
Nabídněte vašim zákazníkům výměnu střešního okna.
Je jednoduchá, rychlá a čistá.

Výhody pro zákazníka:
• úspora energií
• výborné užitné vlastnosti
• moderní design

Výhody pro vás:
• snadná a rychlá práce hotová 

do 2 hodin
• zajímavý výdělek

V období od 1. května do 31. října 2010 společnost VELUX nabízí 
koncovým zákazníkům slevu 10 % na nové střešní okno zakoupené 
a použité na výměnu starého střešního okna nebo na kombinace 
střešních oken. Více na www.velux.cz.

10 %



Možnosti výměny střešního okna za nové ve stejné velikosti

1. Výměna s použitím lemování EW, EL
• osazení střešního okna ve stejné výšce jako 

původní střešní okno
• bez zásahu do vnitřního ostění

Okenní křídlo starého střešního okna 
vysaďte z rámu.

Okno z vnější strany zateplete 
minerální vlnou. Z vnitřní strany 
napojte na parotěsnou fólii.
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Tašky okolo střešního okna složte 
a odložte stranou. Původní lemování 
a oplechování střešního okna 
demontujte.

Pro vodotěsné napojení střešního okna 
na existující hydroizolační fólii 
použijte hydroizolační fólii BFX, 
která se jednoduše natáhne na rám 
střešního okna.

Odmontujte starý okenní rám. 
Při výměně střešního okna za nové 
stejné velikosti není nutné montážní 
otvor upravovat ani zasahovat 
do vnitřního ostění.

Namontujte lemování 
pro výměnu EW a oplechování 
střešního okna.

Nasaďte rám nového střešního okna 
a přimontujte montážní úhelníky.

Stačí už jen nasadit křídlo nového 
střešního okna, namontovat roletu 
nebo žaluzii a výměna je hotová.

Seznam výrobků potřebných k výměně:
• střešní okno
• lemování EW nebo EL
• manžeta z hydroizolační fólie BFX

Porovnejte vlastnosti starších a současných střešních oken

15 až 20 let stará střešní okna
zasklení 00

Současná střešní okna 
bezpečné energeticky úsporné dvojsklo 73

tloušťka dvojskla 15 mm tloušťka dvojskla 24 mm 

Složení dvojskla:
3 mm vnitřní plavené sklo
9 mm mezera plněná argonem
3 mm vnější plavené sklo

Složení dvojskla:
2 x 3 mm lepené bezpečné sklo s PVB fólií
14 mm mezera plněná argonem
4 mm vnější tvrzené sklo s refl exně selektivní 
vrstvou

hliníkový meziskelní rámeček teplý meziskelní rámeček z nerezu

Uskla = 2,8–3,1 W/m2K
Uokna = 2,5–2,8 W/m2K 

Uskla = 1,1 W/m2K
Uokna = 1,4 W/m2K 
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3. Výměna s použitím ostění LSB, LSC
• osazení střešního okna o 27 mm níže oproti původ-

nímu oknu, čímž bude dosaženo tepelně izolačních 
parametrů současných střešních oken (zejména 
součinitel postupu tepla U celého okna)

• ostění z původního okna nahrazeno systémovým 
ostěním VELUX LSB, LSC, které je dodáváno jako 
kompletní sada s bezúdržbovou povrchovou úpra-
vou opatřenou omyvatelnou fólií v bílé barvě

• součástí ostění je i parotěsná fólie BBX

Seznam výrobků potřebných k výměně:
• střešní okno
• lemování EDW nebo EDS
• zateplovací sada BDX
• ostění LSB nebo LSC

Seznam výrobků potřebných k výměně:
• střešní okno
• lemování EDW nebo EDS
• zateplovací sada BDX

2. Výměna s použitím lemování EDW, EDS
• osazení střešního okna níže o 27 mm oproti původnímu 

oknu, čímž bude dosaženo tepelně izolačních 
parametrů současných střešních oken (zejména 
součinitel prostupu tepla U celého okna)

• nutno přidat novou spodní část ostění



VELUX Česká republika, s.r.o.
Centrum služeb zákazníkům:
Telefon: 840 111 241
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz

Sídlo fi rmy:
Sokolova 1d
619 00 Brno
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Nezapomeňte zákazníkovi nabídnout originální rolety 
a žaluzie VELUX k dosažení příjemného klimatu 
v podkrovní místnosti.

Rolety 
a žaluzie

WWW Výběr velikosti střešního okna s ostatními výrobky 
systému VELUX i s naceněním najdete 
na www.evelux.cz v části Výměna střešního okna.

Ceník s cenami bez DPH:
Speciální lemování pro výměnu střešního okna 
bez zásahu do vnitřního ostění

Kód lemování EW 0000 EL 0000

Provedení Hliník Hliník

Krytina Profi lovaná do max. 
výšky 120 mm

Plochá do max. 
výšky 16 mm

C02 55 x 78 1 850 1 260

C04 55 x 98 1 900 1 310

F04 66 x 78 2 140 1 460

F06 66 x 118 2 190 1 530

M04 78 x 98 1 890 1 230

M06 78 x 118 1 930 1 290

M08 78 x 140 2 010 1 380

M10 78 x 160 2 070 1 550

P04 94 x 98 2 010 1 390

P06 94 x 118 2 070 1 450

P08 94 x 140 2 150 1 540

P10 94 x 160 2 200 1 610

S06 114 x 118 2 250 1 420

S08 114 x 140 2 340 1 490

S10 114 x 160 2 380 1 680

U04 134 x 98 2 360 1 420

U08 134 x 140 2 510 1 570

U10 134 x 160 2 550 1 750

Dodací lhůta 10 pracovních dnů          20 pracovních dnů

Nejste v tom sami – podpora 
z naší strany:
• ukázková montáž od společnosti 

VELUX
• konzultace po telefonu
• školení v tréninkovém centru VELUX
• odborné sekce pro montážní fi rmy 

na www.velux.cz


