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Heat loss
(U-value)

Solar gain
(g-value)

Energy
balance
(Eref)

Užite si viac denného svetla vďaka 
sklenej ploche väčšej až o 10 %

Šetrite energiu s naším novým 
systémom ThermoTechnologyTM 

Nechajte váš dom dýchať s naším 
jedinečným vetracím systémom 

Vytvorte si moderný priestor s naším 
elegantným a hladkým dizajnom

Nová 
Generácia!

cieľom Novej Generácie bolo vyvinúť okná, ktoré 
prinesú vynikajúcu energetickú účinnosť. Veríme, 
že najlepšie to vysvetlí pojem energetická bilancia 
okna. energetická bilancia je rozdiel medzi solár-
nym ziskom a tepelnou stratou okna.

Najpopulárnejšia veľkosť strešného okna

GZL (MK06)Veľkosť 78x118 cm

239,-

Solárne zisky
(g-hodnota)

tepelné straty
(u-hodnota)

energetická 
bilancia
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Štandard Štandard Plus

Najpopulárnejšia
veľkosť 239,-

Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

239,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

318,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

Horné 
ovládanie

Horné 
ovládanie

Spodné 
ovládanie

Spodná pozinkovaná 
kľučka

2-úrovňový vetrací 
systém

Filter proti prachu 
a hmyzu

Horná ovládacia 
rukoväť
Zabudované vetranie

Filter proti prachu 
a hmyzu

Horná ovládacia 
rukoväť

Zabudované vetranie

Filter proti prachu 
a hmyzu

Špeciálne tesnenie

Bezpečnostné sklo

Pre vyššiu 
nadmurovku

GZL 1050 GZL 1050 B GLL 1055

Prehľad StrešNých oKieN4
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Štandard Plus Prémium

349,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

318,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

Horné 
ovládanie

Spodné 
ovládanie

Spodné 
ovládanie

Horné 
ovládanie

Spodná pozinkovaná 
kľučka

2-úrovňový vetrací 
systém

Filter proti prachu 
a hmyzu

Špeciálne tesnenie

Bezpečnostné sklo

Spodná hliníková 
kľučka

Zabudované vetranie

Filter proti prachu 
a hmyzu

Špeciálne tesnenie

Bezúdržbové

Dvojitá funkcia

Panoramatický výhľad

Horná ovládacia 
rukoväť
Zabudované vetranie

Filter proti prachu 
a hmyzu

Bezpečnostné sklo

Špeciálne tesnenie

Samočistiaca vrstva

Vrstva proti 
vonkajšiemu roseniu

Bezúdržbové

Horná ovládacia 
rukoväť

Horná ovládacia 
rukoväť
Zabudované vetranie

Filter proti prachu 
a hmyzu

Špeciálne tesnenie

Bezpečnostné sklo

Bezúdržbové

Pre vyššiu 
nadmurovku

GLL 1055 B GLU 0055 GPU 0050 GGU 0066

507,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

623,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)



originálne strešné okno s jedinečným 
horným ovládaním. elegantná horná 
ovládacia rukoväť novoupravená tak, 
aby ešte viac uľahčila otváranie a zat-
váranie jednou rukou, teraz prichádza 
s integrovanou ventiláciou.

Zabudované vetranie

Filter proti prachu a hmyzu

Horná ovládacia rukoväť

Horné 
ovládanie
GZL 1050

Štandard

6 štaNdard

55 x 78 cm
cK02 184,-

66 x 118 cm
FK06 227,-

78 x 98 cm
MK04 222,-

78 x 118 cm
MK06 239,-

78 x 140 cm
MK08 256,-

78 x 160 cm
MK10 296,-

94 x 118 cm
PK06 280,-

94 x 140 cm
PK08 299,-

114 x 118 cm
SK06 296,-

114 x 140 cm
SK08 327,-
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Zabezpečte prísun čerstvého vzduchu 
do svojho domova, aj keď ste preč alebo 
spíte. Povytiahnutím špeciálnej hornej 
ovládacej lišty umožníte, aby cez vrchnú 
časť okna prenikol do miestnosti čerstvý, 
filtrovaný vzduch, a to aj pri zatvorenom 
okne. Nemusíte sa pritom obávať prachu 
ani hmyzu.

Prísun čerstvého 
vzduchu cez 
ovládaciu rukoväť

Objednajte si lemovanie, aby ste mali poruke všetko potrebné na montáž (strana 37).

ovládaním pomocou hornej rukoväte sa 
môžu pochváliť iba strešné okná VeLux. 
takéto ovládanie má dve hlavné výhody – 
okno sa pohodlne ovláda, aj keď je priamo 
pod ním umiestnený nábytok, a je osadené 
nižšie, takže či stojíte alebo sedíte, vždy 
máte dobrý výhľad.

Horná ovládacia rukoväť

Prečo si horná 
ovládacia rukoväť 
získala takú priazeň

špeciálna horná ovládacia rukoväť bola 
upravená tak, aby sa dala ešte lepšie 
uchopiť, pričom hliníková povrchová úpra-
va jej dodáva punc modernosti a elegan-
cie. aby ste mali pri čistení okna obidve 
ruky voľné, stačí okno otočiť o 180° 
a poistku upevniť v okennom ráme.

Praktická 
a pohodlná 
manipulácia 

Zabudované vetranie

Filter proti prachu a hmyzu



Strešné okno ovládané elegantnou kľuč-
kou v dolnej časti je riešením, ktoré od-
porúčame, keď je nutné alebo keď chcete 
okno zdvihnúť do vyššej pozície, napríklad 
pri vyššej priečke alebo nízkom sklone 
strechy. štandardne sa dodáva s novým 
2-úrovňovým vetracím systémom, ktorý 
ponúka flexibilné vetranie aj pri zatvore-
nom okne.

Filter proti prachu a hmyzu

Spodná pozinkovaná kľučka

2-úrovňový vetrací systém

Spodné 
ovládanie
GZL 1050 B 
Pre vyššiu nadmurovku

Štandard

66 x 118 cm
FK06 227,-

78 x 98 cm
MK04 222,-

78 x 118 cm
MK06 239,-

78 x 140 cm
MK08 256,-

78 x 160 cm
MK10 296,-

94 x 140 cm
PK08 299,-

15
0 
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8 štaNdard

*

Dôležité! Vyhnite sa ne-
pohodlnej manipulácii! Na 
použitie vo väčšej výške 
(napr. 150 cm nad podla-
hou) odporúčame okná 
s ovládaním v dolnej časti. 
Pozrite si sprievodcu na 
stranách 32–33.

*



Užite si čistý, filtrovaný, 
svieži vzduch
Zabudovaný vzduchový filter poskytuje 
zdravší obytný priestor, pretože zabraňuje 
vniknutiu prachu a hmyzu do vášho domova. 
Filter ľahko očistíte vysávačom.

2-úrovňový vetrací systém umožňuje 
vášmu domu dýchať, aj keď sú okná za-
tvorené. Stačí raz alebo dvakrát kliknúť, 
aby ste nastavili požadovaný prísun vzdu-
chu, a celý deň alebo noc si môžete užívať 
čistý, svieži vzduch.

Dom potrebuje 
dýchať

Nová, hladká, zinková kľučka umiestnená 
v dolnej časti je navrhnutá tak, aby umožnila 
ľahké a pohodlné otváranie a zatváranie vyš-
šie osadených okien. aby ste mali pri čistení 
okna obidve ruky voľné, stačí okno otočiť 
o 180° a poistku upevniť v okennom ráme.

Pohodlné 
otváranie
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Filter proti prachu a hmyzu

Spodná pozinkovaná kľučka

2-úrovňový vetrací systém

Objednajte si lemovanie, aby ste mali poruke všetko potrebné na montáž (strana 37).



S naším novým energeticky úsporným 
strešným oknom ovládaným zhora udržíte 
svoj domov vždy vyhriaty už pri veľmi 
nízkej spotrebe energie. Vďaka novému 
inovatívnemu izolačnému systému 
thermotechnology™ a špeciálnemu 
tesneniu sa toto okno vyznačuje 
vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami. 
špeciálna horná ovládacia rukoväť je 
vhodná pre akúkoľvek montážnu výšku. 
Vďaka ovládaniu vo vrchnej časti môžete 
okno pohodlne otvárať, aj keď je pod ním 
umiestnený stôl alebo pohovka.

Horné 
ovládanie
GLL 1055

55 x 78 cm
cK02 245,-

55 x 98 cm
cK04 261,-

66 x 118 cm
FK06 302,-

66 x 140 cm
FK08 327,-

78 x 98 cm
MK04 296,-

78 x 118 cm
MK06 318,-

78 x 140 cm
MK08 340,-

78 x 160 cm
MK10 394,-

94 x 118 cm
PK06 372,-

94 x 140 cm
PK08 397,-

114 x 118 cm
SK06 394,-

114 x 140 cm
SK08 435,-

Zabudované vetranie

Štandard
Plus

10 štaNdard PLuS

Špeciálne tesnenie

Bezpečnostné sklo

Horná ovládacia rukoväť

Filter proti prachu a hmyzu



Bezpečnostné sklo pre 
väčšiu duševnú pohodu
Vďaka laminovanému vnútornému sklu 
môžete pod týmto strešným oknom pokojne 
spávať, pracovať aj sa hrať. aj keby sa sklo 
pri veľmi silnom náraze rozbilo, neroztriešti 
sa ani nevypadne. Je teda ideálne, ak vám 
ide o väčší pocit bezpečia a duševnú pohodu.

