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Využijte svůj domov na maximum
Již více než 60 let pomáhá společnost 
VELUX lidem na celém světě využít co 
nejlépe všechny možnosti, které jim nabízí 
bydlení v podkroví. Ať již přestavujete 
starý podkrovní byt nebo budujete zbrusu
nový, nabízíme vám atraktivní řešení, které 
představují střešní okna. Díky využití 
střešních oken prosvětlíte často tmavé 
půdní prostory tak, aby odpovídaly i těm 
nejnáročnějším požadavkům moderní 
bytové architektury.

Velké i malé sny
Chcete nový obývací pokoj? Hernu, kde by 
se mohly vyřádit vaše děti? Ložnici? 
Kuchyň? Anebo koupelnu, pracovnu, či 
prostě jen lépe osvětlené schodiště? Pokud 
potřebujete více místa, zaměřte se na
nevyužitý prostor pod střechou. VELUX 
přináší více místa, více světla a čerstvého 
vzduchu.

Dostupná kvalita
Využít půdní prostor je obvykle mnohem
levnější, než například přístavba domu. 
Společnost VELUX nabízí dostupnou 
kvalitu pro každého, kdo touží vylepšit svůj 
domov. Svěřte se nám se svými sny a my 
vám je pomůžeme naplnit.

Všichni
máme sny
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Příklad použití (protilehlá strana):
3x kyvné okno GGL  str. 20
3x svislé doplňkové okno VFE  str. 21
6x plisovaná roleta FHL  str. 24
6x doplňková plisovaná roleta FPL  str. 24
6x kombi lemování  str. 23

Více informací naleznete v ceníku nebo 
na www.velux.cz.

Místo, kde se budeme bavit,
místo pro naši rodinu

Máme rádi zábavu a společnost, ale náš dům prostě nebyl dost 
veliký. Vždycky jsme tu měli poměrně málo místa. Uvažovali 
jsme o stěhování, ale nemohli jsme najít nic, co by se nám líbilo 
a co bychom si zároveň mohli dovolit. Jeden známý nám poradil, 
abychom využili prostor pod střechou. Chvíli jsme nad tím 
přemýšleli, a pak nám najednou došlo, že je to opravdu dobrý 
nápad. Poté, co jsme si prohlédli nabídku firmy VELUX a poradili 
se s architektem, jsme si uvědomili, že můžeme od základu 
přetvořit vzhled a atmosféru našeho domu. Přestavěli jsme 
půdu a objevili tak úplně nový způsob života. Můžeme teď 
pořádat oslavy, na kterých budou všichni naši přátelé pohroma-
dě. Všichni členové naší rodiny teď mají své soukromí – děti i my. 
A to je velmi příjemné.
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Malé děti vyžadují hodně místa, ale ty starší ho potřebují ještě více! Ne snad proto, že 
by byly větší, ale hlavně proto, že si chtějí domů zvát spoustu kamarádů a nedají 
dopustit na svoje kolečkové brusle, sportovní vybavení, panenky, autodráhy a tak dále. 
Naše dvojčata prostoru vyžadují opravdu hodně. Tolik, že jsme se rozhodli postavit 
úplně nový dům. Dům našich snů s dostatkem místa pro dcery, jejich kamarády 
a všechny jejich hračky a nezbytnosti. A s dostatkem místa i pro nás. Dům, ve kterém je 
tolik prostoru, že doma může být celá rodina, a přitom má každý svoje soukromí. 
Dvojčata teď sama obývají skoro jedno celé patro. Je to v podkroví, kde má každá svůj 
vlastní pokoj a také velkou společnou místnost, ve které mohou trávit čas s kamarády. 
I když jsou zdi šikmé, prostor je světlý a vzdušný – na střešních oknech jsme se rozhodli 
nešetřit. A výsledek mluví sám za sebe.

Příklad použití (protilehlá strana):
2x kyvné okno GGU str. 20
2x zcela zatemňující roleta Siesta DKL str. 24
2x kombi lemování  str. 23
 
Více informací naleznete v ceníku nebo 
na www.velux.cz.

Postavte si dům 
svých snů 



Když jsme si koupili náš dům, byli jsme z něj nadšení. Nebyli jsme 
však spokojeni se způsobem využití podkroví původním 
majitelem. Byly tam jen malé tmavé pokoje a komora.
Po poradě nám architekt navrhnul, abychom obrátili dům vzhůru 
nohama. Tvrdil, že s okny VELUX můžeme přestavět naše 
podkroví na kuchyň. Nejdůležitější místnost v domě tak může 
být nejen prostorná a plná slunce, ale navíc máme také jedinečný 
výhled.

Příklad použití (protilehlá strana):
3x kyvné okno GGU  str. 20
3x výklopné okno GPU  str. 20
6x lamelová žaluzie PAL  str. 24
6x kombi lemování  str. 23

Více informací naleznete v ceníku nebo 
na www.velux.cz.

