
Zgrany duet – nowy sposób montażu okien w
zestawie DUO

Firma VELUX opracowała nowy sposób montażu okien dachowych obok siebie,
aby cieszyć się większą ilością światła dziennego i panoramicznym widokiem.
Teraz dwa okna o takim samym rozmiarze można zainstalować obok siebie bez
krokwi pomiędzy nimi. Niezwykle eleganckie połączenie elementów sprawia
wrażenie, że tworzą one jedną całość. Nowe rozwiązanie jest łatwe do
zamówienia oraz montażu.

Naturalne światło jest niezwykle ważne dla dobrego samopoczucia oraz zdrowia, a to sprawia, że jest
ważnym aspektem w naszych domach. Nowy bez krokwiowy sposób montażu okien VELUX zapewnia
panoramiczny widok, wpuszczając do pomieszczenia jeszcze więcej światła dziennego. Tworzy
atrakcyjny wystrój jednocześnie dodając wnętrzu przestronności. Zestaw montażowy DUO może być
stosowany z oknami obrotowymi, uchylno-obrotowymi, otwieranymi ręcznie lub sterowanymi
elektrycznie, we wszystkich popularnych rozmiarach oraz różnych konstrukcjach i wykończeniach -
lakierowanym drewnie lub drewnie pokrywanym ciśnieniowo poliuretanem. Można go zastosować
niemal w każdym pokryciu dachowym: płaskim lub profilowanym o niskim i wysokim profilu.
Dostępna jest szeroka gama wariatów, więc właściciele domów oraz dekarze mogą znaleźć
odpowiednie rozwiązanie. -"Dużą zaletą tego rozwiązanie jest fakt, że to kompletny system
montażowy. Zamawiamy zestaw elementów zawierający izolacją przeciwwilgociową, maskownicę do
montażu pomiędzy oknami, belki montażowe oraz kompletną izolację termiczną. Instalacja jest
prosta i intuicyjna, a efekt końcowy elegancki i bardzo podoba się klientom" – mówi Sławomir
Łyskawka, dyr. techniczny VELUX Polska.

Wszystko, czego potrzebujesz
Zestaw montażowy DUO zawiera kołnierz uszczelniający dopasowany do rodzaju pokrycia, ramę
izolacyjną BDX ocieplająca ościeżnicę oraz izolację przeciwwilgociową BFX, która zapewnia i
szczelne połączenie izolacji przeciwwilgociowej dachu z ramą okien. W komplecie jest również
rynienka odwadniająca instalowana pod pokryciem dachowym odprowadzającą wodę z położonej
powyżej połaci dachu poza obrys zestawu. Montaż umożliwiają poziome belki montażowe wraz z
metalowymi wspornikami. Nowy system dostępny jest dla rozstawu okien 100 mm i 18 mm. We
wnętrzu estetyczny wygląd zapewnia dołączona do zestawu biała maskownica mocowana na
zatrzaski pomiędzy oknami dachowymi. Doskonale łączy ona ościeżnice okien, co sprawia wrażenie,
że są one jednym elementem. Wszystkie elementy potrzebne do montażu można zamówić w pakiecie
jednym kodem produktu, to duże ułatwienie dla klientów i dekarzy przy zamawianiu, ponieważ



minimalizuje możliwość popełnienia pomyłki przy doborze poszczególnych elementów zestawu.
Stosując się do wskazówek z instrukcji odnośnie wymiarów otworu w dachu można mieć pewność, że
wszystko będzie do siebie idealnie pasować.
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