Bezpečnostné sklo
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ak by ste si chceli strešné okno štandard 
Plus ovládané v hornej časti nastavo-
vať pohodlne jedným tlačidlom, stačí si 
zadovážiť diaľkový ovládač. ten si môžete 
ľahko upraviť na výkonnejší elektrický 
ovládač pomocou našej prídavnej elektric-
kej motorickej jednotky KMG 100K a diaľ-
kového ovládača Kux 100. ide zároveň 
o veľmi praktické riešenie na diaľkové 
ovládanie okien. Pozri stranu 48.

Jednoduché doplnenie 
diaľkového ovládania

Nový moderný izolačný systém thermo-
technology™ mení vaše okno na obzvlášť 
silný ochranný štít proti vetru a chladnému 
vzduchu. V kombinácii so špeciálnym tes-
nením kvôli lepšej vzduchotesnosti ponúka 
okno vyššiu energetickú účinnosť a udržiava 
váš domov v teple.

Ušetrite 
na energii

Objednajte si lemovanie, aby ste mali poruke všetko potrebné na montáž (strana 37).



*

Vďaka systému thermotechnology™ vy-
kazuje naše energeticky úsporné strešné 
okno vynikajúce izolačné vlastnosti, takže 
váš dom je vždy vyhriaty už pri nízkej 
energetickej spotrebe. Ďalšími doplnkami 
sú špeciálne tesnenie kvôli lepšej vzducho-
tesnosti a laminované okenné sklo kvôli 
vyššej bezpečnosti. Novonavrhnutá zin-
ková kľučka v dolnej časti okna je vhodná 
pre okná osadené vysoko alebo pri vyššej 
nadmurovke.

Špeciálne tesnenie

Bezpečnostné sklo

Spodná pozinkovaná kľučka

2-úrovňový vetrací systém

Filter proti prachu a hmyzu

Spodné 
ovládanie
 GLL 1055 B
Pre vyššiu nadmurovku

Štandard
Plus

66 x 118 cm
FK06 302,-

78 x 98 cm
MK04 296,-

78 x 118 cm
MK06 318,-

78 x 140 cm
MK08 340.-

78 x 160 cm
MK10 394,-

94 x 140 cm
PK08 397,-

15
0 

cm

Dôležité! Vyhnite sa ne-
pohodlnej manipulácii! Na 
použitie vo väčšej výške 
(napr. 150 cm nad podla-
hou) odporúčame iba okná 
s ovládaním v dolnej časti. 
Pozrite si sprievodcu na 
stranách 32–33.

12 štaNdard PLuS

*



Už žiadny prievan
Vďaka špeciálnemu tesneniu sa okno radí 
medzi najlepšie vo svojej triede, pokiaľ 
ide o vzduchotesnosť. umožňuje vám 
vychutnať si príjemnú interiérovú klímu 
bez neželaného prievanu. V kombinácii so 
systémom thermotechnology™ tak získa-
vate okno s vynikajúcim energetickým 
výkonom.

inovatívny systém thermotechnology™ 
vyrobený zo špičkových materiálov zvo-
lených pre ich vynikajúce izolačné vlast-
nosti mení vaše okno na obzvlášť silný 
ochranný štít proti vetru a chladnému 
vzduchu. Výsledkom sú nižšie tepelné 
straty a vyššia energetická účinnosť.

Ušetrite 
na energii

Vďaka laminovanému vnútornému sklu 
môžete pod týmto strešným oknom po-
kojne spávať, pracovať aj sa hrať. aj keby 
sa sklo pri veľmi silnom náraze rozbilo, 
neroztriešti sa ani nevypadne. Je teda 
ideálne, ak vám ide o väčší pocit bezpečia 
a duševnú pohodu.

Bezpečnostné sklo

Bezpečnostné 
sklo pre duševnú 
pohodu
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Špeciálne tesnenie

Objednajte si lemovanie, aby ste mali poruke všetko potrebné na montáž (strana 37).



Naše nové okno, ktoré si nevyžaduje 
žiadnu údržbu, je ideálne do kúpeľne, 
kuchyne a všade tam, kde uprednostňu-
jete bielu farbu. Jeho tepelne upravené 
drevené jadro je pokryté vodotesným 
polyuretánovým náterom odolným voči 
prachu, ktorý je zárukou vynikajúcej 
izolácie a trvanlivosti. Vyžaduje si pritom 
len minimálne čistenie a netreba ho 
znova natierať. Vrchná ovládacia lišta je 
vhodná pre väčšinu montážnych výšok 
a ideálna na otváranie a zatváranie nad 
vaňou alebo umývadlom.

Horné 
ovládanie
GLU 0055

55 x 78 cm
cK02 296,-

66 x 118 cm
FK06 331,-

66 x 140 cm
FK08 359,-

78 x 98 cm
MK04 325,-

78 x 118 cm
MK06 349,-

78 x 140 cm
MK08 373,-

78 x 160 cm
MK10 433,-

Štandard
Plus

14 štaNdard PLuS

Bezúdržbové

Špeciálne tesnenie

Bezpečnostné sklo

Zabudované vetranie

Horná ovládacia rukoväť

Filter proti prachu a hmyzu



Pri varení alebo sprchovaní je potrebné 
priestory vyvetrať a zabezpečiť prísun 
čerstvého vzduchu. Vyklopením špeciál-
nej vrchnej ovládacej rukoväte umožníte 
prísun čerstvého, filtrovaného vzduchu 
cez vrchnú časť okna. okno pritom zos-
tane zatvorené a zabudovaný umývateľný 
filter zabezpečí, aby vás neobťažoval 
hmyz ani prach.

Náš nový vysokovýkonný izolačný systém 
využíva tepelne upravené drevené jadro, 
ktoré poskytuje tú najlepšiu ochranu proti 
stratám tepla. Vďaka kombinácii so špeciál-
nym tesnením kvôli lepšej vzduchotesnosti 
si tak budete užívať teplejší domov.

Na rozdiel od bežných okien z PVc 
vodotesný polyuretánový náter nášho okna, 
ktoré netreba čistiť, je nanesený v jednej 
vrstve. Vďaka tomu je okenná tabuľa odolná 
voči vlhkosti a prachu. Navyše má hladké 
rohy, v ktorých sa nezhromažďuje vlhkosť, 
prach ani špina, pretože v nich nie sú žiadne 
spoje. Nie je teda potrebná žiadna údržba, 
stačí iba občas zotrieť vodu.

Bezúdržbové

Špičková 
úspora energie 

Zbavte sa 
vlhkosti, pary aj 
kuchynských vôní  
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Žiadne čistenie 
ani premaľovanie

Filter proti prachu a hmyzu

Zabudované vetranie

Objednajte si lemovanie, aby ste mali poruke všetko potrebné na montáž (strana 37).



Panoramatický výhľad

Bezúdržbové

Dvojitá funkcia

Špeciálne tesnenie

Spodná hliníková kľučka

Zabudované vetranie

Filter proti prachu a hmyzu

tešte sa z ničím nerušeného panorama-
tického výhľadu. toto výklopné strešné 
okno sa kýve na horných pántoch, čo vám 
umožňuje vykloniť sa a pokochať vonkaj-
ším svetom. Výborná voľba, ak chcete 
extra výhodu v podobe širokého výhľadu 
a pocitu, že ste vonku. Ďalšou výhodou je 
biele bezúdržbové prevedenie s dreveným 
jadrom a vodotesnou polyuretánovou 
vrstvou.

Spodné 
ovládanie
GPU 0050 

55 x 98 cm
cK04 426,-

66 x 118 cm
FK06 487,-

66 x 140 cm
FK08 523,-

78 x 98 cm
MK04 472,-

78 x 118 cm
MK06 507,-

78 x 140 cm
MK08 558,-

78 x 160 cm
MK10 629,-

94 x 118 cm
PK06 594,-

94 x 140 cm
PK08 634,-

94 x 160 cm
PK10 685,-

114 x 118 cm
SK06 629,-

114 x 140 cm
SK08 695,-

114 x 160 cm
SK10 781,-

134 x 140 cm
uK08 781,-

Prémium

16 PréMiuM



Filter proti prachu a hmyzu

Pr
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Strešné okno má dvojitú funkciu: posky-
tuje panoramatický výhľad a umožňuje 
ľahké čistenie. Kvôli pozoruhodnému 
panoramatickému výhľadu sa na vrchných 
pántoch vyklápa v uhle 45°, čím poskytuje 
dostatočný priestor pre hlavu. ak chcete 
jednoduchšie očistiť vonkajšie sklo, stačí, 
keď okno na stredných pántoch pretočíte 
o 180°.

Krásny 
panoramatický 
výhľad 

Panoramatický výhľad

Dvojitá funkcia

Zabudované vetranie

Jedinečný integrovaný ventilačný systém 
umožňuje prísun čerstvého vzduchu aj 
pri zatvorenom okne, kým vstavaný filter 
zabraňuje preniknutiu prachu a hmyzu. 
Prístup vzduchu povolíte jednoduchým vy-
klopením hornej ovládacej rukoväte. okno 
zostane zatvorené, ale dom zaplaví svieži, 
čistý vzduch, aj keď práve nie ste doma.

