
Promocja
sezonowa

System ciepłego
montażu BDX

gratis*

Komfort cieplny 
o każdej porze roku
3-szybowe okna Standard Plus w promocyjnym
pakiecie z markizą i systemem ciepłego montażu

Promocja obowiązuje od 3.09 do 31.10.2018 r.
Szczegóły na: www.promocjakomfortowa.pl lub u Twojego dystrybutora.

Gratis*

Latem! Ochrona przed 
nadmiarem ciepła
z zewnętrzną markizą 
przeciwsłoneczną.

Zimą! Lepsza
izolacyjność z systemem 
ciepłego montażu BDX.

*cena detaliczna pakietu została obniżona o równowartość ceny systemu ciepłego montażu BDX



Poznaj nasze produkty:

Wszystkie produkty objęte
promocją zaprojektowano tak,
aby tworzyły idealnie dopasowany 
pakiet podnoszący komfort cieplny 
i energooszczędność Twojego domu.

Poprawia parametry izolacyjne okna, chroni 
przed stratami ciepła i gwarantuje szczelność 
na wiele lat.

System ciepłego montażu BDX

Dzięki trzem szybom zapewniają świetne 
parametry izolacyjne przez cały rok. Wybór 
energooszczędnych, 3-szybowych okien 
VELUX to gwarancja komfortu na lata.

Okna VELUX Standard Plus

Pochłania nawet 76% ciepła słonecznego, 
blokując promienie słoneczne przed 
dotarciem do szyby. Dzięki niej na poddaszu 
jest chłodniej w letnie, upalne dni.

Zewnętrzna markiza
przeciwsłoneczna MHL



20
LAT

GWARANCJI

Cena detaliczna pakietu została obniżona 
o równowartość ceny systemu ciepłego 
montażu BDX.

Niższa cena

Kilka stopni mniej w upalne lato dzięki 
markizie MHL oraz ciepłe poddasze zimą 
za sprawą systemu ciepłego montażu BDX.

Komfort cieplny przez cały rok

Montując okna VELUX z systemem ciepłego 
montażu możesz otrzymać dodatkowe 10 lat 
gwarancji, czyli zyskujesz 20 lat pewności z 
gwarancją VELUX. Przedłuż gwarancję na 
www.velux.pl.

20 lat gwarancji

Lepsza izolacja zapewniana przez okna
z systemem BDX i markizami MHL sprawia, 
że nie musisz zwiększać mocy grzejnika 
zimą ani klimatyzatora latem – generujesz 
oszczędności przez cały rok!

Oszczędności na ogrzewaniu
i chłodzeniu

Korzyści promocji



Skorzystaj z promocji
w 2 prostych krokach

 

Zamów wybrane okna*
w pakiecie z markizą MHL
i systemem ciepłego montażu BDX, 
a system BDX otrzymasz gratis**.

KROK 2 

Wybierz drewniane lub 
drewniano-poliuretanowe 
3-szybowe okna Standard 
Plus, odpowiednie do Twoich 
potrzeb.

KROK 1

*Typy okien objęte promocją: GLL 1061, GLL 1061B, GLU 
0061 i GLU 0061B w rozmiarach FK06, MK04, MK06, 
MK08, MK10 i PK08.

**Cena detaliczna pakietu została obniżona o równowartość 
ceny systemu ciepłego montażu BDX.

Nie trać okazji,
skorzystaj już dziś.
Kup okna VELUX i ciesz się 
komfortem i oszczędnością 
użytkowania naszych produktów.

Więcej dowiesz się na
www.promocjakomfortowa.pl