Podkroví je teď 
středem domu
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Příklad použití 
(protilehlá strana):
4x kyvné okno GGL str. 20
4x zcela zatemňující roleta DKL str. 24
4x  doplňková plisovaná roleta FPL str. 24
4x kombi lemování str. 23

Více informací naleznete v ceníku nebo na 
www.velux.cz.

Mají skvělé vlastnosti
Vždycky jsme s manželem toužili bydlet ve vlastním domku se zahrádkou. Svůj sen jsme 
si splnili. V podkroví máme velkou ložnici a každý svoji vlastní pracovnu. Díky střešním 
oknům VELUX je každá místnost zalitá světlem, svěžím vzduchem a novou energií. Pro 
jejich speciální zasklení nám v zimě neutíká teplo ven a v létě ho zase nevpouští dovnitř. 
Po celý rok se tak v podkroví cítíme příjemně. A ten božský klid díky lepší zvukové 
izolaci! Pro mě je největší výhodou samočisticí vrstva na skle, která mi usnadňuje 
domácí práce. Díky samočisticí vrstvě stečou kapky deště po okenní tabuli jako po 
másle a nezanechají po sobě špinavou stopu. Můžeme si tak s manželem dlouho 
vychutnávat ničím nerušený výhled na naši zahrádku.
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Světlovod VELUX: 
Světlovod se skládá ze čtvercového rámu o roz-
měru 47x47 cm, který je umístěn na střeše a je 
zasklen tvrzeným sklem o tloušťce 4 mm se 
samočisticí povrchovou úpravou. Světlovod je 
vhodný pro instalaci do střech se sklonem 
15°–60°. Na zasklený rám navazuje pevný tubus 
o průměru 35 cm a délce cca 185 cm, který při-
vádí světlo do interiéru. Tubus je možno dle 
potřeby nastavit 90 cm dlouhým prodlužovacím 
kusem. Na stropě v místnosti je tubus zakončen 
kruhovým difuzérem s akrylátovým dvojsklem.

Více informací naleznete v ceníku nebo na
www.velux.cz.

Přináší denní světlo
do tmavých prostor

Do našeho domu jsme se zamilovali na první pohled. Hned jak jsme ho uviděli, 
jsme věděli, že je tím pravým místem pro naši rodinu. Jeho jedinou
stinnou stránkou byla ponurá, tmavá chodba. Vždy, když jsme tudy procházeli,
museli jsme rozsvítit světlo, ale i tak působila velmi nepřirozeně a nepříjemně.
Zvažovali jsme umístění nových, výkonnějších světel, ale to by znamenalo
přebudování celého elektrického rozvodu. Rozhodli jsme se proto vyzkoušet 
něco zcela nového – světlovod VELUX.
Toto neobvyklé řešení doslova rozzářilo dříve tak tmavou chodbu. Naše rodina 
se shodla na tom, že měkké a přirozené světlo proudící ze světlovodu VELUX 
je mnohem příjemnější než umělé světlo ze žárovky.
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Vytvořte si 
podkroví 
vašich snů

Představte si
Víte, že půda může zabírat až 30 % všech 
prostor vašeho domu?
S pomocí oken VELUX můžete změnit 
nudné a nevyužité místo na světlé a živé 
podkroví, které vám nabídne bydlení té 
nejvyšší kvality. Je to jednoduché, 
bezpečné a hlavně dostupné.

Zamyslete se
Uvažujete o koupi nového nebo většího 
domu? Jestli ano, přemýšlejte nejdříve 
aspoň chvíli o vašem podkroví.
Kromě atraktivních obytných prostor, 
které přestavbou půdy získáte, zvýší tato 
úprava hodnotu vaší nemovitosti, aniž 
byste přišli o jediný centimetr plochy 
kolem domu. Možná už půdu k bydlení
používáte, ale rádi byste ji zvětšili, vylepšili 
a prosvětlili. Nebo teprve uvažujete 
o stavbě domu? Popusťte uzdu své 
představivosti a zjistíte, že šikovným 

využitím podkroví získáte zajímavě řešené 
místnosti, prostorné a plné světla.

Dejte průchod své fantazii
K zamýšlené přestavbě potřebujete okna 
VELUX a trochu fantazie.
Možnosti kombinací oken jsou téměř 
nekonečné: dvě okna vedle sebe; sestava 
několika oken; okna nad sebou; nebo 
zajímavě rozložená s nekonečným 
množstvím kombinací. Okna VELUX 
nabízejí klíč k možnostem, které poskytuje 
téměř každá půda.

Rozhodněte se
Volba je na vás. Ale než se rozhodnete, 
raději si vše pořádně promyslete. Rozhod-
nutí, která uděláte dnes, budou ovlivňovat 
váš každodenní život po mnoho let. Ideální
řešení by mělo nabízet hodně denního
světla, přirozené větrání, dobrý výhled a 
pohodu.