Stály prísun 
čerstvého vzduchu

Na rozdiel od bežných okien z PVc 
vodotesný polyuretánový náter nášho okna, 
ktoré netreba čistiť, je nanesený v jednej 
vrstve. Vďaka tomu je okenná tabuľa odolná 
voči vlhkosti a prachu. Navyše má hladké 
rohy, v ktorých sa nezhromažďuje vlhkosť, 
prach ani špina, pretože v nich nie sú žiadne 
spoje. Nie je teda potrebná žiadna údržba, 
stačí iba občas zotrieť vodu.

Bezúdržbové

Žiadne čistenie 
ani premaľovanie

Objednajte si lemovanie, aby ste mali poruke všetko potrebné na montáž (strana 37).

Ľudia sa nadýchnu a vydýchnu
22 000× za deň.

Nedostatok čerstvého vzduchu 
obmedzuje schopnosť učiť sa,

sústrediť sa na prácu 
a vyvoláva alergie.



S týmto strešným oknom s horným 
ovládaním budete mať doma teplo 
a zároveň ušetríte energiu. Vďaka no-
vému systému izolácie využívajúcemu 
technológiu VeLux thermotechno-
logy™ a špeciálnemu tesneniu má 
okno vynikajúce izolačné vlastnosti. 
Je vhodné pre montáž takmer v akej-
koľvek výške a práve vďaka hornému 
ovládaniu môžete pod okno umiestniť 
stôl alebo posteľ bez toho, aby vám 
bránili v pohodlnom ovládaní okna.

Horné 
ovládanie
GGU 0066

55 x 78 cm
cK02 480,-

55 x 98 cm
cK04 511,-

66 x 118 cm
FK06 592,-

66 x 140 cm
FK08 642,-

78 x 98 cm
MK04 579,-

78 x 118 cm
MK06 623,-

78 x 140 cm
MK08 666,-

78 x 160 cm
MK10 772,-

94 x 118 cm
PK06 729,-

94 x 140 cm
PK08 779,-

94 x 160 cm
PK10 841,-

114 x 118 cm
SK06 772,-

114 x 140 cm
SK08 853,-

134x98 cm
uK04 797,-

134x140 cm
uK08 959,-

Prémium

Bezúdržbové

Bezpečnostné sklo

Vrstva proti vonkajšiemu roseniu

Samočistiaca vrstva

Zabudované vetranie

Špeciálne tesnenie

Filter proti prachu a hmyzu

Horná ovládacia rukoväť

18 PréMiuM
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Náš nový vysokovýkonný izolačný systém 
využíva tepelne upravené drevené jadro, 
ktoré poskytuje tú najlepšiu ochranu proti 
stratám tepla. Vďaka kombinácii so špeciál-
nym tesnením kvôli lepšej vzduchotesnosti 
si tak budete užívať teplejší domov.

Špičková 
úspora energie 

Na rozdiel od bežných okien z PVc 
vodotesný polyuretánový náter nášho okna, 
ktoré netreba čistiť, je nanesený v jednej 
vrstve. Vďaka tomu je okenná tabuľa odolná 
voči vlhkosti a prachu. Navyše má hladké 
rohy, v ktorých sa nezhromažďuje vlhkosť, 
prach ani špina, pretože v nich nie sú žiadne 
spoje. Nie je teda potrebná žiadna údržba, 
stačí iba občas zotrieť vodu.

Bezúdržbové

Žiadne čistenie 
ani premaľovanie

Pri varení alebo sprchovaní je potrebné 
priestory vyvetrať a zabezpečiť prísun 
čerstvého vzduchu. Vyklopením špeciál-
nej vrchnej ovládacej rukoväte umožníte 
prísun čerstvého, filtrovaného vzduchu 
cez vrchnú časť okna. okno pritom 
zostane zatvorené a zabudovaný filter 
zabezpečí, aby vás neobťažoval hmyz ani 
prach.

Zbavte sa 
vlhkosti, pary aj 
kuchynských vôní  

Filter proti prachu a hmyzu

Zabudované vetranie

Objednajte si lemovanie, aby ste mali poruke všetko potrebné na montáž (strana 37).

Využite možnosť vetrania otvoreným 
oknom, ale i pri zatvorenom okne 
otvorenou ventilačnou klapkou.

2–4× vyvetrať za deň, to je všetko, 
čo je potrebné k dosiahnutiu dobrej 

kvality ovzdušia v miestnosti.



ak vám ide o maximálne pohodlie, odpo-
rúčame vám diaľkovo ovládané strešné 
okno VeLux iNteGra®. Prichádza s úplne 
novým ovládačom s dotykovou obrazovkou,
pomocou ktorého môžete nastavovať okná
aj príslušenstvo z ktoréhokoľvek miesta
v dome. Predmontovaný dažďový senzor
sa postará o to, aby sa okno automaticky
zatvorilo, keď začne pršať. Strešné okno
dostupné v elektrickej aj solárnej verzii je
v súčasnosti najlepším riešením, ak ho chce-
te ovládať na diaľku alebo ak vám jednodu-
cho ide o väčšie pohodlie.

Dažďový senzor

Bezpečnostné sklo

Zníženie hluku pri daždi

Predvolené programy

Diaľkový ovládač

Zabudované vetranie

Špeciálne tesnenie

Filter proti prachu a hmyzu

 

Diaľkové 
ovládanie
GGL 306021

55 x 78 cm
cK02 755,-

55 x 98 cm
cK04 778,-

66 x 118 cm
FK06 836,-

66 x 140 cm
FK08 872,-

78 x 98 cm
MK04 827,-

78 x 118 cm
MK06 859,-

78 x 140 cm
MK08 890,-

78 x 160 cm
MK10 966,-

94 x 118 cm
PK06 935,-

94 x 140 cm
PK08 971,-

94 x 160 cm
PK10 1016,-

114 x 118 cm
SK06 966,-

114 x 140 cm
SK08 1025,-

114 x 160 cm
SK10 1101,-

134 x 98 cm
uK04 984,-

134 x 140 cm
uK08 1101,-

Prémium

VELUX INTEGRA®

20 PréMiuM

Horná ovládacia rukoväť
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otváranie a zatváranie okien, roliet,
markíz alebo žalúzií ešte nikdy nebolo
také jednoduché. Nový ovládač VeLux
iNteGra®, ktorý sa dá primontovať na
stenu, jediným dotykom tlačidla vpustí
do vášho domova denné svetlo a čerstvý
vzduch. Môžete si tiež vybrať z kolekcie
predvolených programov a nechať inteli-
gentný systém Ve Lux iNteGra®, aby sa
o všetko postaral sám.

Diaľkový ovládač

Najjednoduchšie
používanie

Vyberte si z inteligentných predvolených programov
na automatické ovládanie okien a príslušenstva. Zahŕ-
ňajú dodatočné bezpečnostné funkcie, napr. „dovolen-
kový režim” (Vacation mode), ktorý dokáže simulovať, 
že je niekto doma, kým v skutočnosti ste preč, alebo 
funkciu „odchod z domu” (Leaving home), ktorá za 
vás pri odchode z domu zamkne okná. K dispozícii je 
aj široká ponuka programov na vetranie a tienenie
proti slnku.

Predvolené programy

Bezpečnejší
domov

Vďaka vstavanému dažďovému senzoru
sa okno automaticky zatvorí, keď začne
pršať, takže sa už viac nemusíte obávať,
že vám dážď zničí interiér. ide o veľmi
užitočnú funkciu, ak ste práve v inej miest-
nosti alebo mimo domu.

Dažďový senzor

Prší?
Žiadny problém

Objednajte si lemovanie, aby ste mali poruke všetko potrebné na montáž (strana 37).

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



Prehľad 
technických 
vlastností

Horné 
ovládanie 

Horné 
ovládanie 

Spodné 
ovládanie

Pre vyššiu 
nadmurovku

GZL 1050 GZL 1050 B GLL 1055

Štandard Štandard Plus

22

 
Vzduchová prievzdušnosť (norma eN 1026) trieda 3 trieda 3 trieda 4 trieda 4 trieda 4 trieda 4 trieda 4

uw = súčiniteľ prestupnosti tepla, okno  
(norma eN iSo 12567-2), w/m2K

1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0

rw = hlukový útlm (norma eN 717-1) 29 dB 29 dB 32 dB 32 dB 32 dB 32 dB 37 dB

Izolačné zasklenie
izolačné zasklenie 50 50 55 55 55 50 66

Počet skiel dvojsklo dvojsklo dvojsklo dvojsklo dvojsklo dvojsklo trojsklo

Plyn vyplňujúce medziskelný priestor argón argón argón argón argón argón argón

Vnútorné lepené sklo, ochrana pred manuálnym úderom 
(norma eN 356) , 
Vnútorné lepené sklo, ochrana pred nárazom 
(norma eN 12600)

ug = súčiniteľ prestupu tepla v strede skla 
(norma eN 673), w/m2K 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7

g = celková prestupnosť solárnej energie (norma eN 410) 0,66 0,66 0,64 0,64 0,64 0,66 0,50

τv = prestupnosť svetla (norma eN 410) 0,80 0,80 0,79 0,79 0,79 0,80 0,69

τuv = prestupnosť uV žiarenia (norma eN 410) 0,32 0,32 0,05 0,05 0,05 0,32 0,05

Nízkoemisná vrstva

Parametre komfortu
Tepelná izolácia
Zníženie tepelných strát.

