VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d, 619 00 Brno
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 506
info.cz@velux.com
www.velux.cz

Nechte svou
domácnost
volně dýchat
Vyměňte svá střešní okna za nová
a přesvědčte se, jak váš domov
promění dostatek denního světla
a čerstvého vzduchu. Nyní získáte
dotaci až 2 500 Kč na každé okno.

Přirozené denní světlo má pro váš domov zásadní význam.
Čím více světla v něm bude, tím lépe se budete cítit.
Sestava dvou a více oken promění celou místnost
a vpustí dovnitř okolní svět.

Změřte si, kolik
denního světla máte doma
www.velux.cz/pomoc-a-rady/luxmetr
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Pro přibližný odhad vydělte výměru místnosti v m2 deseti; tím
získáte ideální prosklenou plochu střešních oken. Kombinace
více oken nebo okna umístěná v různých výškách zajistí ještě
více denního světla v místnosti, a to i v odlehlých koutech.
Získáte tím také výhled ven a budete v kontaktu s okolním
světem.
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Zvolte správný
počet střešních oken

Více informací najdete na

Získejte
nyní dotaci
až 2 500 Kč
na každé nové
okno!

vicesvetla.cz

Střešní okna

Úspora energie

Více pohodlí
Systém izolace
Více denního
světla

Profesionální a bezpečné řešení

Rychlá a čistá práce

Vodotěsné
osazení

Podmínky uplatnění
akční nabídky

Kdy nastává čas
na výměnu střešních oken?

dotace na strešní okna s trojsklem typu GLL/GLU,
GGL/GGU a GPL/GPU

Nebojte se vyměnit
stará střešní okna za nová

Okno již dosloužilo – nefunguje tak, jak by mělo – dřevo
na rámu okna je nenávratně poškozeno – jeho
parametry neodpovídají současným požadavkům.

dotace na dodatečné motory pro nová okna

Je to jednoduché, rychlé a bez velkého nepořádku.
Jsme připraveni vás provést celým procesem výměny
a propojit vás s realizační firmou.

Provádíte rekonstrukci podkroví nebo měníte
střešní krytinu.

dotace na základní sadu VELUX ACTIVE

Dopřejte si vyšší tepelnou pohodu a komfort
bezúdržbového okna -> už nikdy nebudete muset
brousit a lakovat svoje střešní okno.

Chcete využít prostor pod střechou jinak
a hledáte modernější design.
Maximální počet oken na jednu registraci je 10 ks

Záleží vám na zdravém vnitřním prostředí.

Akční nabídku nelze kombinovat s projektovou slevou od společnosti
VELUX Česká republika, s.r.o., ani žádnými jinými speciálními akcemi.

Výměnou části okna vyřešíte problém
pouze krátkodobě. Je čas vyměnit
stará okna za nová!

Kompletní informace a pravidla naleznete na:

Nezáleží na tom, jestli máte okna VELUX nebo jiné
značky, která již nevyhovují funkčností nebo vzhledem.
Stačí si vybrat takové okno, které nejlépe pokryje vaše
potřeby a představy. S výběrem vám rádi poradí
prodejci nebo náš zákaznický servis.

www.vicesvetla.cz

www.velux.cz/vymeny

www.velux.cz/pomoc-a-rady/vymena-oken

Nepromeškejte správný čas

Co získám výměnou:

Jak probíhá výměna?

★

Úspora energií

Montážník

★

Moderní design

1.

★

Konec starostí s údržbou

★

3.

Odstranění tepelných mostů

Registrace
Nákup
(oken, doplňků nebo VELUX ACTIVE)
Vložení faktur
Vyplacení dotace na účet zákazníka

15. 3.

1. 4.

30. 4.

21. 5.

15. 6.

30. 6.

Rychlá
výměna

(bez porušení ostění/sádrokartonu kolem okna)

… připraví prostor montáže

2. … vysadí původní střešní okno
… upraví tepelnou izolaci a parozábranu

4. … namontuje nové okno
5. … osadí rám střešní krytinou
6. … zasadí nové křídlo okna
7.

… uklidí prostor montáže