14 PLÁNOVÁNÍ



15VELUX

Více denního světla
Instalací oken VELUX získáte mnohem více 
denního světla, než by vám poskytlo viký -
řové okno stejných rozměrů. Pro dosažení 
co nejlepších světelných podmínek 
doporučujeme, aby prosklená plocha 
odpovídala alespoň 10 % plochy podlahy.
Pokud se rozhodnete mít okna na dvou 
stranách místnosti, bude váš pocit 
z vnímání světla daleko vyváženější. Měli 
byste také brát v potaz dráhu, po které se 
kolem vašeho domu pohybuje slunce, 
a umístit vaše nová okna tak, abyste 
využili každý paprsek. VELUX samozřej-
mě nabízí také širokou škálu dekorativ-
ních a zastiňovacích doplňků, které vám 
pomohou kontrolovat a dotvořit prosvět-
lení vašeho podkroví.

Více čerstvého vzduchu
Instalací střešních oken VELUX zajistíte 
maximální míru přirozeného větrání 
místnosti. Pomocí jedinečného a 
ergo no  micky tvarovaného madla 
ovládáte ventilační klapku okna, kterou 
můžete otevřít samostatně. Díky tomu 
proudí čerstvý vzduch do místnosti i přes 
zavřené okno, a to bez ohledu na přízeň či 
nepřízeň počasí.
Přirozeným větráním můžete snížit vlhkost 
podkrovních prostor. Pokud namontujete 
zdroj tepla v místnosti přímo pod okno, 
přirozená cirkulace vzduchu sníží možnost 
kondenzace par na jeho skle.

Jednodušší ovládání
Ve společnosti VELUX věříme, že je 
důle žité dělat věci co nejjednodušší a 
nejpohodlnější. Ergonomické madlo v horní 
části křídla okna umožňuje jeho pohodlné 
otvírání a zároveň dovoluje umístit 
předměty přímo pod okno. Pokud si 
vyberete model s elektrickým ovládáním, 
můžete si život zjednodušit ještě víc.
Všechna okna je možné jednoduše přetočit 
a umýt zevnitř místnosti.

90
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m
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0 
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Lepší výhled
Velmi důležité je také to, jak vysoko vaše 
nová okna umístíte. Volný výhled ven 
umocňuje celkovou atmosféru a vzhled 
pokoje. V ideálním případě byste z okna 
měli vidět vstoje i vsedě.

15VELUX



Zvolte si originál
Firma VELUX je výrobce střešních oken
s více než šedesátiletou tradicí. Přestože
prodáváme své výrobky po celém světě, 
naše podnikání je založeno především na 
dobré znalosti místních podmínek.
Společnost VELUX byla v České republice 
založena v roce 1990 a od té doby je také 
na českém trhu k dispozici široké spektrum 
našich výrobků.
Navíc od roku 1998 vyrábíme některé 
výrobky v naší továrně ve Vyškově.

Ideální prostředí
Se systémem VELUX si můžete opravdu
užívat pohodlí vašeho domova a zároveň
sledovat proměny přírody a počasí venku 
za okny. Naše unikátní ventilační klapka 
umožňuje bezpečné větrání, které vám 
zaručí optimální obytné prostředí. 
Všechna okna VELUX jsou dodávána 
s montážním návodem, k výrobkům 
poskytujeme profesionální servisní služby, 
záruční doba na naše okna je až 10 let.

Proč
VELUX?

16 PLÁNOVÁNÍ

Nekonečné možnosti
Se společností VELUX si můžete dopřát 
široký výběr oken a doplňků.
Možnosti jsou doslova nekonečné.
Náš sortiment splňující příslušné 
standardy a testy vám s podporou sítě 
prodejců, kteří úzce spolupracují 
s vyškolenými montážními firmami, 
zaručuje vysoce kvalitní řešení za 
dostupnou cenu.
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Zateplovací rám
Více na straně 22–23

Manžeta z parotěsné fólie
Více na straně 22–23

Ostění
Více na straně 22–23

Vnitřní zastínění
Více na straně 24–25

Venkovní zastínění
Více na straně 24–25

Lemování
Více na straně 22–23

Manžeta z hydroizolační fólie
Více na straně 22–23

Střešní okno
Více na straně 20–21

Ovládání
Více na straně 18
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Systém VELUX
Celý systém se skládá z mnoha různých 
prvků, které dohromady přispívají ke 
konečnému výsledku. Základními prvky jsou 
střešní okno a lemování.
Lemování zajišťuje dokonalé a vodotěsné
osazení do střešního pláště.
Parotěsná fólie brání teplému a vlhkému
vzduchu, aby se dostal do střešní konstruk-
ce. Hydroizolační fólie a zateplovací rám 
dále zlepšují tepelně-izolační vlastnosti 
namontovaných oken. Prefabrikované 
ostění zaručuje jednoduchou a rychlou 
montáž.
Různé druhy dekorativních a  zastiňo vacích 
doplňků vám umožní regulovat intenzitu 
světla a tepla, které proniká do vašeho 
podkroví a zároveň dotvořit jeho atmosféru.
Řada elektrických i manuálních ovládacích 
prvků pak přináší do vašeho života pohodlí.