Využiteľné solárne zisky
Solárne zisky počas vykurovacej sezóny.  

Hlukový útlm
Vrstvené sklo a optimálna hrúbka skla. rám a 
krídlo okna, ako i tesnenie, sú rovnako dôležité.

Bezpečnosť.
Silnejšie vnútorné laminované sklo proti 
manuálnemu úderu.

Vonkajšia pevnosť
Spevnené vonkajšie sklo chrániace pred 
prírodnými živlami.

Osobná bezpečnosť
Vnútorné laminované sklo.

Pomalejšie blednutie materiálu
Vnútorné laminované sklo chrániace 
materiály pred uV žiarením.

Jednoduché čistenie
špeciálna vonkajšia vrstva znižuje frekvenciu 
umývania vonkajšieho skla.

Úprava skla proti roseniu
špeciálna vrstva proti roseniu vonkajšieho 
skla.

P2A

P2A

1B1

1B1

Prehľad techNicKých VLaStNoStí



Horné 
ovládanie 

Pre vyššiu 
nadmurovku

Horné 
ovládanie 

Horné 
ovládanie 

Spodné 
ovládanie

GLU 0055 GPU 0050

Spodné 
ovládanie

GLL 1055 B

PrémiumŠtandard Plus
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Vzduchová prievzdušnosť (norma eN 1026) trieda 3 trieda 3 trieda 4 trieda 4 trieda 4 trieda 4 trieda 4

uw = súčiniteľ prestupnosti tepla, okno  
(norma eN iSo 12567-2), w/m2K

1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0

rw = hlukový útlm (norma eN 717-1) 29 dB 29 dB 32 dB 32 dB 32 dB 32 dB 37 dB

Izolačné zasklenie
izolačné zasklenie 50 50 55 55 55 50 66

Počet skiel dvojsklo dvojsklo dvojsklo dvojsklo dvojsklo dvojsklo trojsklo

Plyn vyplňujúce medziskelný priestor argón argón argón argón argón argón argón

Vnútorné lepené sklo, ochrana pred manuálnym úderom 
(norma eN 356) , 
Vnútorné lepené sklo, ochrana pred nárazom 
(norma eN 12600)

ug = súčiniteľ prestupu tepla v strede skla 
(norma eN 673), w/m2K 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7

g = celková prestupnosť solárnej energie (norma eN 410) 0,66 0,66 0,64 0,64 0,64 0,66 0,50

τv = prestupnosť svetla (norma eN 410) 0,80 0,80 0,79 0,79 0,79 0,80 0,69

τuv = prestupnosť uV žiarenia (norma eN 410) 0,32 0,32 0,05 0,05 0,05 0,32 0,05

Nízkoemisná vrstva

Parametre komfortu
Tepelná izolácia
Zníženie tepelných strát.

Využiteľné solárne zisky
Solárne zisky počas vykurovacej sezóny.  

Hlukový útlm
Vrstvené sklo a optimálna hrúbka skla. rám a 
krídlo okna, ako i tesnenie, sú rovnako dôležité.

Bezpečnosť.
Silnejšie vnútorné laminované sklo proti 
manuálnemu úderu.

Vonkajšia pevnosť
Spevnené vonkajšie sklo chrániace pred 
prírodnými živlami.

Osobná bezpečnosť
Vnútorné laminované sklo.

Pomalejšie blednutie materiálu
Vnútorné laminované sklo chrániace 
materiály pred uV žiarením.

Jednoduché čistenie
špeciálna vonkajšia vrstva znižuje frekvenciu 
umývania vonkajšieho skla.

Úprava skla proti roseniu
špeciálna vrstva proti roseniu vonkajšieho 
skla.

P2A P2A P2A

P2A P2A P2A

1B1 1B1 1B1

1B1 1B1 1B1

nemáZasklenie túto vlastnosť máDobré                                       Lepšie                                      Najlepšie    

GGU 0066



Kú
pe

ľň
a

Úžasný spôsob, 
ako začať deň 
Práve kúpeľňa je tým miesto, kde začínate svoj deň. 
Či už sa radi prebúdzate pod osviežujúcou sprchou 
alebo sa chcete upraviť, prípadne oholiť pri dobrom 
osvetlení, ideálnym prostriedkom na úspešné vykroče-
nie do nového dňa je denné svetlo. Naše strešné okná 
prinesú do vašej kúpeľne slnečné svetlo a zabezpečia 
účinné vetranie, aby odviedli čo najviac vlhkosti.

do vlhkých miestností odporúčame vodotesné streš-
né okná s polyuretánovým náterom, ktoré si nevyža-
dujú žiadnu údržbu. Sú odolné voči všetkej vlhkosti 
a len občas vyžadujú vytrieť dosucha.Príslušenstvo  

Naše hliníkové žalúzie 
odolné voči vlhkosti sú 
ideálne do vlhkých priesto-
rov. Vďaka jedinečnému 
bezpovrázkovému dizajnu 
ich môžete ľahko vyklápať 
a dosiahnuť tak optimálne 
nastavenie svetla, prípad-
ne si zaistiť súkromie.

Horné 
ovládanie

Štandard Plus

349,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GLU 0055

24 KúPeľňa



Porovnajte ceny na strane 48.



Viac slnka pre vaše dieťa 
detská izba by mala byť počas dňa plná slnečného 
svetla a čerstvého vzduchu. V noci by zas mala byť 
dostatočne zatemnená a dobre vetraná. ideálnym 
riešením na zabezpečenie výbornej klímy v miestnosti 
na oddych a hry sú strešné okná VeLux. Môžete si 
vybrať okná GZL so všetkými štandardnými výhodami 
alebo okná GLL, prípadne GLu, s laminovaným sklom 
a systémom thermotechnology™, ktoré sú zárukou 
vyššej bezpečnosti a nižšej spotreby energie. 

Zabudovaný vetrací systém umožňuje ventiláciu 
v pozadí, aj keď je okno zatvorené, takže vaše dieťa 
si môže v noci zdravo pospať, pričom ovládacia lišta 
v hornej časti okna je mimo dosahu detských prštekov. 

De
ts

ká
 iz

ba

GZLGZL

Horné 
ovládanie

349,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GLU 0055

Štandard Plus
GZL

Horné 
ovládanie

318,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GLL 1055

Štandard Plus
GZL

Horné 
ovládanie

239,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GZL 1050

Štandard

26 detSKá iZBa



Príslušenstvo  
So zatemňujúcimi roletami 
VeLux si môžete kedykoľvek 
spraviť úplnú tmu a nerušene 
si pospať, hoci aj napoludnie. 
ideálne sa preto hodia do spální 
a detských izieb. Navyše si mô-
žete vybrať zo širokej ponuky 
farieb, ktoré rozveselia každú 
detskú izbu.

Príslušenstvo  
Naše vonkajšie markízy účinne 
chránia okenné tabule pred 
slnečnými lúčmi a v detskej izbe 
udržiavajú chladnejšiu klímu. 
ich montáž vám pritom zaberie 
len pár minút. ak chcete 
docieliť ochranu pred svetlom 
aj teplom, skombinujte ich so 
zatemňujúcimi roletami.

GZLGZL

Porovnajte ceny na strane 48.



Sp
ál

ňa
Príslušenstvo  
ak vám ide o dokonalú ochranu 
pred svetlom a teplom, vyššiu 
úroveň bezpečnosti a odhluč-
nenie pri daždi, vyberte si naše 
vysokokvalitné sťahovacie 
žalúzie.

Príslušenstvo  
Naše zatemňujúce rolety dobre priliehajú a v kaž-
dom čase tak vytvárajú bariéru, cez ktorú do 
vašej spálne neprenikne žiadne svetlo.
dodávajú sa v bohatej škále farieb a štýlov.

Zabráni 
úniku tepla až o

17 %

28 SPáLňa



Dobré ráno 
s úsmevom
ideálna spálňa by mala byť oázou ticha a pokoja. So 
strešnými oknami VeLux sa vám podarí dosiahnuť 
ten správny pomer svetla, tepla a čerstvého vzduchu. 
Počas dňa si s nimi užijete pohodlnú, oddychovú atmo-
sféru a v noci zas dobrý spánok. Všetky strešné okná 
VeLux vám poskytnú priestor navyše a krásny výhľad 
zo spálne. Môžete si vybrať okná GZL so všetkými 
štandardnými výhodami alebo okná GLL s laminova-
ným sklom a systémom thermotechnology™, ktoré sú 
zárukou vyššej bezpečnosti a nižšej spotreby energie. 

GZL

Diaľkové 
ovládanie

859,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GGL 306021

GZL

Horné 
ovládanie

318,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GLL 1055

GZL

Horné 
ovládanie

239,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GZL 1050

Štandard PlusŠtandard Prémium

Porovnajte ceny na strane 48.

