
Návod na montáž vertikálneho prvku VFE/VFA/VFB 
k strešnému oknu VELUX. 

 
Pozn.: Pri montáži postupujte podľa obrázkového návodu priloženého k oknu. 
Tento návod je prekladom jeho textovej časti. 
 
Montáž strešného okna: Viď montážny návod priložený k strešnému oknu. 
Montáž lemovania: Viď montážny návod priložený k lemovaniu. 
 
strana 2 obr. 1 - Montážne uholníky sú pribalené k oknu ako je znázornené na 

obrázku. 
strana 3 obr. 2 - Pripravte si strešné okno. Upevnite uholníky ako je 

znázornené na obrázku. 
obr. 3 – Vyznačte vzdialenosť minimálne 130 mm od vonkajšej steny 
na oboch stranách ako je znázornené na obrázku. Zakreslite zvislú 
čiaru až na doplnkové laty.  

strana 4 obr. 4 - Na latu priložte pribalenú šablónu ako je znázornené na 
obrázku a zakreslite značku pre umiestnenie spodnej hrany strešného 
okna (1). Pomocou šablóny skontrolujte, či máte dostatočnú výšku 
otvoru pre umiestnenie okna VFE/VFA/VFB. 
obr. 5 - Od značky pre umiestnenie spodnej hrany okna naneste 
vzdialenosť Y+25 mm (Y=dĺžka strešného okna) a v tejto vzdialenosti 
upevnite montážnu latu. 

strana 5 obr. 6 - Do otvoru umiestnite strešné okno. Horné uholníky upevnite 
skrutkami (a). Potom upevnite spodné uholníky skrutkou 
v podlhovastom otvore na doplnkové laty, ktoré musia byť v jednej 
rovine s ostatným latovaním (b). Vycentrovanie strešného okna podľa 
montážneho návodu na strešné okno je potrebné urobiť po montáži 
vertikálneho okna. 

strana 6 Iba typ VFE 
obr. 7a - Laty z krabice položte na rovný povrch (1). Zatiahnite za 
rukoväť (2). Pokiaľ je okno vybavené poistkou, otočením ju uvoľnite 
(3). Zatlačte zarážku (4) a uvolnite rameno kovania. Položte krídlo na 
pripravené laty, stlačte západku kovania a vyberte krídlo (5). 

strana 7 Iba typ VFA/VFB 
obr. 7b - Uvoľnenie krídla: Otočte kľučku a otvorte okno (1). Pootočte 
poistku na ramene kovania (2). Uvoľnite rameno a krídlo vyberte (3, 4). 

strana 8 V závislosti od vzdialenosti X (medzi vyznačenou čiarou a vnútornou 
stenou) pokračujte krokom 8a alebo 8b. Priložte kotviaci prvok tak, aby 
vzdialenosť medzi jeho prvým okruhlym otvorom a rohom steny bola 
minimálne 60 mm (1). Čiaru vyznačenú na stene (3) zaznačne na 
kotviacom prvku (2). 

strana 9 obr. 9 - Odstráňte hornú transportnú latu (1). 
! Odstráňte aj spodnú transportnú latu (2), pokiaľ je nechcete použiť 
ako podporu pre montáž. 
! Kotviaci prvok upevnite ako je znázornené na obrázku. Linka 

vyznačená na kotviacom prvku musí byť vo vzdialenosti 3 mm od rohu 
okna. 

strana 10 obr. 10 - Umiestnite rám do pripraveného otvoru vo vertikálnej polohe 
(1) a podoprite ho klinmi (2). Uistite sa, či drážky na oboch stranách 
rámov sú v jednej rovine (3). Vyvŕtajte diery priemeru 3 mm do 
strešného okna a zoskrutkujte rámy okien dokopy (4). Medzi rámy 
vložte izoláciu (5). 
obr. 11 - Zasuňte pomocné kliny na bočných stranách a uistite sa, či je 
okno vycentrované zvisle aj vodorovne. Skontrolujte, či sú diagonálne 
rozmery rovnaké. 

strana 11 obr. 12 – Upevnite kotviace prvky priloženými skrutkami: 
A: Upevnenie do drevenej steny 
B: Upevnenie do tehlovej/betónovej steny 
C: Upevnenie na krokvu 
D: Upevnenie s podložkou 

strana 12 Iba typ VFE 
obr. 13a - Nasaďte krídlo okna. Zasuňte späť kovanie (1) a uchyťte 
rameno kovania (2). 
obr. 14a - Skontrolujte, či v hornej aj dolnej časti okna je na oboch 
stranách rovnaká medzera medzi krídlom a rámom. Krídlo okna je 
možné vycentrovať ako je znázornené na obrázku. 

strana 13 Iba typ VFA/VFB 
obr. 13b – Nasadenie krídla okna: Umiestnite krídlo do rámu tak, aby 
kolík zapadol do kovania rámu(1). Spojte a zaistite rameno kovania (2). 
Zatvorte krídlo (3,4). 

strana 14 Iba typ VFA/VFB 
obr. 14b - Krídlo je možné vycentrovať - bočné vzdialenosti podľa 
detailu 1 a 2, hornú a dolnú vzdialenosť podľa detailu 3. 
Aby ste dosiahli dobré tesnenie okna, okno je možné ešte docentrovať 
ako je znázornené na detaile 1 a 2 v dolnej polovici strany. 

strana 15 obr. 15 – Izoláciu medzi rámami prekryte krytom a upevnite ho 
skrutkami (1.1). Vytiahnite bočné kryty k stene ako je znázornené. 
Podstrešnú fóliu je potrebné napojiť na rám okna tak, ako je uvedené v 
návode na montáž strešného okna. Škáru pod oknom zatmelte (2). 
obr. 16 – Pokiaľ je okno dodávané s doplnkovým spodným 
oplechovaním, skráťte ho na potrebnú dĺžku (1) a upevnite ho (2). 

strana 16 obr. 17 - Pokiaľ nebudete hneď montovať aj lemovanie, je potrebné 
nasadiť priložené oplechovanie strešného okna. Nasaďte krídlo 
strešného okna, pokiaľ bolo pred montážou vysadené. Zatvorením 
okna sa západka automaticky zaistí. 

    


