Výhodná jesenná
ponuka
Tri sú
omnoho viac
než dve

Už za tri
strešné okná
VELUX s trojsklom

3×20 €
späť.*

Strešné okná

Predchádzajúci stav

Zvažujete rekonštrukciu podkrovia
a výmenu strešných okien? Rozšírenie bývania
o podkrovný priestor? Alebo napríklad
presvetlenie podkrovia svojej novostavby?
Strešné okná VELUX s trojsklom potešia
každého, kto chce premeniť svoje
podkrovie na zdravšie a komfortnejšie
miesto s dostatkom denného svetla
a čerstvého vzduchu.

Štandard Plus

Rozmer
GLL MK06

333 €

s DPH

Ekonomické
izolačné trojsklo – 61
Zvýšte energetickú úspornosť a komfort bývania.
Cenovo dostupné trojsklo urobí váš domov dlhodobo
úsporným bez kompromisov v kvalite. Dostupné pre
strešné okná typu:
GLL/GLU
★
★

Tvrdené vonkajšie sklo
Plavené vnútorné sklo
Technické údaje
* Uw = 1,1 W/m2K
* g = 0,55
* Ug = 0,6 W/m2K
* Rw = 32 dB

Premium

Rozmer
GGL MK06

515 €
s DPH

Bezpečnostné
izolačné trojsklo – 68
Vďaka lepenému vnútornému sklu môžete pod svojím
strešným oknom v pokoji a bezpečne spať, pracovať
alebo nechať deti hrať sa. Dostupné pre strešné
okná typu:
GGL/GGU/GPL/GPU/INTEGRA∏/SOLAR∏
★
★
★
★

Tvrdené vonkajšie sklo
Lepené vnútorné sklo
Samočistiaca vrstva
Vrstva proti vonkajšiemu
roseniu

Technické údaje
* Uw = 1,1 W/m2K
* g = 0,52
* Ug = 0,7 W/m2K
* Rw = 35 dB

Premium

Rozmer
GGL MK06

572 €
s DPH

Nízkoenergetické
bezpečnostné trojsklo – 66
Získajte energeticky úsporný domov vďaka vynikajúcej
energetickej bilancii strešného okna s týmto zasklením.
Samočistiaca vrstva na vonkajšom skle vám ušetrí
námahu pri čistení. Dostupné pre strešné okná typu:
GGL/GGU/GPL/GPU/INTEGRA∏/SOLAR∏
★
★
★
★
★

Tvrdené vonkajšie sklo
Lepené vnútorné sklo
Samočistiaca vrstva
Vrstva proti vonkajšiemu
roseniu
Zníženie hluku z dažďa

Technické údaje
* Uw = 1,0 W/m2K
* g = 0,51
* Ug = 0,5 W/m2K
* Rw = 37 dB

Premium

Rozmer
GGL MK06

697 €
s DPH

Prémiové nízkoenergetické
trojsklo proti hluku – 62
Vďaka vysokému útlmu vonkajšieho hluku i hluku
z dažďa získate tichý priestor pre život i relaxáciu. Toto
prémiové zasklenie tiež vyniká v tepelnoizolačných
vlastnostiach. Dostupné pre strešné okná typu:
GGL/GGU/GPL/GPU/INTEGRA∏/SOLAR∏
★
★
★
★
★
★

Tvrdené vonkajšie sklo
Lepené vnútorné sklo
Vrstva proti vonkajšiemu
roseniu
Zníženie hluku z dažďa
Zníženie vonkajšieho hluku
Najlepšia hodnota Uw

Technické údaje
* Uw = 0,81–0,85 W/m2K
* g = 0,52
* Ug = 0,5 W/m2K
* Rw = 42 dB

Už za tri strešné okná VELUX
s trojsklom 3×20 € späť.*
Ako získať zľavu?
Nakúpte v období od 15. 9. do 31. 10. 2017
strešné okná VELUX s trojsklom.
Do 15. 11. 2017 vyplňte formulár
a priložte kópiu dokladu o nákupe
na www.velux.sk/akcia.
1× strešné okno s trojsklom = 10 € späť
2× strešné okno s trojsklom = 30 € späť
3× strešné okno s trojsklom = 60 € späť
... a následne za každé ďalšie strešné okno
s trojsklom 20 € späť.

Trojsklo ešte nikdy
nebolo dostupnejšie
Strešné okná VELUX s trojsklom ponúkame
v kategórii Štandard Plus a Premium
vo všetkých typoch ovládania.

1. Úspora
2. Nadčasovosť
3. Komfort

sklá

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava

Akcia platí iba na strešné okná VELUX s trojsklom typu: GLL/GLU, GGL/GGU
a GPL/GPU so zasklením 61, 62, 66 a 68. Viac informácií a kontaktný formulár
na www.velux.sk/akcia. Na výrobky, ktoré nie sú súčasťou výpočtu v rámci
registračného formulára, sa akcia nevzťahuje. Akcia na strešné okná VELUX platí
od 15. 9. od 31. 10. 2017.
Akciová ponuka sa nevzťahuje na iný sortiment ani veľkosti výrobkov VELUX, než je
uvedené v registračnom formulári. Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo kedykoľvek
v priebehu akcie túto akciu zrušiť či zmeniť, a to aj bez uvedenia dôvodu, rovnako ako
právo nechať skontrolovať svojím zamestnancom nakúpený tovar u zákazníka. Akcia
sa vzťahuje iba na tovar kúpený na území Slovenskej republiky. Neúplné doklady alebo
nesprávne vyplnené formuláre nebudú akceptované.
* Podmienky a ostatné varianty akcie Cash back nájdete na: www.velux.sk/akcia.
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