VELUX INTEGRA®
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Denné svetlo 
ešte intenzívnejšie
ak na vaše tak trochu zabudnuté scho-
disko vpustíte denné svetlo, priam neuve-
riteľne tým oživíte svoje bytové priestory 
a svojmu domovu vdýchnete nový život. 
Strešné okno VeLux na schodisku zaleje 
priestor slnečným jasom a vytvorí prí-
jemnú, teplú atmosféru. Zároveň pomôže 
zlepšiť vetranie vo všetkých častiach 
domu.

Príslušenstvo 
ak si chcete zabez-
pečiť aspoň základné 
súkromie a stlmiť 
prenikajúce svetlo, 
odporúčame vám 
rolety. dodávame 
ich v 37 farbách a ich 
jednoduchý štýl sa 
hodí do akéhokoľvek 
interiéru.  

GZLGZL

Horné 
ovládanie

349,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GLU 0055

Štandard PlusGZLGZL

Horné 
ovládanie

239,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GZL 1050

Štandard
GZL

Diaľkové 
ovládanie

859,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

Prémium

GGL 306021
VELUX INTEGRA®

30 SchodiSKo
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Skvelé nápady 
pre srdce vášho domova
Strešné okná vytvárajú v obývacej izbe pocit svetla 
a priestoru, pretože dokážu prepustiť viac denného 
svetla než bežné fasádne okná alebo vikiere. Získate 
nádherný výhľad tak na oblohu, ako aj na pulzujúci 
svet okolo vášho domu. Zároveň si v obývacej izbe pod 
strechou môžete dlhšie užívať denné svetlo než v izbách 
s vertikálnymi oknami na nižších poschodiach.

Príslušenstvo 
Na dosiahnutie elegantného 
svetelného efektu počas celého dňa 
odporúčame plisované rolety, ktoré 
jemne rozptyľujú prenikajúce svetlo 
a ich pozíciu v okne možno ľubovoľ-
ne meniť tak, aby svetlo prenikalo 
tam, kde ho práve potrebujete. 
dodávajú sa v širokej palete farieb 
a štýlov, ktoré sa hodia do každého 
interiéru.

GZL GZL

Horné 
ovládanie

318,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GLL 1055

Štandard Plus

Horné 
ovládanie

239,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GZL 1050

Štandard

Spodné 
ovládanie

507,-
Veľkosť 78x118 cm
(MK06)

GPU 0050

Prémium

Porovnajte ceny na strane 48.



Sprievodca
Vyberte si správny typ strešného 
okna a montážnu výšku1

Riešenia pre 
ten najlepší 
výhľad, 
ovládanie 
a flexibilitu. 
Pre ľubovoľný 
sklon strechy 
(15°–90°).

Pre sklon
strechy 
(15°–55°)

Pre sklon
strechy
(15°–90°)

Nízka montážna výška – odporúča sa 
ovládanie v hornej časti okna.

15
0 

cm
90

 c
m

Vysoká montážna výška – odporúča 
sa ovládanie v dolnej časti okna.

32 SPrieVodca



Vyberte si správny typ strešného 
okna a montážnu výšku

Pre sklon
strechy 
(15°–55°)

Pre sklon
strechy
(15°–90°)

33VeLux

Spodné 
ovládanie
GPU 0050

Prémium

* okno typu GPu je 
tiež vhodné pre 
montáž v nižšej 
výške, nakoľko ide 
o výklopno-kyvné 
okno.

*
Spodné 
ovládanie
GZL 1050 B

Štandard

Spodné 
ovládanie
GLL 1055 B

Štandard 
Plus

Diaľkové 
ovládanie

Prémium

GGL 306021
VELUX INTEGRA®

Horné 
ovládanie
GZL 1050

Horné 
ovládanie
GLL 1055

Horné 
ovládanie
GLU 0055

Štandard
Štandard 
Plus

Štandard 
Plus

Horné 
ovládanie

Prémium

GGU 0066



Získajte ten 
najlepší výhľad

Sprievodca
Vyberte si správnu 
veľkosť okna2

okrem toho, že strešné okná prepúš-
ťajú do domu svetlo, poskytujú aj 
výhľad na vonkajší svet. ak si chcete 
tento výhľad užiť čo najviac, musíte 
pri výbere okien brať do úvahy sklon 
strechy a veľkosť okien. Čím nižší sklon 
strechy, tým dlhšie by malo byť okno. 
ako vidno z obrázka, takto získate 
ten najlepší výhľad, či už stojíte alebo 
sedíte. odporúčame zapamätať si aj 
to, že ideálne umiestnenie okna je vo 
výške 90 cm nad podlahou.
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Nová Generácia!
  

Štandard Štandard Plus Prémium

Dostupné veľkosti
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Prirodzené svetlo má pre domov zásadný výz-
nam. Čím viac svetla sa k vám dostane, tým lep-
šie sa cítite. okien naozaj nikdy nie je dosť. Viac 
okien miestnosť úplne zmení – cez ne vchádza 
do vášho domova vonkajší svet a výsledný efekt 
je skutočne úžasný.

Zaexperimentujte si s množstvom 
denného svetla v miestnosti na 
adrese www.velux.sk/vizualizery

Sprievodca
Vyberte si správny 
počet okien3

Praktickou zásadou je podeliť veľkosť miestnosti v m2 číslom 
6 a dostanete optimálnu veľkosť plochy strešného okna. 
Skombinovaním rôznych okien alebo okien osadených v rôznych 
výškach prepustíte do miestnosti viac svetla, a to aj do tých 
najodľahlejších kútov. Zároveň sa vám rozšíri výhľad na vonkaj-
ší svet, ktorý tak krásne prepojíte s vaším interiérom. 

Dôležitá je aj orientácia okna 
cez okno smerujúce na juh získate viac slnečného svetla a vpus-
títe do domu viac tepla, čo je výhodou hlavne v chladnejších 
mesiacoch. V lete si potom môžete prísun svetla a tepla upraviť 
pomocou našej širokej ponuky vnútorných a vonkajších roliet 
a žalúzií. cez okná orientované na sever získate menej priameho 
slnečného svetla, pričom prirodzené svetlo sa rozptyľuje. 

10 m2

1,7 m2 2,5 m2

15 m2

3,3 m2

20 m2    __ m2

__ m2

6
= 

Odporúčaná 
plocha 
strešných 
okien v m2

Orientačná pomôcka pre denné svetlo
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Sprievodca
Zvoľte si spoľahlivú 
montáž, ktorá vydrží4

A
B
C

= lemovanie odolné voči klimatickým podmienkam

= účinnejšia izolácia a ochrana 

= vynikajúca interiérová úprava
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Využite našu novú montážnu sadu pre 
sádrokartónové ostenie pre optimalizáciu 
vnútorného obloženia. oceľový rám C1 
pripravený na okamžitú montáž vytvára 
dokonalú konštrukciu na vytvarovanie 
vášho vlastného obloženia. Jeho dizajn 
zároveň umožňuje pridať ďalší izolačný 
materiál. BBx parozábrana C2 je dokonale 
parotesná a zabraňuje zrážaniu pary. 

Vaše nové strešné okno VeLux sa musí 
montovať spolu s lemovaním. Lemovania 
vyrábame veľmi precízne tak, aby presne 
vyhovovali konkrétnej veľkosti okna 
a fungovali ako vodotesný spoj medzi 
strešným oknom VeLux a strešnou kryti-
nou. Sú navrhnuté tak, aby vodu odvádzali 
bezpečne a účinne. dodávajú sa v rôznych 
špecifických prevedeniach, ktoré vyhovujú 
konkrétnemu typu strešnej krytiny. 

B     Výnimočná izolácia a ochrana 
 BDX 2000

B     Systém lemovania odolný voči počasiu 
 EDW alebo  EDS

C   Vynikajúca interiérová úprava
 LSG 1000 Nové!

Pozrite si ceny montážnych doplnkov na strane 49.

A

B1 B2

B3

C2

C1

Lemovanie EDS
Plochá strešná 
krytina do 8 mm

Lemovanie EDW
Vysokoprofilovaná 
strešná krytina 
do 120 mm

Využite svoje nové strešné okno čo 
najlepšie. Zabezpečte ešte trvanlivejšiu 
a energeticky účinnejšiu montáž. 
Súprava Bdx obsahuje izolačný rám B1 
na zabezpečenie lepšej tepelnej izolácie 
medzi okenným rámom a strechou 
a plisovaný hydroizolačný golier B3 na 
pevné napojenie okna na plstenú strešnú 
lepenku. Súčasťou je aj drenážny žliabok 
B2 na odvádzanie vody, ktorá by mohla 
preniknúť strešnou krytinou, mimo okna.



Kompletný prehľad doplnkov získate u miestneho predajcu 
alebo na stránke www.velux.sk
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Rolety  
•  Farebné osvetlenie 

podľa nálady
• Poskytujú súkromie

Zatemňujúce rolety 
• Celkové zatemnenie
• Plynulé nastavenie

Markíza  
• Účinná tepelná 

ochrana
• Priehľadná textilná 

sieťovina
• Plne integrovaná

Plisované rolety 
• Regulácia intenzity 

svetla
• Flexibilné nastavenie
• Dekoratívny štýl

Kombinované rolety  
• 2 v 1 – regulácia 
 zatemnenia a svetla
• Flexibilné nastavenie

Vonkajšie rolety 
• Optimálna tepelná 

ochrana
• Dokonalé zatemnenie
• Bezpečnosť

Žalúzie  
• Flexibilné svetelné 

nastavenie 
• Bezpovrázkové 

ovládanie

Vonkajšie rolety 
• Dokonalé zatemnenie
• Optimálna tepelná 

ochrana
• Bezpečnosť

Regulácia denného svetla

Zatemnenie

Ochrana proti teplu

Strešné okná VeLux sú vybavené predmontovanými 
úchytmi pre jednoduchú a rýchlu montáž roliet a žalúzií.