Kolik oken potřebuji?
VELUX doporučuje, aby prosklená plocha 
oken odpovídala nejméně 10 % plochy 
podlahy místnosti.
K tomu, abyste zvolili správnou velikost
a počet oken, je také dobré uvažovat 
v širších souvislostech z hlediska archi-
tektonického pojetí interiéru. Svoji 
významnou roli hrají nejrůznější aspekty, 
například symetrie místnosti, vzhled a 
atmosféra podkroví.

Dřevo nebo polyuretan?
Střešní okna VELUX dodáváme ve třech 
povrchových úpravách.
Dřevěná okna jsou upravena vodou 
ředitelným lakem v jedné nebo dvou 
vrstvách, který chrání vnější povrch okna.
Polyuretanová okna s dřevěným jádrem 
nevyžadují údržbu a jsou obzvláště vhodná 
do místností s vyšší vlhkostí a tam, kde 
s interiérem lépe koresponduje jejich bílá 
barva a elegantní vzhled.

Manuální, elektrické 
nebo solární ovládání?
Je zřejmé, že dálkové ovládání vám umožní 
velmi jednoduchou manipulaci.
Hodí se zejména pro hůře dostupná okna. 
A pokud se rozhodnete namontovat více 
než jedno okno, je použití elektrického 
ovládání opravdu na místě. K elektrickému 
ovládání okna můžete navíc doplnit vnitřní 
i vnější zastiňovací doplňky. V tom případě
jsou nejlepší volbou okna INTEGRA®,

Volba správného
střešního okna

Polyuretanová 
úprava
Povrchová vrstva
z polyuretanu  
opatřená odolným 
lakem bílé barvy s UV 
filtrem.

Dvojvrstvé 
lakování
Základní impregnace
a dvě vrstvy 
bezbar vého, vodou 
ředitelného laku.
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protože u tohoto výrobku jsou veškeré
potřebné součásti zabudované 
a okno stačí pouze zapojit do 
zásuvky.
Revolučním řešením je 
ovládání vnitřních nebo 
vnějších doplňků na 
solární pohon.

Výklopná nebo kyvná okna?
Kyvná okna umožňují lepší využití 
prostoru pod oknem. Madlo je ergono-
mické a umístěné na snadno dosažitelné 
horní straně okna. Výklopná okna mají 
ovládací kliku na spodní straně křídla 
a jsou optimální v případě, že je okno 
umístěné ve střeše s mírným sklonem, 
nebo ve větší výšce. Výklopná okna se 
otvírají ven a poskytují neomezený 
výhled. Piktogram u každého okna 
(str. 20-21) znázorňuje, pro jaký sklon 
střechy se hodí.

Zasklení
Energeticky úsporná dvojskla VELUX se 
vyznačují jak nízkými tepelnými ztrátami, 
tak dobrou zvukovou izolaci. Díky 
speciální technologii výroby („warm 
edge“) se také snižuje možnost kondenza-
ce par v chladných klimatických podmín-
kách. Díky vyspělým technologiím mají 
střešní okna VELUX obecně velmi dobré 
tepelně-izolační vlastnosti vyjádřené 
nízkými hodnotami součinitele prostupu 
tepla (U).

Jednovrstvé 
lakování
Základní impregnace
a vrstva bezbarvého,
vodou ředitelného 
laku.
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--59

--54 Energeticky úsporné zasklení  - -54:

• Úspora energie

 4 mm –    sklo se selektivně reflexní vrstvou
 16 mm – argon
 4 mm – plavené sklo

Energeticky úsporné zasklení  - -59:

• Úspora energie
•  Ochrana proti vnějším vlivům (vnější 

tvrzené sklo)

 4 mm – sklo se selektivně reflexní vrstvou
 16 mm – argon
 4 mm – tvrzené sklo

--73 Energeticky úsporné zasklení  - -73:

• Úspora energie
•  Ochrana proti vnějším vlivům (vnější 

tvrzené sklo)
• Lepší zvuková izolace
• Vnitřní lepené bezpečnostní sklo

 2x3 mm – lepené sklo plavené
 14,5 mm – argon
 4 mm –  tvrzené sklo se selektivně reflexní 

vrstvou

--64 Energeticky úsporné zasklení  - -64:

•  Určené pro energeticky úsporné domy
•  Úspora energie díky zlepšeným tepelně 

izolačním vlastnostem
• Lepší zvuková izolace 
•  Ochrana proti vnějším vlivům (vnější 

tvrzené sklo)
• Vnitřní lepené bezpečnostní sklo

 2x3 mm –  lepené sklo plavené se selektivně 
reflexní vrstvou

 16 mm – argon
 4 mm –  tvrzené sklo se selektivně reflexní 

vrstvou
 45 mm – vzduchová mezera
 4mm –  tvrzené sklo se selektivně reflexní  

vrstvou

--60 NOVINKA
 Energeticky úsporné zasklení  - -60:

• Úspora energie
•  Samočisticí povrch
• Vnější tvrzené sklo
• Lepší zvuková izolace
• Vnitřní lepené bezpečnostní sklo

 2x3 mm – laminované sklo
 14 mm – krypton
 4 mm –  tvrzené sklo se selektivně reflexní 

vrstvou



GGL 
•  maximální využití obytného prostoru díky možnosti umístit nábytek přímo 

pod okno
• kyvné okno s ventilační klapkou
• manuální ovládání
• dřevěné okno s dvojvrstvým lakováním
• dodáváno s energeticky úsporným zasklením --59, --60, --73 nebo --64
• možnost dodání spodní ovládací kliky

GPL 
•  vytváří pocit prostoru a maximalizuje výhled
• výklopné okno s ventilační klapkou
• manuální ovládání
• dřevěné okno s dvojvrstvým lakováním
• dodáváno s energeticky úsporným zasklením --59, --60 nebo --73

INTEGRA GGL 
•  elektricky ovládané okno
• zabudované elektrické ovládání pro okno i vnitřní a vnější zastiňovací 

doplňky
• infračervené dálkové ovládání
• dešťový senzor
• možnost sdruženého ovládání pro více zabudovaných oken INTEGRA
• dřevěné okno s dvojvrstvým lakováním
• dodáváno s energeticky úsporným zasklením --60 nebo --73

15°- 90°   

GGU 
•  zvýšená odolnost proti vnějším vlivům
• snadná údržba
• kyvné okno s ventilační klapkou
• manuální ovládání
• polyuretanové okno s dřevěným jádrem, bílý lak s UV filtrem
• dodáváno s energeticky úsporným zasklením --59, --60 nebo --73

15°- 90°   

15°- 90°   

15°- 55° 

20 PŘEHLED VÝROBKŮ

INTEGRA GGU
•  elektricky ovládané okno
• zabudované elektrické ovládání pro okno i vnitřní a vnější zastiňovací 

doplňky
• infračervené dálkové ovládání
• dešťový senzor
• možnost sdruženého ovládání pro více zabudovaných oken INTEGRA
• polyuretanové okno s dřevěným jádrem, bílý lak s UV filtrem
• dodáváno s energeticky úsporným zasklením --60 nebo --73

15°- 90°   

 

GPU
•  výklopné střešní okno s ventilační klapkou
• zvýšená odolnost proti vnějším vlivům
• snadná údržba
• manuální ovládání
• polyuretanové okno s dřevěným jádrem, bílý lak s UV filtrem
• dodáváno s energeticky úsporným zasklením --59, --60 nebo --73

15°- 55° 
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VFE
• pro dobrý výhled a možnost ventilace při vyšší nadezdívce
• svislé doplňkové okno k instalaci pod střešní okno GGL/GGU nebo GPL/GPU
• okno je sklápěcí a ovládá se pomocí madla v horní části křídla
• dřevěné okno s dvojvrstvým lakováním
• dodáváno s energeticky úsporným zasklením --60 nebo --73
• široký sortiment zastiňovacích a dekorativních doplňků

GVK – Novinka 
• střešní výlez (určen pro nevytápěné půdní prostory)
• vyroben z černého polyuretanu
• postranní závěsy
• manuální ovládání

20°- 65°

 55°

90°

15°

21VELUX

GZL 
•  kyvné okno s ventilační štěrbinou
• manuální ovládání
• dřevěné okno s jednovrstvým lakováním
• dodáváno s energeticky úsporným zasklením --54
• možnost dodání spodní ovládací kliky

15°- 90°   

TWR
• přivádí světlo do prostor bez přirozeného zdroje světla
• provedení s pevným teleskopickým tubusem s dvěma napojovacími koleny
• světlovod je možno nastavit prodlužovacím kusem (rovný plechový tubus 

s vysoce odrazivou povrchovou úpravou)
• celková délka základní sestavy je cca 1,85 m, maximální doporučená délka 

s prodlužovacími díly ZTR je 6 m
• na vnější straně tvrzené sklo s nešpinivou povrchovou úpravou
• na vnitřní straně kruhový difuzér 
• možno doplnit ventilačním prvkem nebo nosičem žárovky
 

Podrobnější informa-
ce o technických 
vlastnostech a výrob-
ních variantách jed-
notlivých typů oken 
najdete na straně 27, 
nebo v ceníku.

