
Zmerajte si, koľko 
denného svetla máte doma 

www.velux.sk/prakticke-rady/luxmeter

Orientačné vodítko pre denné osvetlenie

Zvoľte správny 
počet strešných okien
Prirodzené denné svetlo má pre váš domov zásadný význam. 
Čím viac svetla v ňom bude, tým lepšie sa budete cítiť. 
Zostava dvoch a viacerých okien premení celú miestnosť
a vpustí dovnútra okolitý svet.

Pre približný odhad vydeľte výmeru miestnosti v m2 desiatimi; 
tým získate ideálnu presklenú plochu strešných okien. Kombinácia 
viacerých okien alebo okná umiestnené v rôznych výškach zaistia 
ešte viac denného svetla v miestnosti, a to aj v odľahlých kútoch. 
Získate tým tiež výhľad von a budete v kontakte s okolitým svetom.

1 m2

10 m2 odporúčaná 
presklená plocha 
strešných okien v m21,5 m2

15 m2

2 m2

20 m2

__ m2 : 10

__ m2

=

Střešní okna 

Nechajte svoju
domácnosť
voľne dýchať
Vymeňte svoje strešné okná za nové 
a presvedčte sa, ako váš domov 
premení dostatok denného svetla 
a čerstvého vzduchu. Teraz získate 
dotáciu až 100 € na každé okno.

Využite  
dotáciu  

 až 100 €  
 na nákup  
strešného  

okna    Viac informácií nájdete na 

viacsvetla.sk

VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

Zákaznická linka:
Telefón: 02/33 000 543
info.sk@velux.com
www.velux.sk
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Strešné okná



Úspora energie Viac pohodlia

Rýchla a čistá prácaProfesionálne a bezpečné riešenie

Výmenou časti okna vyriešite 
problém len krátkodobo. Je čas 
vymeniť staré okná za nové!

Nezáleží na tom, či máte okná VELUX alebo inej 
značky, ktoré už nevyhovujú funkčnosťou alebo vzhľadom.
Stačí si vybrať také okno, ktoré najlepšie pokryje vaše 
potreby a predstavy. S výberom vám radi poradia
predajcovia alebo náš zákaznícky servis.

 Je to jednoduché, rýchle a bez veľkého neporiadku

 Sme pripravený vás previesť celým procesom výmeny 
a prepojiť vás s realizačnou firmou

 Doprajte si vyššiu tepelnú pohodu a komfort 
bezúdržbového okná -> už nikdy nebudete musieť 
brúsiť a lakovať vaše strešné okno

www.velux.sk/prakticke-rady/vymena-okien

Ako prebieha výmena?
Montážnik
1. … pripraví priestor montáže

2. … vysadí pôvodné strešné okno

3. … upraví tepelnú izoláciu a parozábranu

4. … namontuje nové okno

5. … osadí rám strešnou krytinou

6. … zasadí nové krídlo okna

7. … uprace priestor montáže 

(Bez porušenia okolia / sadrokartónu okolo okna)
Čo získam výmenou:
★ Úspora energií

★ Moderný dizajn

★ Koniec starostí s údržbou

★ Odstránenie tepelných mostov

 Okno už doslúžilo - nefunguje tak, ako by malo - drevo 
na ráme okna je nenávratne poškodené - jeho parametre 
nezodpovedajú súčasným požiadavkám

 Vykonávate rekonštrukciu podkrovia alebo meníte 
strešnú krytinu

 Chcete využiť priestor pod strechou inak 
a hľadáte modernejší dizajn

 Záleží vám na zdravom vnútornom prostredí

www.velux.sk/vymeny 

Kedy nastáva čas 
na výmenu strešných okien?

Nebojte sa vymeniť 
staré strešné okná za nové

Viac denného 
svetla

Rýchla 
výmena

Vodotesné 
osadenie

Systém izolácie

Podmienky uplatnenia 
akciovej ponuky

dotácia na strešné okná s trojsklom typu GLL / GLU, 
GGL / GGU a GPL / GPU

dotácia na dodatočné motory pre nové okná

dotácia na základnú sadu VELUX ACTIVE

21. 5.30. 4.

Maximálny počet okien na jednu registráciu je 10 ks

Nákup
(okien, doplnkov alebo VELUX ACTIVE)

Vloženie faktúr

15. 3. 1. 4. 15. 6.

Akčnú ponuku nie je možné kombinovať s projektovou zľavou  
od spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. ani so žiadnými inými 
špeciálnymi akciami.

Kompletné informácie a pravidlá nájdete na: 

www.viacsvetla.sk

Nepremeškajte správny čas
Registrácia

Vyplatenie dotácie na účet zákazníka

30. 6.