Sprievodca
Ako regulovať teplo 
a denné svetlo5

Nie každému vyhovuje vystavovať sa nepretržite priame-
mu slnečnému svetlu. Niekedy je lepšie zobúdzať sa, pra-
covať alebo sa hrať pri mäkkom rozptýlenom svetle. 
takisto je často lepšie v noci si pospať alebo poobede 
zdriemnuť v úplnej tme. rolety a žalúzie VeLux vám 
umožňujú regulovať množstvo a kvalitu svetla, ktoré pre-
niká do vašich miestností. Zároveň zlepšujú tepelnú izolá-
ciu, čím sa znižujú náklady na vykurovanie.

Ďalšie informácie získate 
u predajcu vo vašom okolí alebo 
na stránke velux.sk

Kompletný prehľad doplnkov získate u miestneho predajcu 
alebo na stránke www.velux.sk
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430,-
Svetlovod
TWR

534,-

Zvislé 
doplnkové 
okno
VFE

Prehľad všetkých riešení na www.velux.sk

1009,-

Solárne 
ovládané 
okno
GGU Solar
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1930,-

Strešný 
balkón 
Cabrio®

GDL

534,-

Zvislé 
doplnkové 
okno
VFE

Prehľad všetkých riešení na www.velux.sk

1056,-

Diaľkovo 
ovládaný 
svetlík
CVP

449,-

Výklop-
no-kyvné 
okno
GPL

159,-

Dotyko-
vý ovládač 
VELUX
KLR 200
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VeLux cabrio® premení vaše strešné okno 
v priebehu pár sekúnd na balkón, takže môžete 
vyjsť von na čerstvý vzduch bez toho, aby ste 
opustili dom. Jednoducho tak otvoríte svoju izbu 
okolitému svetu a získate ten najlepší výhľad. 
ešte lepší výhľad, možnosť vetrania a väčší 
príliv denného svetla získate, ak balkón skom-
binujete s výklopno-kyvným strešným oknom 
a pevným spodným oknom. Skvelý spôsob, ako 
zhodnotiť svoju nehnuteľnosť a dodať jej prekva-
pivo nový prvok.

ideálne riešenie pre manzardové strechy. Zvislé 
okno VFe v spojení so strešným oknom VeLux 
tvorí presklenú plochu od podlahy až ku stropu. 
Výsledkom je fantastický výhľad na svet dole 
a prežiarená stena v interiéri.

Strešný balkón Cabrio® GDL

Zvislé doplnkové okno VFE

Ďalšie riešenia VELUX 
pre váš domov

Naše drevené výklopno-kyvné okno ponúka pri 
úplnom otvorení ničím nerušený panoramatický vý-
hľad. Má zabudovanú ventilačnú klapku a zasklenie 
znižujúce hluk dažďa, príp. trojsklo. (viď str. 47)

Výklopno-kyvné strešné okno GPL
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Klasické strešné okno VeLux z prírodného boro-
vicového dreva s hornou ovládacou rukoväťou pre 
pohodlné otváranie. horné ovládanie umožňuje 
umiestniť pod okno nábytok. okno má zabudovanú 
ventilačnú klapku a zasklenie znižujúce hluk dažďa, 
príp. trojsklo. (viď str. 47)

Bezúdržbové polyuretánové okno ideálne do 
kúpeľňe či kuchyne. horné ovládanie umožňuje 
umiestniť pod okno nábytok. Má zabudovanú 
ventilačnú klapku a zasklenie znižujúce hluk dažďa, 
príp. trojsklo. (viď str. 47)

Strešné okno GGL s horným ovládaním

Bezúdržbové strešné okno GGU s horným ovládaním

So svetlovodom twr môžete priviesť prirodzené 
denné svetlo i do tých najtmavších kútov vášho 
domu. Vďaka vysokoreflexnému tunelu je schopný 
prenášať slnečné svetlo až do vzdialenosti 6 m. 
ideálne riešenie pre malé miestnosti a stiesnené 
priestory ako sú chodby, šatníky či kúpeľne, a to 
i počas zamračených zimných dní.

Svetlovod TWR

Ďalšie riešenia VELUX 
pre váš domov

Svetlovod tcr je určený pre privedenie 
denného svetla do domu s plochou strechou. 
Kompletná sada obsahuje komponenty pre 
montáž svetlovodu v dĺžke 0,85 až 1,85 m. 
Svetlovod sa skladá z manžety z tvrdeného 
PVc s akrylátovou kupolou, pevného plecho-
vého tubusu s dvomi kolenami pre zalome-
nie. Kruhový difúzer z interiéru je vybavený 
akrylátovým dvojsklom. Predlžovacími dielmi 
je možné svetlovod použiť až do dĺžky 6 m.

Svetlovod TCR
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Strešný výlez VELTA (VLT 1000)

Strešné okná a výlezy 
do neobývaných miestností

Náš praktický bezúdržbový výlez GVt 
poskytuje stavbárom, kominárom a ďalším 
remeselníkom jednoduchý prístup na strechu. 
Je vyrobený z odolného polyuretánu a dodáva 
sa vrátane izolačného zasklenia, madlom a in-
tegrovaným oplechovaním. Možnosť umiest-
niť pánty na pravej alebo ľavej strane.

GVt 103: otvor 49×76 cm 
Spodný rám obsahuje vrúbkovanú nášľapnú 
hranu pre bezpečný výstup na strechu. 

Strešný výlez GVT 103

Strešný výlez VeLta je určený špeciálne pre 
nezateplené a neobývané podkrovie. rám je 
vyrobený z borovicového dreva s kovovým 
obkladom a krídlo je hliníkové. Je dodávaný 
vrátane izolačného zasklenia a integrovaného 
lemovania.

K dispozícii v dvoch veľkostiach:
VLt 025: otvor 45×55 cm
Výklopno-kyvný variant s možnosťou použitia 
bočných pántov.

VLt 029: otvor 45×73 cm
Výklopno-kyvný variant s možnosťou použitia 
bočných pántov.
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Strešné okná a výlezy 
do obývaných miestností

Strešné výlezy Gxu a GxL majú všetky 
známe výhody našich strešných okien, no 
okrem toho majú bočné pánty a ponúkajú 
veľmi pohodlný prístup z obytného podkrovia 
na strechu. otvor má rozmer 54x109 cm a je 
veľmi pohodlný pre remeselníkov a stvabá-
rov, ktorí sa potrebujú dostať na strechu. 
Model Gxu má bezúdržbovú polyuretánovú 
vrstvu, vďaka ktorej je vynikajúcou voľbou 
pre priestory s vysokou vlhkosťou, akými sú 
kúpeľne či kuchyne. Model GxL je vyrobený 
z borovicového dreva a predstavuje tú pravú 
voľbu, pokiaľ chcete prírodný vzhľad. K dispo-
zícii je i variant s trojsklom.

Vykurovaná miestnosť – strešný výlez GXU/GXL
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Naše svetlíky ponúkame v najvyšej kvalite 
a umožňujú dostať prirodzené svetlo do obyt-
ných priestorov pod plochou strechou, na kto-
ré sa často zabúdza. ich unikátna konštrukcia 
spájajúca kupolu so strešným oknom zaisťuje 
vysokú energetickú úspornosť a dokonalý 
súlad s interiérom. Pokiaľ si želáte miestnosť 
vyvetrať jediným dotykom tlačidla, zvoľte si 
diaľkovo ovládaný svetlík cVP. Zabudovaný 
dažďový senzor svetlík automaticky zavrie 
v prípade neočakávaného dažďa. 

Svetlík cxP slúži nielen pre presvetlenie 
miestnosti pod plochou strechou, ale i ako 
pohodlný výlez na plochú strechu.

Diaľkovo ovládaný svetlík CVP

Výlez do plochej strechy CXP 

Ďalšie riešenia VELUX 
pre váš domov

Naše svetlíky majú vynikajúce izolačné 
vlastnosti. takže budete mať vo vnútri stá-
le teplo a pohodlie. unikátny dizajn svetlí-
kov dodá miestnosti novú hodnotu. Pokiaľ 
máte v miestnosti iné možnosti vetrania, 
zvoľte si pevný neotváravý svetlík cFP.

