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Vážení obchodní přátelé,

opět nadešla ta správná chvíle, abych Vás všechny pozval na novou sérii pravidelných 
školení společnosti VELUX v oblasti vzdělávání a partnerských programů. Pro rok 
2018 jsme si pro Vás připravili to nejzajímavější z minulých ročníků a školení doplnili 
o nové poznatky a postupy, které se v průběhu roku objevily. Zároveň jsme vyslyšeli 
Vaši zpětnou vazbu a některým zajímavým podnětům budeme v novém ročníku 
věnovat více prostoru.  

Vážíme si Vašich profesních dovedností a rádi bychom byli i nadále partnerem, který 
Vám je pomáhá dále zlepšovat. Stejně jako Vy chceme, aby zákazník získal to nejlepší, 
co dnes na českém trhu existuje. Ať už se jedná o produkty nebo služby. Věříme, že 
společně toho dosáhneme snadněji. 

Stejně jako v minulém roce bude probíhat většina aktivit v Healthy Home Kompetenč-
ním Centru v naší brněnské centrále. Seznámíte se zde s novými produkty a osvojíte si 
aktuální postupy instalace výrobků VELUX. Velmi rádi se zde budeme věnovat také 
Vašim dotazům a nečekaným situacím, se kterými jste se v uplynulém období setkali. 
Společně můžeme také ověřit správnost konkrétních postupů v praxi. 

Na následujících stránkách si prosím vyberte školení, které Vám bude nejvíce vyhovo-
vat, a které má předpoklady, že Vás opět posune ve Vaší práci. 

Těšíme se na Vás!

S pozdravem
Martin Masár

Školení VELUX
pro montážní firmy 2018
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Dnes, kdy trávíme až 90 %* našeho času uvnitř domu,  
je zajištění dobré kvality vzduchu v interiéru mnohem důležitější  
než kdykoli předtím. Představujeme VELUX ACTIVE s NETATMO, 
nabízející zdravější domov pro vaši rodinu.

VELUX ACTIVE pracuje spolehlivě s elektrickými střešními okny, 
roletami a žaluziemi VELUX INTEGRA® a proaktivně je ovládá  
s využitím snímačů v interiéru a předpovědi počasí. Pomocí  
aplikace VELUX ACTIVE je můžete pohodlně ovládat,  
i když zrovna nejste doma.

Novinka roku 2018!
Pro automaticky zdravější domov.

Senzorem řízená ventilace
Chytré senzory monitorují teplotu, vlhkost  
a množství CO2 a ovládají střešní okna pro dosažení 
zdravějšího klimatu v místnosti.

Třikrát denně – nemocí méně
V závislosti na místních povětrnostních podmínkách bude 
systém třikrát denně větrat, abyste měli zdravější domov. 
Chytrá ochrana před teplem.

Proaktivně zavírá všechny venkovní 
rolety a markýzy
VELUX INTEGRA® podle místní předpovědi počasí, 
například při hrozící vlně vedra.

Jednoduchá instalace
VELUX ACTIVE můžete snadno nainstalovat sami bez 
odborné pomocí.

Inteligentní systém ovládání VELUX strešních oken, 
rolet a žaluzií pomocí chytrých senzoru.

ve spolupráci s

VELUX ACTIVE obsahuje senzor klimatu interiéru 
VELUX ACTIVE, uzamykací tlačítko VELUX ACTIVE 
a internetovou bránu VELUX ACTIVE

*Healthy Homes Barometer, VELUX, 2017 5



Termíny a místa:
15. 1. a 16. 1. Praha
15. 1. a 16. 1. Brno
17. 1. a 18. 1. Ostrava
17. 1. a 18. 1. Mladá Boleslav

22. 1 a 23. 1. Praha
22. 1. a 23. 1. Brno
24. 1 a 25. 1. Zlín
24. 1 a 25. 1. České Budějovice
29. 1. a 30. 1. Jihlava
29. 1. a 30. 1. Ústí nad Labem
31. 1 a 1. 2. Hradec Králové
31. 1 a 1. 2. Plzeň

Doba trvání:
 14:00–18:00 h

Cena:
 Zdarma

Počet účastníků 
na jedno školení:
30 osob
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Registrujte se na http://www.velux.cz/
odbornici/montazni-firmy/skoleni
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Montáž střešních oken – 
školení pro montážní firmy

Pro koho je školení určeno:
Školení je určeno pro montážní firmy, které:
• začínají s montáží střešních oken VELUX,
•  se chtějí dozvědět více o kompletním sortimentu VELUX – střešních oknech, 

světlících a světlovodech,
• si chtějí ujasnit postupy v montáži střešních oken, světlíků a světlovodů VELUX.

