplnkového vertikálneho okna
•  lemovanie zaisťuje vodotesnosť montáže 

a chráni pred poveternostnými vplyvmi
•  umožňuje nenápadné osadenie okna do 

strešnej krytiny
•  bezpečne odvádza vodu okolo okna
•  bočné a horné diely EFW sú vybavené 

penovým tesnením
•  lemovanie EVW/EVS je predlžovací diel 

lemovania EFW/EFS pre hranu strechy

Kombinácie
Lemovanie EFW/EFS umožňuje montáž 
strešných okien s doplnkovým oknom VFE 
samostatne, prípadne montáž okien VFE 
nad sebou. Pri montáži s krokvou EBY je 
možné vytvárať zostavy vedľa seba. Maxi-
málna šírka kombinácie okien pri  montáži 
s krokvou EBY  je 2780 mm. 

Lemovanie pre vertikálne doplnkové okná 
sa volí podľa veľkosti strešného okna a do-
dáva sa ako celok pre celú zostavu.
Vertikálne doplnkové okno VFE sa osadzu-
je tesne pod strešné okno a spodná hrana 
rámu strešného okna dosadá na hornú 
hranu rámu vertikálneho doplnkového 
okna.

Vyhotovenie
•  lakovaný hliník, NCS S 7500-A alebo 

RAL 7043
•  meď
•  titánzinok

EFS

EFW
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Kombi lemovanie

Vlastnosti
Kombi lemovanie sa skladá zo 7 základ-
ných dielov. Pomocou dielov 1 až 6 je mož-
né vytvoriť ľubovoľné zostavy okien od 
zostavy dvoch okien vedľa seba . Pomocou 
lemovania pre jednotlivé osadenie ED- 
a dielu 7 kombi lemovania EK- je možné 
vytvoriť zvislý pás okien.
Pri dodržaní nižšie uvedených technických 
podmienok je možné kombinovať aj okná 
rôznych veľkostí.

Technické podmienky
•  Okná nad sebou musia mať rovnakú šírku.
•  Okná vedľa seba musia mať rovnakú výš-

ku.  Štandardná vzdialenosť medzi ráma-
mi okien je "a"=140 mm (iné vzdialenosti 
od 60 do 400 mm po 20 mm na objed-
návku).

•  Štandardná vzdialenosť medzi rámami 
okien nad sebou je "b"=100 mm.

•  Pri montáži vonkajších roliet na okná nad 
sebou je potrebné objednať "b"=250 mm.

•  Okno GZL je možné kombinovať iba s ok-
nami GZL.

Odporúčanie
Pri kombináciách  okien odporúčame vy-
hotoviť trámiky medzi oknami čo najsub-
tílnejšie, a to zvisle i pozdĺžne (prípadne 
pomocou tesárskej výmeny). Z interiéru 
potom pôsobí zostava okien veľmi estetic-
ky a je vnímaná ako jednoliaty osvetľovací 
otvor.

Diely 1001 a 1003 
sú distribuované 
v jednom balení pod 
označením 1021.

0007

1000

b

b

1021
a

(1001) (1003)

0004 0006

1021

b b
a

a
(1001) (1003)

0004 0005 0006

1021 1002

a a
b b b

a a
(1001) (1003)

1021 1002
a a

(1001) (1003)

0007

Prvky kombi lemovania
- - - 0:  lemovanie pre samostatne 

osadené okno
- - - 1: spodný ľavý diel
- - - 2: spodný stredný diel
- - - 3: spodný pravý diel
- - - 4: horný ľavý diel
- - - 5: horný stredný diel
- - - 6:  horný pravý diel
- - - 7:  diel lemovania pre osadenie 

okien nad sebou

20–30 mm

X Xa

20–30 mm
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*   Hodnoty platia pre strešné okno so zasklením typu --59. Môžu sa líšiť v závislosti od farby 
a hustoty tkaniny, veľkosti a typu zasklenia strešného okna. 

