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NASZ GŁÓWNE PRODUKTY

Produkty

Drewniane okna dachowe

▪ Gwarantują wysoką jakość, 

doskonały komfort użytkowania 

i mniejsze zużycie energii

▪ Idealne rozwiązanie dla inwestorów, 

którzy poszukują energooszczędnych 

rozwiązań w korzystnych cenach

Okna do płaskiego dachu

▪ Sferyczny Moduł Szklany 

VELUX - zastosowanie 

zakrzywionego szkła, które 

skutecznie odprowadza 

wodę z powierzchni okna

Okna drewniano-poliuretanowe

▪ Innowacyjna technologia 

ThermoTechnologyTM – użycie 

odpornego na wodę poliuretanu; 

poliuretanowa konstrukcja jest 

uformowana z jednej części - na 

narożach nie gromadzi się kurz i brud

▪ Doskonałe właściwości 

termoizolacyjne

Akcesoria

▪ Rolety zewnętrzne i 

wewnętrzne,

▪ Żaluzje,

▪ Automatyka sterowania,



VELUX ACTIVE Z NETATMO
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Najważniejsze korzyści:

Automatyczna wentylacja pomieszczeń: W 
oparciu o lokalne warunki pogodowe, system 
wentyluje pomieszczenia 3 razy dziennie.

Inteligentna ochrona przed nagrzewaniem: 
Rolety i markizy VELUX samodzielnie zamkną 
się, gdy otrzymają informację z najbliższej stacji 
pogodowej o zbliżającej się fali gorąca.

Samodzielna instalacja: Możesz zainstalować 
i zaprogramować VELUX ACTIVE samodzielnie, 
bez wsparcia specjalisty.
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OBECNOŚĆ W POLSCE

4 300
pracowników

1,9mld zł
przychody 
w 2017 roku

Gospodarka obiegu 
zamkniętego

97% odpadów jest 
wykorzystywana 
ponownie

Redukcja emisji

77%

w odniesieniu do 
wartości produkcji

+20%
satysfakcji motywacji więcej niż 
u przeciętnego pracodawcy

131 mln zł
tyle środków przekazały FUNDACJE VELUX 
od początku swojej działalności



90 %
naszego czasu spędzamy 
w budynkach

#IndoorGeneration



BAROMETR ZDROWYCH DOMÓW – 4 EDYCJE

2015-2016: Jak Europejczycy i Polacy odczuwają różnicę, 
którą zapewnia zdrowy dom? Co charakteryzuje zdrowy dom? 

2017: Jak niezdrowy 
budynek wpływa na 
zdrowie mieszkańców? 
Konsekwencje niezdrowych 
budynków. 

2018: Wyzwania: 
urbanizacja i migracja na 
przedmieścia, własność a 
chęć do renowacji, lokale 
socjalne, zdrowe biura



VELUX COMPANY



Struktura wiekowa lokali mieszkalnych w Europie

W większości krajów UE około 65% budynków mieszkalnych zostało wybudowanych przed wejściem w 
życie pierwszych europejskich przepisów dotyczących wymagań efektywności energetycznej termicznych 
budynków (tj. przed 1979 r.).

Baza danych budynków UE:: https://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-database



65% europejskich i 58% polskich 
zasobów budowlanych to 
budynki starsze niż 40 lat 



Podział budynków według klasy świadectwa charakterystyki energetycznej w EU

Jedynie 10% budynków posiada obecnie świadectwa energetyczne klasy A lub B

Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Parlament Europejski: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU%282016%29587326_EN.pdf



Tylko 1-2% budynków rocznie
przechodzi renowację



Europejczyków 
twierdzi, że mieszka 
w niezdrowym
budynku



Stan budynków a prawdopodobieństwo zgłaszania złego stanu zdrowia w Polsce

Mieszkańcy domów jednorodzinnych częściej zgłaszają problemy zdrowotne wynikające ze złych warunków 
panujących w mieszkaniu.