Neotváravý svetlík CFP
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Prehľad zasklení pre strešné okná Prémium

Izolačné zasklenie
izolačné zasklenie 34 60 66 62

Počet skiel dvojsklo dvojsklo trojsklo trojsklo

Plyn vyplňujúce medziskelný priestor argón argón argón kryptón

Vnútorné lepené sklo, ochrana pred manuálnym úderom 
(norma eN 356), 
Vnútorné lepené sklo, ochrana pred nárazom 
(norma eN 12600)

P2a P2a P2a P2a

1B1 1B1 1B1 1B1

ug = súčiniteľ prestupu tepla v strede skla 
(norma eN 673), w/m2K 1,0 1,0 0,7 0,5

uw = súčiniteľ prestupnosti tepla, okno 
(norma eN iSo 12567-2), w/m2K 1,2* 1,2* 1,0* 0,81–0,85**

g = celková prestupnosť solárnej energie (norma eN 410) 0,50 0,30 0,50 0,50

τv = prestupnosť svetla (norma eN 410) 0,53 0,61 0,69 0,65

τuv =  prestupnosť uV žiarenia (norma eN 410) 0,05 0,05 0,05 0,05

rw = hlukový útlm (norma eN 717-1) 35 dB* 37 dB* 37 dB* 42 dB*

Nízkoemisná vrstva

Parametre komfortu
Tepelná izolácia
Zníženie tepelných strát.

Využiteľné solárne zisky
Solárne zisky počas vykurovacej sezóny.

Solárna ochrana
Vonkajšia vrstva skla chrániaca pred uV žiarením.

Hlukový útlm
Vrstvené sklo a optimálna hrúbka skla. rám 
a krídlo okna, ako i tesnenie, sú rovnako dôležité.

Bezpečnosť
Silnejšie vnútorné laminované sklo proti 
manuálnemu úderu.

Vonkajšia pevnosť
Spevnené vonkajšie sklo chrániace pred 
prírodnými živlami.

Osobná bezpečnosť
Vnútorné laminované sklo.

Pomalejšie blednutie materiálu
Vnútorné laminované sklo chrániace materiály 
pred uV žiarením.

Jednoduché čistenie
špeciálna vonkajšia vrstva znižuje frekvenciu 
umývania vonkajšieho skla.

Zníženie hluku z dažďa
extra hrúbka a laminované sklo pre útlm hluku z dažďa. 
rám a krídlo okna, ako i tesnenie, sú rovnako dôležité.

Úprava skla proti roseniu 
špeciálna vrstva proti roseniu vonkajšieho skla.

Súkromie
Matné nepriehľadné sklo pre zachovanie súkromia. 
odporúčame do kúpeľne.

1B1

 P2A

1B1

 P2A

1B11B1

 P2A P2A

Súkromie ProtihlukovéZníženie hluku 
pri daždi

Nízkoenergetické

* hodnoty uvádzané pre celé okno, nie pre samotné zasklenie.
** GGu: uw = 0,81; GGL: uw = 0,83; GPu: uw = 0,85

nemáZasklenie túto vlastnosť máDobré                                       Lepšie                                      Najlepšie                                        Excelentné    
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Ceny
Strešné okná

55 x 78 cm
cK02 184,- 245,- 296,- 480,-

55 x 98 cm
cK04 261,- 426,- 511,-

66 x 118 cm
FK06 227,- 227,- 302,- 302,- 331,- 487,- 592,-

66 x 140 cm
FK08 327,- 359,- 523,- 642,-

78 x 98 cm
MK04 222,- 222,- 296,- 296,- 325,- 472,- 579,-

78 x 118 cm
MK06 239,- 239,- 318,- 318,- 349,- 507,- 623,-

78 x 140 cm
MK08 256,- 256,- 340,- 340,- 373,- 558,- 666,-

78 x 160 cm
MK10 296,- 296,- 394,- 394,- 433,- 629,- 772,-

94 x 118 cm
PK06 280,- 372,- 594,- 729,-

94 x 140 cm
PK08 299,- 299,- 397,- 397,- 634,- 779,-

94 x 160 cm
PK10 685,- 841,-

114 x 118 cm
SK06 296,- 394,- 629,- 772,-

114 x 140 cm
SK08 327,- 435,- 695,- 853,-

114 x 160 cm
SK10 781,-

134x98 cm
uK04 797,-

134x140 cm
uK08 781,- 959,-

Štandard Štandard Plus Prémium

Zvýšenie 
komfortu z

Manuálne ovládané strešné okno VeLux 
môžete veľmi jednoducho upraviť tak, 
aby fungovalo ako elektricky ovládané 
strešné okno VeLux iNteGra®. Pomo-
cou našej sady, ktorá obsahuje ovládací 
systém Kux 100 (zdroj napájania) a mo-
torickú jednotku KMG 100K, môžete 
strešné okno ovládať jediným dotykom 
tlačidla.

Horné 
ovládanie

Diaľkové 
ovládanie

Diaľkový 
ovládač

Ovládač 
a napájací zdroj

Motor a dažďový 
senzor

KUX 100 KMG 100K

Diaľkový ovládač 
INTEGRA®

KLR 200
Naviac rozšírené funkcie 
a programovanie

159,-154,-132,-

48 ceNy

Najpopulárnejšia
veľkosť
MK06 78x118 cm

GZL 1050 GZL 1050B GLL 1055 GLL 1055B GLU 0055 GPU 0050

Spodné 
ovládanie
Pre vyššiu nadmurovku

Spodné 
ovládanie
Pre vyššiu nadmurovku

Horné 
ovládanie

Horné 
ovládanie

Horné 
ovládanie

Spodné 
ovládanie

Horné 
ovládanie

239,- 239,- 318,- 318,- 349,- 507,- 623,-

GGU 0066

uvedené ceny sú v eur vrátane 20% dPh.



Lemovanie a montážne doplnky
Ceny

Utesnenie 
systém lemovaniaA Vnútorná 

úpravaCExtra 
zateplenie 

Extra 
zateplenie BB

BDX 2000BFX 1000

Kompletné zateplenie 
a extra ochrana

Dokonalé napojenie 
na hydroizolačnú fóliu

LSG 1000

Perfketné ukončenie 
interiéru

EDW

Max. profil 
krytiny

120 mm
EDS

Max. profil 
krytiny

8 mm

55 x 78 cm
cK02 68,- 61,- 24,- 58,- 60,-

55 x 98 cm
cK04 71,- 64,- 24,- 58,- 62,-

66 x 118 cm
FK06 78,- 70,- 26,- 62,- 64,-

66 x 140 cm
FK08 83,- 74,- 26,- 62,- 67,-

78 x 98 cm
MK04 80,- 71,- 28,- 67,- 64,-

78 x 118 cm
MK06 83,- 74,- 30,- 71,- 66,-

78 x 140 cm
MK08 87,- 78,- 32,- 75,- 68,-

78 x 160 cm
MK10 95,- 84,- 33,- 80,- 70,-

94 x 118 cm
PK06 93,- 83,- 32,- 75,- 70,-

94 x 140 cm
PK08 96,- 86,- 33,- 80,- 72,-

94 x 160 cm
PK10 101,- 90,- 35,- 84,- 74,-

114 x 118 cm
SK06 99,- 88,- 33,- 80,- 72,-

114 x 140 cm
SK08 103,- 92,- 35,- 84,- 74,-

114 x 160 cm
SK10 109,- 97,- 37,- 88,- 76,-

134x98 cm
uK04 104,- 93,- 35,- 84,- 102,-

134x140 cm
uK08 111,- 99,- 37,- 88,- 106,-

Ďalšie informácie nájdete na strane 37.
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Other
products

Ceny
Lemovanie 
so zatepľovacou sadou BDX

EDW 2000

Max. profil 
krytiny

120 mm
EDJ 2000

Max. profil 
krytiny

90 mm
EDS 2000

Max. profil 
krytiny

16 mm
EDN 2000

Max. profil 
krytiny

16 mm

& CB

Zatepľovaciu sadu Bdx 
a sadu pre ostenie je 
možné použiť pre jedno 
okno i pre kombináciu 
viac okien. 

Viac na str. 37

55 x 78 cm
cK02 118,- 112,- 164,- 158,-

55 x 98 cm
cK04 121,- 115,- 169,- 162,-

66 x 118 cm
FK06 132,- 124,- 182,- 176,-

66 x 140 cm
FK08 136,- 128,- 189,- 181,-

78 x 98 cm
MK04 138,- 130,- 191,- 183,-

78 x 118 cm
MK06 145,- 136,- 201,- 193,-

78 x 140 cm
MK08 152,- 144,- 211,- 204,-

78 x 160 cm
MK10 165,- 154,- 227,- 218,-

94 x 118 cm
PK06 158,- 149,- 219,- 210,-

94 x 140 cm
PK08 165,- 156,- 228,- 220,-

94 x 160 cm
PK10 174,- 164,- 241,- 231,-

114 x 118 cm
SK06 168,- 158,- 231,- 223,-

114 x 140 cm
SK08 176,- 165,- 243,- 233,-

114 x 160 cm
SK10 185,- 174,- 255,- 246,-

134x98 cm
uK04 177,- 166,- 234,-

134x140 cm
uK08 187,- 176,- 259,- 249,-

štandardná hĺbka 
osadenia

Zapustená montáž 
v hĺbke –40 mm 
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Kombi lemovanie
Pre zostavu strešných okien 
v štandardnej hĺbke osadenia

Pre zostavu strešných okien 
v zapustenej hĺbke –40 mm

K osadeniu okien do zostav použite kombi lemovanie, pomocou 
ktorého je možné namontovať dve a viac okien vedľa seba alebo 
nad sebou a vytvárať tak ľubovoľné zostavy. Kombi lemovanie sa 
dodáva so stredovým žliabkom so šírkou od 100 do 400 mm.