Rolety a žalúzie 

Originálne rolety a žalúzie je možné použiť pre všetky rozmery 
strešných okien a vertikálnych doplnkových okien VELUX s označe-
ním veľkosti M06, S08 a pod., rovnako aj na staršie typy okien 
s označením veľkosti 306, 608 a pod. Jednoduchý spôsob objed-
nania podľa výrobného štítku na strešnom okne alebo na vertikál-
nom doplnkovom okne.

®

Vonkajšia roleta SCL/SML/SSL
•  Najúčinnejšia ochrana pred letnou horúčavou, v zimnom období 

slúži ako izolácia. Poskytuje účinné zatemnenie a odhlučnenie.
• Chráni okno pred poveternostnými vplyvmi.
•  Pri jednom okne nie je možné kombinovať solárne a elektrické 

ovládanie.
•  Ovládanie manuálne (SCL), elektrické (SML) alebo solárne (SSL).
•  Jednoduchá montáž aj na už namonto-

vané okná VELUX.
•   Sivá farba rolety pre strešné okná 

s oplechovaním v titánzinku.

Markíza MHL/MAL/MML/MSL/MIE
• Účinný spôsob regulácie slnečného tepla a svetla.
•  Vhodná do všetkých miestností, kde je potrebné účinne znížiť 

prestup tepla.
•  Ovládanie manuálne (MHL), povrázkové (MAL), elektrické 

(MML) alebo solárne (MSL).
•  Markíza pre vertikálne doplnkové okno (MIE).
•  Pri vytiahnutí je umiestnená pod vrchným 

dielom oplechovania okna.

Pri montovaní vonkajšej rolety sa 
nastavuje výška montáže hornej 
časti, aby nedošlo ku kolízii so 
strešnou krytinou. V prípade kom-
binácie okien nad sebou, je pri pou-
žití vonkajšej rolety potrebné zvoliť 
šírku žliabka lemovania b=250 mm.

SCL SSL

MMLMHL
6–13%

4–13%

3%
0%

*  

*  
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Roleta RHL/RFL/RML/RSL
•    Poskytuje súkromie, základnú ochranu pred slnkom a dekoráciu.
•   Ovládanie manuálne (RFL, RHL), elektrické (RML) alebo solárne 

(RSL).
•   S vodiacimi lištami (RFL) alebo háčikmi (RHL).
•   Vodiace lišty vo farbe hliníka alebo bielej.
•   Výber z 37 rôznych vzorov a farieb.

Žalúzia PAL/PML
•   Vďaka natáčaniu lamiel umožňuje presnú reguláciu denného svetla.
•   Lamely je možné jednoducho ovládať pomocou ovládacieho prvku.
•   Vďaka vodiacim lištám sa dá so žalúziou manipulovať aj pri otvore-

nom okne.
•   Vodiace lišty vo farbe hliníka alebo bielej.
•   Ovládanie manuálne (PAL) alebo elektrické (PML).
•   Výber z 9 rôznych vzorov a farieb. 

Plisovaná roleta FHL/FHC/FPL/FML/DFD
• Zmierňuje prestup denného svetla.
• Vhodná do obývacích izieb, spální a pracovní.
• Ovládanie manuálne (FHL, FHC, FPL, DFD) alebo elektrické (FML).
•  DFD – kombinovaná roleta DKL a FPL dodávaná ako jeden výrobok.
•  FPL – doplnková plisovaná roleta určená i pre kombináciu s DKL 

a RFL.
•  FHC – doplnková dvojito plisovaná roleta 

bez viditeľných povrázkov. 
Ostatné typy sú plisované jednoducho.

•  Vodiace lišty vo farbe hliníka alebo bielej.
•  Pri roletách FHL a FHC je možné ovládať 

dolnú a hornú ovládaciu lištu a nastaviť 
roletu v ľubovoľnej pozícii.

