
Komfortowe poddasze latem

Poddasze to jedyne miejsce w domu, gdzie
możemy zaznać chwilę wytchnienia od upału.
Warto pomyśleć o zamontowaniu rolet i
markiz firmy VELUX, które pomogą nam
stworzyć optymalną temperaturę na poddaszu.

VELUX jest czołowym producentem okien do poddaszy oraz rolet i żaluzji. Z badań
przeprowadzonych przez firmę  wynika, że problemy ze snem ma aż 59% osób, które uskarżały się na
upały. Co więcej, przegrzane pomieszczenia mogą być niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.

Komfort na poddaszu
Markizy i rolety VELUX, które montuje się na zewnątrz okna, są najlepszym sposobem ochrony
pomieszczeń przed przegrzewaniem. Markiza VELUX idealnie sprawdzi się w:

salonie●

sypialni●

pokoju dziecięcym●

gabinetach●

Markiza VELUX wykonana jest ze specjalnej siateczki, absorbującą promienie słoneczne i redukującą
ilość wpadającego ciepła do pomieszczenia do 76%. Ponadto nie ogranicza widoku za oknem i
dostępu do światła. Dzięki niej możemy wygodnie pracować i wypoczywać na poddaszu, gdy dzień
jest upalny. Jeśli nie używamy markizy możemy ją całkowicie zwinąć – wówczas staje się niewidoczna.

Z kolei roleta zewnętrzna VELUX zapewni nam kompleksową kontrolę nad światłem i temperaturą.
Właściwości rolet VELUX:

redukcja ilości wpadającego do wnętrza światła do 94%  ●

gwarancja prywatności●

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa domowników●

idealna do pokoju dla dziecka (pozwala na całkowite zaciemnienie wnętrza)●



Rolety i markizy wewnętrzne VELUX dostępne są w trzech wariantach:
 

manualnym●

zasilanym elektrycznie●

solarne w systemie VELUX INTEGRA●

Przed ich zakupem trzeba wziąć pod uwagę parę rzeczy. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę
na miejsce, w którym zostaną zamontowane i zastanowić się, jak często będziemy regulować ich
pozycję. W wersjach elektrycznych i solarnych dużym udogodnieniem jest panel dotykowy, który
działa na fale radiowe w systemie io-homecontrol. Pozwala on nam na sterowanie roletami z
dowolnego miejsca w domu oraz zaprogramowanie je tak, by podnosiły i zasuwały się o wybranej
godzinie.

Dekoracja poddasza
Rolety wewnętrzne VELUX są również dobrym sposobem, by chronić pomieszczenie przed
nagrzewaniem. Produkowane są w bardzo wielu kolorach i wzorach, dzięki czemu łatwo dopasujemy
je do dowolnego wystroju. Do wyboru mamy wiele typów. Efekt rozproszenia lub zaciemnienia
światła uzyskamy dzięki roletom:

zaciemniającym●

plisowanym●

dekoracyjnym●

rzymskim●

Roleta zaciemniająco-plisowana DFD jest najbardziej funkcjonalna i możemy stosować ją na
przemian. Kiedy świeci dość intensywne słońce i potrzebujemy całkowitego zaciemnienia rozwijamy
górną część. Dolną część plisowaną wykorzystujemy wtedy, gdy chcemy stworzyć w pokoju świetlne
refleksy.

Świeże powietrze i spokojny sen
Wieczorami warto otworzyć okno, by wyrównać różnicę temperatur w pomieszczeniu i naturalnie
ochłodzić wnętrze. Moskitiera VELUX zapewni nam ochronę przed insektami, które są niezwykle
uciążliwe latem. Szczelna siateczka zagwarantuje, że nawet najdrobniejsze owady nie przedostaną
się do środka. Moskitiera nie ogranicza widoku na zewnątrz. Można ją zamontować na dowolnym
oknie dachowym i połączyć ją z roletami wewnętrznymi czy markizami.
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