Montáž strešných okien v zapustenej hĺbke je pre zvýšenie úžit-
kových vlastností okien omnoho výhodnejšie. hlbším osadením 
sa zlepšia izolačné vlastnosti strešných okien a strecha z vonkaj-
šej strany pôsobí ako jednoliaty celok a má atraktívnejší vzhľad.

Zapustené lemovanie je rozpoznateľné podľa modrej farby na 
štítku obalu a na návode na montáž.

Viac informácií o kombi lemovaniach získate na zákazníckom centre.

EKW/EKS  EKJ/EKN

EFW/EFS EFJ/EFN

ETW/ETS ETJ/ETN

Lemovanie EKW, EKS
•  Pre zostavu strešných okien 

vedľa seba a nad sebou.
•  Okná umiestnené nad sebou 

musia mať rovnakú šírku.
•  Okná umiestnené vedľa seba 

musia mať rovnakú výšku.
•  Lemovanie EKW je určené 

pre montáž zostavy okien do 
profilovanej strešnej krytiny, 
lemovanie eKS do plochej 
strešnej krytiny.

Zapustené lemovanie  
EKJ, EKN
•  Pre zostavu strešných okien 

vedľa seba a nad sebou.
•  Okná umiestnené nad sebou 

musia mať rovnakú šírku.
•  Okná umiestnené vedľa seba 

musia mať rovnakú výšku.
•  Lemovanie EKJ je určené 

pre montáž zostavy okien do 
profilovanej strešnej krytiny, 
lemovanie eKN do plochej 
strešnej krytiny.

Lemovanie ETW, ETS
•  Pre zostavu strešného okna 

s doplnkovým strešným 
oknom.

•  Montáž bez použitia prídav-
ného profilu.

•  Lemovanie ETW je určené 
pre montáž zostavy okna 
s doplnkovým oknom do 
profilovanej strešnej krytiny, 
lemovanie etS do plochej 
strešnej krytiny.

Zapustené lemovanie  
ETJ, ETN
•  Pre zostavu strešného okna 

s doplnkovým strešným 
oknom.

•  Montáž bez použitia prídav-
ného profilu.

•  Lemovanie ETJ je určené 
pre montáž zostavy okna 
s doplnkovým oknom do 
profilovanej strešnej krytiny, 
lemovanie etN do plochej 
strešnej krytiny.

Lemovanie EFW, EFS
•  Pre zostavu strešného okna 

s doplnkovým vertikálnym 
oknom.

•  Montáž bez použitia prídav-
ného profilu.

•  Lemovanie EFW je určené 
pre montáž zostavy okna 
s doplnkovým oknom do 
profilovanej strešnej krytiny, 
lemovanie eFS do plochej 
strešnej krytiny.

Zapustené lemovanie EFJ, EFN
•  Pre zostavu strešného okna 

s doplnkovým vertikálnym 
oknom.

•  Montáž bez použitia prídav-
ného profilu.

•  Lemovanie EFJ je určené pre 
montáž zostavy okna s dopln-
kovým oknom do profilovanej 
strešnej krytiny, lemovanie 
eFN do plochej strešnej kry-
tiny.

štandardná hĺbka 
osadenia

Zapustená montáž 
v hĺbke –40 mm 
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Vysoká 
kvalita vďaka 
inováciám
Spoločnosť VeLux priniesla úplne novú 
koncepciu strešných okien. dnes sme 
známi tým, že dokážeme vyvíjať výrob-
ky špičkovej kvality, ktoré udávajú tón 
v odvetví. Za 70 rokov vyvíjania nových vý-
robkov sa spoločnosť VeLux vypracovala 
na najinovatívnejšiu značku na trhu, ktorá 
bude vždy prichádzať s novými a lepšími 
spôsobmi, ako naplniť našu víziu udržateľ-
ného bývania.

1942 1945 1956 1968 1973 1979 1983 1987 1990
Villum Kann 
rasmussen 
skonštruoval 
prvé strešné 
okno VeLux.

Strešné okno 
nadobudlo 
nový význam 
vďaka 
balkónu 
VeLux GdL.

V. Kann 
rasmussen 
vyvinul prvý 
otočný záves.

Na trh bola 
uvedená prvá 
patentovaná 
markíza 
VeLux.

Prvýkrát bolo 
predstavené 
strešné 
okno VeLux 
typu GGL 
s ventilačnou 
klapkou.

rady produk-
tov VeLux 
sa rozšírili 
o elektrické 
strešné okno.

Prudko sa 
rozšírila 
ponuka 
doplnkov na 
ochranu proti 
slnečnému 
žiareniu.

Na trh prišlo 
výklopno-kyv-
né strešné 
okno VeLux 
GhL.

1988
VeLux 
predstavil 
vonkajšiu 
roletu.

elektrické 
strešné okná 
VeLux boli 
doplnené 
o dažďový 
senzor.
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1942

2002 2003 2005 2006 2008 2009 20142012
Na trh 
prichádzajú 
elektrické 
okná radu 
VeLux 
iNteGra®.

Svetlo 
sveta uzrela 
historicky 
prvá vonkajšia 
roleta na 
solárny pohon 
pre strešné 
okno.

Spoločnosť 
VeLux si 
do svojho 
produktového 
portfólia 
zaradila svet-
lovod twF.

Svetlo sveta 
uzrelo okno 
VeLux na 
odvetranie 
dymu a tepla.

Na trh boli 
uvedené 
novovyvinuté 
strešné 
okná VeLux 
pre ploché 
strechy.

Spoločnosť 
VeLux 
spustila 
udržateľný 
projekt Model 
home 2020.

Na trh prichá-
dza ovládač 
VeLux 
iNteGra® 
s dotykovou 
obrazovkou. 

Spustil sa 
produktový 
program Nová 
Generácia.

1993
Založenie ob-
chodnej spoloč-
nosti VeLux 
SLoVeNSKo 
spol. s r. o.
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Na každom strešnom okne VeLux je štítok so 
špecifickými informáciami o type a veľkosti 
okna. tieto dve informácie sú potrebné na 
správne objednanie výmeny okna. Vzhľad 
a umiestnenie identifikačného štítku závisí od 
toho, kedy bolo okno vyrobené.

Staré strešné okno 
VeLux môžete bez 
problémov vymeniť 
za iné okno z nášho 
radu Novej Generácie, 
keďže ich vonkajšie 
rozmery sú rovnaké. 

asi si vieme len ťažko predstaviť, aké 
množstvo a typ denného svetla sú potreb-
né pre jednotlivé miestnosti. Spoločnosť 
VeLux vyvinula softvér, ktorý vám má po-
môcť nakonfigurovať si potrebné množ-
stvo denného svetla. Verzia 2.0 tohto sof-
tvéru je k dispozícii na stiahnutie 
zdarma.

Začať môžete na stránke 
www.velux.sk/vizualizery.

1992−1998

1998−2011

pred 1992

Typ Veľkosť
od 2012

Vymeňte svoje staré 
strešné okno 1:1

Hrajte sa s množstvom denného 
svetla vo svojom domove
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Prečo VELUX?

Sme celosvetová 
jednotka na trhu!
VeLux je nadnárodná skupina vychádzajúca 
z vízie práce s denným svetlom a čerstvým 
vzduchom, ktorá vedie k zvýšeniu kvality 
života pre milióny domovov po celom svete. 

dnes, viac než 70 rokov po namontovaní 
prvého strešného okna VeLux pri rekon-
štrukcii školy v dánsku, sa naše vízie naďalej 
rozvíjajú. Naše hodnoty však ostávajú 
rovnaké, presne také, ako ich formuloval náš 
zakladateľ Villum Kann rasmussen.

Máme spoločenskú 
zodpovednosť!
VeLux svojimi výrobkami nezaťažuje 
životné prostredie. Naša výroba je 
ekologická, až 70 % odpadu z výroby sa 
recykluje, zbytok sa využíva na výrobu 
energie. Podporujeme udržateľný rozvoj 
v oblasti stavebníctva.

Významný podiel zo zisku odovzdávame 
nadáciám.

Vieme dokonale 
pracovať s denným 
svetlom!
Pracujeme s víziou – nepredávame 
len strešné okná, ale najmä zdravý 
životný štýl.

Navštívte naše webové stránky na 
adrese www.velux.sk, kde nájdete ďalšie 
podrobnosti o výrobkoch a ich cenách, ako 
i inšpiráciu. interaktívny vyhľadávač vám 
pomôže nájsť predajňu stavebného ma-
teriálu či montážnu firmu vo vašom okolí. 
Budeme radi, keď sa stanete fanúšikmi 
našich facebookových stránok.

Poskytujeme 
najlepšie služby!
Naši skúsení pracovníci zákazníckeho 
oddelenia sú vám vždy k dispozícii a po-
skytnú vám profesionálnu pomoc a rady. 
Či už ste vo fáze riešenia projektu alebo 
uprostred montáže, odborníci spoločnosti 
VeLux sú pre vás vždy pripravení na 
telefóne.



Líder na globálnom trhu#1

VeLux SLoVeNSKo spol. s r. o.
Galvaniho 7/a
821 04 Bratislava
Zákaznícka linka: 02/33 000 555
Fax: 02/33 000 556
info.v-sk@velux.com
www.velux.sk

Istota, ktorej môžete veriť

Zákaznícky servis
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