•  Výber z 33 rôznych vzorov a farieb.

RHL RFL

FHL/FHC DFD/FPL

PAL/PML

37–44%
8–39%

35–42%
16–46%

29–49%
3–5%

*  Hodnoty platia pre strešné okno so zasklením typu --59. Môžu sa líšiť v závislosti 
od farby a hustoty tkaniny, veľkosti a typu zasklenia strešného okna.

*  

*  

*  
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Zatemňujúca roleta DKL/DML/DSL
•  Bráni prestupu slnečného žiarenia, poskytuje dokonalé zatemne-

nie interiéru.
•  Vhodná do spální a detských izieb.
•  Ovládanie manuálne (DKL), elektrické (DML) alebo solárne 

(DSL).
•  Pri jednom okne nie je možné kombinovať solárne a elektrické 

ovládanie.
•  Vodiace lišty tesnia okraje tkaniny a bránia

prestupu slnečných lúčov.
•  Vodiace lišty vo farbe hliníka alebo bielej.
•  Výber z 40 rôznych vzorov a farieb.

Sieťka proti hmyzu ZIL
• Sieťka proti hmyzu sa montuje na vnútorné ostenie.
• Okno môže zostať otvorené aj pri stiahnutej sieťke.
•  Vyrobená zo šedej sieťoviny. Keď sa nepoužíva, dá sa 

zrolovať do hliníkového krytu.
• Vodiace lišty zabraňujú vniknutiu hmyzu.
• Možno ju ovládať pomocou tyče.

Pred inštaláciou 
sieťky proti hmyzu 
ZIL je potrebné overiť 
rozmery ostenia.

V prípade zalomeného ostenia alebo zostavy 
strešného okna a vertikálneho doplnkového 
okna je potrebné použiť dve sieťky proti hmyzu 
a spojovací diel ZOZ 157.

Rozmerový kód ZIL                  Pre okná VELUX (podľa dĺžky ostenia) Dĺžka ZIL mm (dá sa skrátiť) Max. šírka ostenia
ZIL C02 C02, 102 1600 530

ZIL C06 C02, 102, C04, 104, C06 2000 530

ZIL F08 F06, F08, 206 2400 640

ZIL M06 M04, M06, M08, M31, M34, 304 306, 308 2000 760

ZIL M10 M04, M06, M08, M10, 304, 306, 308, 310 2400 760

ZIL P06 P06, P08, P31, P34, 406, 408 2000 922

ZIL P10 P06, P08, P10, 406, 408 2400 922

ZIL S06 S06, S08, S10, S31, S34, 606, 608 2000 1120

ZIL S10 S06, S08, 606, 608 2400 1120

ZIL U04 U04, U08 2000 1320

ZIL U10 U08, U10 2400 1320

Š

D
D

Š

DKL/DML DSL

ZIL

34%

0%

*  Hodnoty platia pre strešné okno so zasklením typu --59. Môžu sa líšiť v závislosti 
od farby a hustoty tkaniny, veľkosti a typu zasklenia strešného okna.

*  
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Pri vyššie umiestnených strešných oknách 
VELUX je možné na ich ovládanie použiť 
nasledovné ovládacie tyče:
ZCZ 080 – tyč 80 cm 
ZCT 200 –  teleskopická tyč 

(dosah 100–183 cm) 
ZCT 100 –  100 cm dlhý nadstavec 

k ZCT 200
Tieto ovládacie tyče môžu byť takisto pou-
žité na ovládanie roliet a žalúzií a sieťky 
proti hmyzu.

ZAZ 010  –   K ovládaniu strešných okien 
VELUX vo veľkých výškach je 
určené povrázkové ovládanie 
dĺžky 5 m. Možno ho použiť 
pre okná GGL/GGU.

ZOZ 040 –  Adaptér pre ovládanie rolety 
RHL pomocou tyče.