1VELUX

Ceník

Platný od 17. 4. 2007

Střešní okna
Světlovod
Svislá doplňková okna
Montážní doplňky
Ostění
Lemování
Zastínění a dekorace
Ovládání
Služby
Zařízení pro odvod kouře a tepla

GXL – Novinka
• střešní výlez
• použití v obytných místnostech pro pohodlný a bezpečný výstup na střechu
• ventilační klapka
• ovládání klikou vprostřed křídla, orientaci zavěšení křídla lze změnit
• dodáváno s energeticky úsporným zasklením --59 nebo --73

15°- 85°
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Potřebuji lemování?
Při konstrukci oken VELUX jsme brali 
v potaz všechny aspekty montáže, 
abychom zajistili, že okno perfektně 
za padne do střechy. Nenápadné lemování 
vytváří vodotěsné napojení okna a střechy. 
Tím je zajištěn bezpečný a účinný odvod 
vody.
Lemování VELUX byla testována, aby 
vydržela nejnáročnější klimatické 
podmínky.

Potřebuji montážní doplňky?
Montážní doplňky slouží k usnadnění 
montáže střešního okna VELUX, zároveň 
zajišťují dokonalé napojení instalovaného 
okna na střešní plášť a optimální izolaci 
okna.

Nyní až 10 let záruka!
Nyní Vám nabízíme možnost prodloužit
záruční dobu na střešní okna a lemování až 
na 10 let. Podmínkou je montáž střešního 
okna a lemování se zateplovací sadou 
BDX. Pro bližší informace kontaktujte 
naše zákaznické centrum, nebo navštivte
www.velux.cz.

Bude se hodit 
ke zvolené střešní krytině?
Lemování VELUX se hodí téměř ke všem 
střešním krytinám. Může být použito 
v případě tradičních materiálů, jako jsou 
například tašky, nebo i na méně obvyklé 
materiály, jako je vlnitý plech nebo břidlice.

Bude vyhovovat mé kombinaci oken?
Lemování a montážní doplňky VELUX jsou 
vyrobené speciálně pro okna VELUX. 
Jejich konstrukce vyhovuje systému 
a nabízí kompletní řešení pro samostatná 
okna i mnohočetné kombinace.
Lemování pro sestavy oken je navrženo 
tak, aby umožnilo libovolnou skladbu oken 
VELUX.

Podrobnější informace 
o technických vlast-
nostech a výrobních 
variantách jednotli-
vých typů oken najdete 
na straně 27, nebo 
v ceníku.

Jednoduchá, bezpečná 
a variabilní montáž

1VELUX

Ceník

Platný od 17. 4. 2007

Střešní okna
Světlovod
Svislá doplňková okna
Montážní doplňky
Ostění
Lemování
Zastínění a dekorace
Ovládání
Služby
Zařízení pro odvod kouře a tepla

22 MONTÁŽ
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EDW: max. 120 mm

Lemování EDW
•  Pro montáž samostatného střešního okna 

do profilované střešní krytiny o výšce do 
120 mm.

•   Standardní provedení z hliníku v neutrální 
šedé barvě a z mědi nebo titanzinku.

•  Pro střechy se sklonem 15° až 90°.
•  Také ve variantě s manžetou v červené 

barvě. Barva manžety je zvolena tak, aby 
harmonicky ladila s krytinami v různých 
odstínech červené barvy.

Kombi lemování EKW/EKX
•  Pro montáž sestav střešních oken do profi-

lované střešní krytiny do výšky 120 mm.
•   Standardní provedení z hliníku v neutrální 

šedé barvě a z mědi nebo titanzinku.
•  Pro střechy se sklonem 15° až 90°.

Zateplovací sada BDX
•  Součástí zateplovací sady BDX je zateplo-

vací rám, manžeta z hydroizolační fólie 
(BFX) a samonosný drenážní žlábek.

•  Zajišťuje důkladné provedení izolace po 
obvodu okna a přispívá tak ke snížení 
tepelných ztrát.

• Výhodou je rychlá a snadná montáž.

Ostění 
•  Ostění je dodáváno jako kompletní sada 

s pohledovou povrchovou úpravou.
•  LSB – ostění pro hloubku střešní konstrukce 

do 300 mm. 
•  LSC – ostění pro hloubku střešní konstrukce 

do 400 mm.
•  Součástí sady je manžeta z parotěsné fólie BBX.
•  Bílá povrchová úprava ostění zajišťuje ma-

ximální míru odrazu denního osvětlení.

23VELUX

EDS: max. 16 mm

Lemování EDS
•  Pro montáž samostatného střešního okna 

do ploché střešní krytiny do výšky 16 mm.
•   Standardní provedení z hliníku v neutrální 

šedé barvě a z mědi nebo titanzinku.
•  Pro střechy se sklonem 15° až 90°.

Manžeta z hydroizolační fólie
•  Samostatný plisovaný límec BFX z vysoce 

difuzního materiálu (jednoduché napojení 
na stávající fólii nebo lepenku).

Kombi lemování EKS/EKX
•  Pro montáž sestav střešních oken do plo-

ché střešní krytiny do výšky 16 mm.
•   Standardní provedení z hliníku v neutrální 

šedé barvě a z mědi nebo titanzinku.
•  Pro střechy se sklonem 15° až 90°.

Manžeta z parotěsné fólie
•  Parotěsná fólie BBX pro spolehlivé napo-

jení na rám okna a stávající parotěsnou 
zábranu.