Stare budynki stanowią problem społeczny



WZROST ZAGROŻENIA UBÓSTWEM ENERGETYCZNYM
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Rosnące ceny energii

Niskie dochody

Budynki nieefektywne energetycznie

Nie jest w stanie ponosić 
kosztów ogrzewania 
swoich domów

Polaków
Blisko 

9 mln 



ZADŁUŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH
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Jak temu zaradzić….?



Kompleksowa modernizacja
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OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII A MODERNIZACJA
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Niska efektywność energetyczna budynków jednorodzinnych przyczyną smogu w Polce
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1) Wyższa efektywmość energetyczna
2) Niższe rachunki
3) Czyste powietrze
4) ………..?



Dostęp do światła dziennego 
w biurach może zwiększyć 
efektywność pracowników 
nawet o 10-25%

Grupa Heschong Mahone (2003) Okna i biura: Badanie wydajności pracowników 
biurowych i środowiska wewnętrznego: 

http://h-m-g.com/downloads/Daylighting/A9_Windows_Offices_2.6.10.pdf



o tyle zwiększa się zdolność 

dzieci do nauki, 

jeśli przebywają one 

w zdrowym klimacie 
wewnętrznym15%



Pracownicy biurowi ze 
stanowiskiem w pobliżu 
okien śpią średnio o 46 minut 
więcej w nocy.

Chueng I. (2013) Wpływ światła dziennego w miejscu pracy na sen, aktywność fizyczną i jakość życia. Amerykańska Akademia Medycyny Snu 36



Zdrowe mieszkania: dobra inwestycja

Budynki mieszkalne złej jakości kosztują gospodarki UE prawie 194 mld EUR 
rocznie 

https://www.eurofound.europa.eu/fr/news/news-articles/inadequate-housing-is-costing-europe-eu194-billion-per-year

1,5 roku
w takim czasie zwróciłaby się ta inwestycja



Bariery dla renowacji

Jeśli mamy zwiększyć tempo renowacji, musimy popracować nad usunięciem następujących barier.

Ocena skutków dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z 2016 r.: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_impact_assessment_part1_v4_0.pdf

Niska świadomość
i brak informacji

Brak odpowiedniej 
zachęty

Wysokie koszty 
transakcyjne

Ograniczony 
dostęp do kapitału



W poszukiwaniu korzyści i narzędzi dla…

NAJEMCY

WŁAŚCICIELA

PRACODAWCY

GMINY

ARCHITEKTA

DEWELOPERA

…na rzecz tworzenia
ZDROWYCH BUDYNKÓW!



Zdrowe życie zaczyna się w domu

VELUX POLSKA

Ranking czynników:
#1 dobry sen w nocy
#2 wietrzenie domu
#3 jedzenie warzyw i owoców
#4 światło dzienne w domu
#5 spędzanie czasu na dworze
#6 unikanie tytoniu
#7 regularne ćwiczenia
#8 unikanie środków chemicznych
#9 suplementy diety



RenovActive: studium przypadku w ramach renowacji niskobudżetowej

Jasne światło dzienne
i naturalny przepływ 
powietrza przez dom za 
pomocą centralnej 
klatki schodowej i okien
dachowych

Poprawa konturu i 
izolacji budynku

Zwiększenie powierzchni
mieszkalnej poprzez 
przebudowę poddasza i 
rozbudowę budynku



NOWOCZESNE REGULACJE

Bilans energetyczny

Daylight Factor



DAY LIGHT REQUIREMENTS
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TBC

Daylight factors

Window-to-floor ratio

In practice
The situation in 
Member States

(residential)

Glass-to-floor ratio

8%

12%
10%17%

DF >
2%

12,5%

10%
2%

10%
20%14%

RW: 10%
FW:12-

17%
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1-2%

10%

10%

7%

20%

12,5%

10%

10-12,5%
or DF: 0,9%
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DF: 2%

10% or
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10%

XX%: Regulation
XX%: Recommendation

: Correction factors



NORMA EN 17037



RÓŻNE WYMAGANIA DLA BUDYNKÓW NOWYCH I 
REMONTOWANYCH
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RÓŻNE WYMAGANIA DLA BUDYNKÓW NOWYCH I 
REMONTOWANYCH







www.VELUX.pl/zdrowedomy