ZZZ 181 –  Kľučka pre spodné ovládanie 
okna určená pre dodatočnú 
montáž na okná GGL.

Spodná ovládacia kľučka

Ovládacia tyč

Adaptér

Povrázkové ovládanie

Kľučka s integrovaným zámkom pre okná 
GHL/GHU/GPL/GPU/GXL.

Zabezpečenie

ZOZ 012 –  Bezpečnostný zámok pre okná 
GGL/GZL/GGU.

Optimálne umiestnené strešné okná VELUX 
sa ovládajú manuálne, tak ako aj rolety a žalú-
zie. V prípade vyššie osadených okien ovláda-
cie doplnky uľahčia manipuláciu s oknami, 
prípadne s roletami a žalúziami.

Manuálne ovládanie

ZOZ 085 –  Adaptér pre ovládanie roliet a 
žalúzií pomocou tyče.

Adaptér
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Elektrické ovládanie

GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA®     
Elektricky ovládané strešné okná 
s integrovanou motorickou jednotkou pre 
otváranie okna, s riadiacou jednotkou pre 
napojenie ďalších dvoch elektricky ovláda-
ných prvkov (jedného vnútorného a jedné-
ho vonkajšieho), s dažďovým senzorom 
a diaľkovým ovládačom so stavovým 
displejom a magnetickým držiakom. 

Systém elektrického ovládania
Systém elektrického ovládania je možné 
použiť aj pre už namontované strešné 
okná VELUX. Tento systém je vhodný vša-
de tam, kde sú strešné okná umiestnené 
mimo dosah, alebo tam, kde je požadovaný 
vyšší užívateľský komfort.

Strešné okná môžu byť vybavené nasledu-
júcimi elektricky ovládanými prvkami:
•  Ovládacie systémy KMX 100, KMX 200 

a KUX 100.
•  Motorická jednotka KMG 100 pre otvá-

ranie a zatváranie strešných okien GGL 
a GGU.

•  Vnútorné rolety a žalúzie FML, PML, 
DML, RML.

•  Vonkajšia markíza MML a vonkajšia role-
ta SML.

Elektrické prvky
Ovládanie elektrických prvkov VELUX je 
realizované pomocou ovládacích systé-
mov, prípadne riadiacej jednotky a diaľko-
vého ovládača alebo rozhrania. V štan-
dardnej ponuke sú tieto komponenty:
KMX 100 – ovládací systém pre kyvné 
strešné okná GGL/GGU. Súčasťou je moto-
rická jednotka, dažďový senzor, diaľkový 
ovládač a riadiaca jednotka pre možnosť 
pripojenia dvoch elektricky ovládaných 
doplnkov, jedného vnútorného a jedného 
vonkajšieho.
KUX 100 – ovládací systém pre jeden pr-
vok. Súčasťou je diaľkový ovládač a riadia-
ca jednotka pre pripojenie jedného prvku, 
motorickej jednotky alebo doplnku.
KMG 100 – motorická jednotka pre otvá-
ranie a zatváranie kyvných strešných 
okien GGL/GGU, pre kombináciu so systé-
mom KUX 100.
KLR 100 – rádiofrekvenčný diaľkový ovlá-
dač, programovateľný so stavovým disple-
jom pre možnosť ovládania jedného alebo 
viacerých elektrických prvkov.
KLF 100 – rozhranie, pre možnosť pripoje-
nia systému io-homecontrol® k externému 
elektrickému systému. Rozhranie môže 
slúžiť aj ako prenášač signálu.

Pripravenosť k ovládaniu a kombinovaniu 
s ďalšími produktami od iných výrobcov 
fungujúcimi na princípe io-homecontrol®.