Lemování EFW/EFS
•  lemování je určeno pro sestavu střešního 

okna se svislým doplňkovým oknem VFE
•  lemování EFW je určeno pro profilovanou 

střešní krytinu až do celkové výšky profilu 
120 mm

•  lemování EFS je určeno pro plochou 
střešní krytinu s celkovou výškou profilu 
max. 16 mm

•  lemování zajišťuje vodotěsnost a ochranu 
proti povětrnostním vlivům
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Zastiňovací 
roleta

Předokenní 
roleta

Venkovní
markýza

Lamelová
žaluzie

Plisovaná 
roleta

Zcela zatemňující
roleta Siesta

Síť 
proti hmyzu

Doplňková
plisovaná roleta
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Doplňky pro každého
Ať už potřebujete zastínění, ochranu před 
slunečním žárem nebo úplné zatemnění, 
tou nejlepší volbou pro vaše střešní okna 
jsou dekorativní a zastiňovací doplňky 
VELUX. Doplňky jsou vyrobeny na míru 
přesně pro střešní okna a nabízíme je 
v široké škále barev.

Pick&Click!
Vyvinuli jsme unikátní systém na uchycení 
doplňků s názvem Pick&Click! Tímto 
systémem jednoduše upevníte všechny 
doplňky z naší nabídky. Střešní okna 
VELUX jsou totiž vybavena zabudovanými 
úchytkami, do kterých se roleta či žaluzie 
jednoduše nacvakne. Je to velmi snadné, 
a proto si můžete být vždy jisti dokonalým 
souladem.

Styl podle vlastního vkusu
V nabídce dekorativních a zastiňovacích
doplňků VELUX najdete zcela zatemňující 
roletu Siesta, zastiňovací rolety, plisované 
rolety a lamelové žaluzie. Nabízejí se 
v široké škále barevných odstínů a vzorů 
a jistě si mezi nimi vyberete takový, který 
bude odpovídat vašim představám 
a vkusu. Pro dosažení optimální ochrany 
před sluncem doporučujeme venkovní 
markýzu či předokenní roletu. Samozřej-

mostí jsou pak i zastiňovací a dekorativní 
doplňky na svislá doplňková okna. Veškerý 
sortiment doplňků VELUX si můžete 
pro hlédnout na www.velux.cz nebo 
v brožuře Objevte dokonalý soulad.

Pohodlné užívání a ovládání
Dekorativní a zastiňovací doplňky VELUX 
je možné dodat v provedení s manuálním, 
solárním nebo elektrickým ovládáním. 
Pokud jsou vaše okna ovládána elektricky 
systémem WLX 131, potom stačí doplňky 
zapojit do stávajícího systému a vše řídit 
pomocí jednoho dálkového ovladače.

Vyrobeno pro perfektní soulad
Při objednávání doplňku si pouze pozna-
menejte údaje o typu a velikosti okna ze 
štítku, který je umístěn na křídle vašeho 
střešního okna. Toto unikátní označení je 
zárukou, že doplněk bude rozměrově 
naprosto shodný s oknem.

VELUX 38

Objevte 
dokonalý soulad
Originální dekorativní 
a zastiňovací doplňky VELUX

Platí od 17. 4. 2007

Bližší informace o barevném sorti-
mentu a cenových kategoriích 
doplňků (styl a premium) naleznete 
v brožuře Objevte dokonalý
soulad nebo na www.velux.cz.

25

Doplňky VELUX stačí 
jednoduše vzít a zacvaknout!

25

TM

ORIGINÁLNÍ
MONTÁŽNÍ
ÚCHYTKY
VELUX

Štítek s informacemi o typu a velikosti okna. Pokud 
znáte tyto údaje, tak se při výběru zastiňovacího 
doplňku nemůžete zmýlit!
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Potřebujete více informací?
Máte-li zájem o další podrobnosti, 
navštivte prosím internetové stránky naší
firmy na adrese www.velux.cz.
Součástí webu je e-obchod, ve kterém si 
můžete zakoupit jakýkoliv ze zastiňovacích
doplňků. K dispozici je vám naše zákaznic-
ké centrum a také prezentace v kanceláři 
v Praze nebo v Brně, kde vám rádi 
poskytneme další materiály a informace.
Navštívit můžete také některou z prodejen
stavebnin, supermarket pro kutily, 
některého ze specialistů na střechy nebo 
zastiňovací doplňky – tam všude se 
můžete s našimi výrobky seznámit osobně. 
Náš stánek najdete i na významných 
stavebních výstavách.

Nákup střešního okna
Všechna okna VELUX jsou prodávána 
prostřednictvím prodejen stavebnin 
s proškoleným personálem, supermarketů
pro kutily nebo specialistů na střechy.
Velice rádi vám poskytneme informace 
o prodejcích ve vašem okolí, nebo se 
informujte na www.velux.cz.