Pre dodatočnú inštaláciu elektrického 
ovládania na už namontované okná odpo-
rúčame pripraviť elektroinštaláciu 
už pri montáži okien.
Kabeláž sa k strešnému oknu privádza do 
pravého horného rohu pri pohľade z inte-
riéru pomocou predvŕtaného otvoru v rá-
me strešného okna. Otvor má od výroby 
sivú plastovú záslepku, ktorú je potrebné 
v tomto prípade odstrániť.

Rozšírenú ponuku prvkov elektrického 
ovládania strešných okien VELUX, vrátane 
zapojenia a užívateľských pokynov, nájde-
te na www.velux.sk.

KMX 100

KUX 100

KLR 100

KLF 100

KMG 100

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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Zariadenie pre odvod 
dymu a tepla

Zariadenie umožňuje prirodzený odvod 
dymu a tepla  z horiacej budovy. Obvykle 
sa používa v komunikačných priestoroch 
spoločných (únikových) ciest, ako sú scho-
diská v obytných budovách alebo priecho-
dy v priemyselných objektoch a kancelá-
riach. Zariadenie pre odvod dymu a tepla 
VELUX predstavuje kompletný systém 
skladajúci sa z elektricky ovládaných 
strešných okien s predinštalovanou moto-
rickou jednotkou a z piestu pre rýchlejšie 
otvorenie pomocou ovládacieho systému. 
Súčasťou systému môže byť aj  veterný 
spojler namontovaný na strešnom okne, 
pri požiadavke hodnôt aerodynamickej 
plochy. Doplnkové prvky systému sú po-
žiarno-poplachový spínač, dymový hlásič, 
ventilačný spínač a dažďový senzor.

Zhoda s normami EN
Zariadenie pre odvod dymu a tepla VELUX 
je označené CE a je v zhode s európskou 
normou EN 12 101-2 pre zariadenia pre 
prirodzený odvod dymu a tepla, ktorá je 
platná od  septembra 2006. V súlade 
s touto normou bolo strešné okno vrátane 
spojleru testované na:
•  spoľahlivosť pri otváraní vrátane kom-

fortnej ventilácie
•  veľkosť aerodynamickej efektívnej plochy
•  spoľahlivosť otvárania pri zaťažení sne-

hom
•  stabilitu pri saní vetra
•  spoľahlivosť pri otváraní pri nízkych von-

kajších teplotách
•  tepelnú odolnosť otvárania pri pôsobení 

tepla pri požiari

Strešné okno VELUX ako súčasť zariade-
nia pre  odvod dymu a tepla je takisto 
v zhode s európskou normou EN 60335-2-
103 pre elektrické prvky. Strešné okná 
VELUX  ako zariadenia pre odvod dymu 
a tepla sú dostupné v niekoľkých veľkos-
tiach. V návrhu je možné tieto veľkosti 
kombinovať tak, aby boli dosiahnuté poža-
dované hodnoty (viď. tabuľka).

Montáž
Strešné okno VELUX ako zariadenie pre 
odvod dymu a tepla sa štandardne inštalu-
je do sklonu strechy od 15° do 60°. Moto-
rická jednotka na 24 V d. c. je predinštalo-
vaná na krídle strešného okna a nie je pri 
zatvorenom okne viditeľná. Motorická jed-
notka je určená pre priame napojenie 
do riadiaceho systému KFX 100.

Strešné okná GGL/GGU
veľkosť v mm

MO4
780 x 978

M06
780 x 1178

M08
780 x 1398

S06
1140 x 1178

S08
1140 x 1398

U04
1340 x 978

U08
1340 x 1398

Geometrická plocha Av v m² 
– rovnaká pri použití spojlera i bez neho.

0,62 0,76 0,92 1,14 1,38 1,10 1,64

Aerodynamická plocha Aa v m² 
(Cv – výtokový súčiniteľ), strešné okno ako zaria-
denie pre odvod dymu a tepla vrátane spojlera.

0,37
(0,60)

0,48
(0,63)

0,60
(0,65)

0,65
(0,57)

0,82
(0,59)

0,56
(0,51)

0,86
(0,52)

Aerodynamická plocha Aa v m² 
(Cv – výtokový súčiniteľ), strešné okno ako zaria-
denie pre odvod dymu a tepla vrátane spojlera.

Hodnoty nie sú deklarované.

Certifikácia v súlade s EN 12101-2

Triedy podľa EN12101-2 Zariadenie pre odvod 
dymu a tepla VELUX Vysvetlenie:

Spoľahlivosť [Re] Re 50+10 000 Spoľahlivosť na 50 cyklov a 10 000 cyklov komfortnej ventilácie.

Otváranie pri zaťažení snehom [SL] SL 1000 Spoľahlivosť otvorenia pri zaťažení snehom 1000 Pa.

Nízka teplota [T] T (-15) Otvorenie pri teplote do -15°.

Zaťaženie vetrom [WL] WL 3000 Udržuje stabilitu a otvorenie pri záťaži vetrom do sily 3000 Pa.

Odolnosť voči teplu [B] B300
Udržuje aerodynamické hodnoty a svojou účinnosť po vystavení teplo-
te do 300 °C po dobu 30 minút.

Plocha (aerodynamická alebo geometrická)
Podľa veľkosti okna 
(viď. tabulka nižšie)

Aerodynamická plocha vyjadruje účinnosť pre odvod tepla a dymu 
strešnými oknami.
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Strešné okno ako súčasť zariadenia pre 
odvod dymu a tepla
•  Kyvné strešné okno GGL alebo GGU 

s predinštalovanou motorickou jednot-
kou a piestami.

•  Okno je dodávané vo variante s veterným 
spojlerom alebo bez neho.

•  Predinštalovaná motorická jednotka je 
určená pre priame pripojenie k riadiace-
mu systému KFX 100 – maximálne 2 ks 
strešných okien na jeden riadiaci systém 
KFX 100. Požadovaná kabeláž viď. tabuľ-
ka.

Vzdialenosť od riadiacej jednotky [m] < 50 < 85 < 140

Minimálny prierez kábla [mm2] 3 x 1,50 3 x 2,50 3 x 4,00

• Požiarny spínač pre aktiváciu systému.
•  Priame pripojenie k riadiacemu systému 

KFX 100 pomocou šesťžilového káblu 
s min. prierezom 6 x 0,75 mm2.

•  Na jeden riadiaci systém je možné napo-
jiť maximálne 3 požiarno-poplachové 
spínače.

KFK 100
Požiarno-poplachový 
spínač

•  Dymový hlásič pre včasnú detekciu po-
žiaru.

•  Priame napojenie na riadiaci systém 
KFX 100 pomocou dvojžilového káblu 
s min. prierezom 2 x 0,50 mm2.

•  Na jeden riadiaci systém je možné napo-
jiť maximálne 10 dymových hlásičov.

KFA 100
Dymový hlásič

•  Set sa skladá z riadiacej jednotky (vrá-
tane transformátora) s integrovaným 
požiarno-poplachovým spínačom a ven-
tilačným spínačom, zo samostatného 
požiarno-poplachového  spínača a z dy-
mového čidla.

•  Integrovaný záložný zdroj s kapacitou 
72 hodín.

•  Možnosť prepojenia k nadradenému 
alarmovému systému.

KFX 100
Riadiaci set

• Spínač pre komfortnú dennú ventiláciu.
•  Pomocou ventilačného spínača sa streš-

né okno otvorí o 20 cm.
•  Priame pripojenie k riadiacemu systému 

KFX 100 pomocou trojžilového kábla 
s min.prierezom 3 x 0,80 mm2.

•  Na jeden riadiaci systém je možné napo-
jiť maximálne 10 ventilačných spínačov.

KFK 200
Ventilačný spínač

•  Senzor pre automatické zatvorenie 
okien pri daždi.