Splňte si svůj sen

Odborná montáž
Jak jsme se již v této brožuře zmínili, 
precizní montáž je pro vytvoření dokona-
lých podkrovních prostorů nejdůležitější.
Během našeho působení jsme vyškolili 
celou řadu profesionálů, na které se 
můžete obrátit. Informace o nich vám 
velmi rádi poskytneme, nebo si můžete 
vyhledat nejbližší proškolenou certifiko-
vanou montážní firmu na www.velux.cz.

Servisní služby
Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu 
servisních služeb, např. montáž doplňků 
nebo elektrického ovládání, možnost 
údržby střešních oken apod.
Pro bližší informace kontaktujte zákaz-
nické centrum a vyžádejte si brožuru 
Servisní služby nebo můžete navštívit 
www.velux.cz.

Prožijte svůj sen
Věříme, že jsme vás inspirovali a poskytli
vám užitečné informace. Pusťte do svého 
obydlí světlo a čerstvý vzduch. Prožijte si 
svůj sen.

Zákaznické centrum – tel. 531 015 511

SLUŽBY
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Číselný kód okna
Rozměry v cm

Prosklená plocha v m2 Podlahová plocha v m2

C02
55 x 78

0,20 2,00

F06
66 x 118

0,45 4,50

F08
66 x 140

0,56 5,60

M04
78 x 98

0,44 4,40

M06
78 x 118

0,56 5,60

M08
78 x 140

0,69 6,90

M10
78 x 160

0,82 8,20

P08
94 x 140

0,88 8,80

P10
94 x 160

1,03 10,30

S08
114 x 140

1,11 11,10

Doporučená velikost okna
K zajištění dostatečného osvětlení 
místnosti firma VELUX doporučuje, 
aby zasklená plocha okna (červená 
linka) tvořila nejméně 10 % plochy 
podlahy (modrá linka). Velikost zaskle-
né plochy pro jednotlivé rozměry okna 
je uvedena u jednotlivých výrobků.
V tabulce jsou uvedeny plochy zaskle-
ní jednotlivých velikostí oken, a refe-
renční podlahová plocha odpovídající 
osvětlení jedním oknem.

Přehled vlastností střešních oken

 
78

 

GZL
GGL 
GGL INTEGRA
GGU
GGU INTEGRA

C02

 
98

 

GZL
GGL 
GGL INTEGRA
GGU
GGU INTEGRA
GPU

M04

 
11

8 

GZL
GGL 
GGL INTEGRA
GGU
GGU INTEGRA
GXL

F06

GZL
GGL 
GGL INTEGRA
GGU
GGU INTEGRA
GPL
GPU

M06

 
14

0 

GGL 

F08

GZL
GGL 
GGL INTEGRA
GGU
GGU INTEGRA
GPL
GPU

M08

GZL
GGL 
GGL INTEGRA
GGU
GGU INTEGRA
GPL
GPU

P08

GZL
GGL 
GGL INTEGRA
GGU
GGU INTEGRA
GPU

S08

 
16

0 

GZL
GGL 
GGL INTEGRA
GGU
GPL
GPU

M10

GGL 
GGL INTEGRA
GGU
GPL
GPU

P10

 
60

 

VFE

M31

VFE

P31

VFE

S31

 
95

 

VFE

M34

VFE

P34

VFE

S34
cm  55  66  78  94  114 

 
61

 

GVK

  cm  46 

∅ 35

 4
7 

TWR

014
cm  47 

Kyvné Výklopné Svislé 
doplňkové

Střešní
výlez

Typ okna GZL GGL GGU INTEGRA 
GGL

INTEGRA
GGU GPL GPU VFE GXL

Sklon 
střechy

15–90° ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

15–55° ▯ ▯

15–85° ▯

90° ▯

Energeticky 
úsporné 
zasklení

- -54 (Uokna= 1,5, Uskla= 1,1) ▯

- -59 (Uokna= 1,4, Uskla= 1,1) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

- -60 (Uokna= 1,3, Uskla= 1,0) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

- -73 (Uokna= 1,4, Uskla= 1,1) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

- -64 (Uokna= 1,0, Uskla= 0,7) ▯

Povrchová 
úprava

Polyuretanová úprava ▯ ▯ ▯

Dvojvrstvé lakování ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Jednovrstvé lakování ▯

Lemování
EDS, EDW, kombi ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

EFS, EFW, kombi ▯

Ovládání
Manuální ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Elektrické ▯ ▯

Zastiňovací
doplňky Manuální, elektrické, solární ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

 
60

 

GGL 

  cm  60 

Uokna (W/m2.K) Součinitel prostupu tepla, okno (EN ISO 12567-2) 
Uskla (W/m2.K) Součinitel prostupu tepla, sklo (EN 673)
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VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz

Sídlo fi rmy:
Sokolova 1d
619 00  Brno

Kancelář Praha:
Rubeška 215/1
190 00  Praha

Předvádění výrobků 
a konzultační služby 
na uvedených místech 
po–pá   8.00–16.30

  www.strechy.eu - internetový obchod