•  Senzor aktivuje zatváranie okien len 
v prípade, že okná nie sú vo funkcii alar-
mu.

•  Priame pripojenie k riadiacemu systému 
KFX 100 pomocou trojžilového káblu 
s min prierezom 3 x 0,75 mm2.

•  Na jeden riadiaci systém je možné napo-
jiť maximálne jeden dažďový senzor.

KLA 100
Dažďový senzor

•  Modul pre vzájomné prepojenie viace-
rých riadiacich jednotiek medzi sebou.

•   Možnosť pripojenia podradeného exter-
ného systému.

WSA 201
Rozhranie
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Montáž do oblúkovej strechy
Na osadenie okna a lemovania pripravíme 
v oblúkovom strešnom plášti vyrovnávací 
rám tvorený tesárskou výmenou. Dávame 
pozor na to, aby ryska na hornej a dolnej 
časti okenného rámu bola v jednej rovine 
so spodnou hranou strešnej krytiny. Vznik-
nutú medzeru prekryjeme po stranách 
klampiarsky zhotoveným dielom oplecho-
vania, ktorý vsadíme medzi strešný plášť 
a oplechovanie VELUX.

Hornú časť lemova-
nia EDW vsunieme 
pod strešnú krytinu 
a prispôsobíme zaob-
lenému tvaru stre-
chy.

Popri stranách vsadí-
me klampiarsky zho-
tovený diel, ktorý 
nastrihneme a ohne-
me tak, aby kopíroval 
tvar oblúka strechy.

Pod oknom spodná 
časť lemovania EDW 
prekrýva strešnú 
krytinu.

klampiarsky 
zhotovený diel

lemovanie EDW

strešné okno

úroveň červenej 
montážnej 
rysky

oblúková strecha

Zvláštne druhy montáže

Protisnehové opatrenia
Pre horské oblasti odporúčame vykonať 
úpravy, ktoré chránia okno pred nadmer-
ným zaťažením snehovou pokrývkou pri 
zosuve na streche. Možnosťou je použitie 
protisnehových zábran alebo vykurovacích 
káblov na lemovaní strešného okna.

Protisnehová zábrana
1 Protisnehová zábrana – guľatina, 2 Oceľo-
vá podpera, 3 Strešná krytina, 4 Horný diel 
lemovania EDS, 5  Strešné okno VELUX

Protisnehová zábrana
1 Protisnehová zábrana, 2 Podpera klino-
vitého tvaru, 3 Strešná krytina, 4 Horný 
diel lemovania EDS, 5 Strešné okno 

1
2

4
3

5 5

4

3
2

1

Vykurovacie káble
Variant rozmiestnenia vykurovacích 
káblov na lemovaní strešných okien.
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Zostava strešných okien
v profilovanej krytine



Zostava strešného okna 
a vertikálneho doplnkového okna VFE

40VELUX
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Kde nájdete 
viac informácií

zdvíhací rám

okná v hrebeni

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese 
www.velux.sk v odborných sekciách pre 
architektov a projektantov alebo pre sta-
vebné firmy. 

Rady pre plánovanie
• Informácie o výbere a umiestnení okien.
• Netradičné spôsoby presvetlenia.

Technická dokumentácia
•  Technické výkresy a detaily vo formáte 

dwg a pdf.
• VELUX CAD.
• Aktuálne normy a certifikáty výrobkov.

Referencie
•  Zaujímavé projekty zo Slovenska a zahra-

ničia
• Informácie o projektoch Soltag a Atika

Montážne návody
Prehľadné návody na montáž strešných 
okien, doplnkových okien, svetlovodov, 
roliet, žalúzií a ďalších výrobkov VELUX.

41VELUX
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VELUX Slovensko, s.r.o.

Galvaniho 7

821 04 Bratislava

Zákaznícka linka:

02/33 000 555

Fax: 02/ 333 000 556

info.v-sk@velux.com

www.velux.sk