Co se na školení naučíte: 
Osvojíte si základy montáže střešních oken VELUX, jak správně zvolit lemování 
ke střešnímu oknu a krytině, jaké jsou rozdíly ve standardní a zapuštěné montáži. 
Získáte přehled o celkovém sortimentu střešních oken VELUX včetně světlovodů.

Teoretická část:
• Výrobky VELUX – výhody a benefity.
• Změny v sortimentu střešních oken a doplňků.
• Rozdíly v montáži střešních oken VELUX.
• Jak vybrat správné lemování.
• Proč jsou důležité montážní doplňky.
• Jak je důležité denní světlo pro zdravé vnitřní prostředí.
• Jak přivádět denní světlo do míst, kde to není standardní cestou (oknem) možné.
• Přehled elektrických a solárních komponentů VELUX.
• VELUX Active

Praktická část: 
• Ukázka různých možností montáže střešních oken VELUX.
• Venkovní rolety VELUX.
• Světlovod VELUX.
• Zapojení elektrických a solárních komponentů VELUX.



Místo:
 Healthy Home kompetenční centrum
Areál VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d, Brno

Termíny:
25. 2.
1. 3., 15. 3.

Doba trvání:
9:00–14:00 h

Cena:
500 Kč/osoba

Počet účastníků 
na jedno školení:
25 osob

Registrujte se na http://www.velux.cz/
odbornici/montazni-firmy/skoleni
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Technické školení 
pro pokročilé montážní firmy

Výměny střešních oken

Pro koho je školení určeno:
Školení je určeno pro montážní firmy, které:
• hledají další možnosti rozvoje,
• se věnují převážně rekonstrukcím interiérů a chtějí se dozvědět více o střešních oknech,
• chtějí získat komplexní informace o výrobcích VELUX.

Co se na školení naučíte: 
Firma VELUX působí na českém trhu již více jak 25 let, za tuto dobu zde prodala mi-
liony výrobků. Na tomto školení získáte ucelený přehled o výrobcích VELUX na našem 
trhu od roku 1990 a naučíte se, jak je možné vyměnit stará střešní okna za nová při 
použití různých postupů a montážních produktů.

Teoretická část:
• Přehled sortimetu VELUX od roku 1990.
• Rozdíly mezi jednotlivými produktovými řadami.
• Kompatibilita jednotlivých generací oken a výrobků.
• Vhodnost výměny vzhledem k různým konstrukcím střech.
• Jak postupovat při výměně oken jiných výrobců.
• Přehled elektrických a solárních komponentů VELUX.
• VELUX Active

Praktická část: 
• Výměna starého střešního okna VELUX za nové.
• Použití tří způsobů montáže střešního okna.
• Výměna starého střešního okna jiné značky za okna VELUX.
• Zapojení elektrických a solárních komponentů VELUX.



Místo:
 Healthy Home kompetenční centrum
Areál VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d, Brno

Termíny:
6. 2., 20. 2.
6. 3., 20. 3.

Doba trvání:
9:00–14:00 h

Cena:
500 Kč

Počet účastníků 
na jedno školení:
25 osob

Technické školení 
pro pokročilé montážní firmy

Světlovody VELUX

Pro koho je školení určeno:
Školení je určeno pro montážní firmy, které:
• hledají další možnosti rozvoje,
• vidí příležitost nabídnout zákazníkovi další formu prosvětlení,
• si chtějí ujasnit postupy v montáži světlovodů.

Co se na školení naučíte: 
Víte, že světlovody prodáváme již od r. 2005? Na školení Vám představíme naše 
zkušenosti s tímto typem výrobku a poradíme, jak jej nejenom správně namontovat 
(což bývá největším neduhem výrobku), ale i jak jej nabídnout zákazníkovi.

Teoretická část:
• Co je to světlovod a jak funguje.
• Jaké jsou rozdíly mezi světlovody.
• Jak a kdy použít světlovod.
• Jaké má světlovod další prvky a který vybrat.
• Jak je důležité denní světlo v obytných místnostech.
• Přehled elektrických a solárních komponentů VELUX.
• VELUX Active

Praktická část: 
• Montáž různých typů světlovodů VELUX.
• Správné připojení světlovodu na každou část střešní konstrukce.
• Jak napojit difuzér na různé typy podhledů a fólie.
• Zapojení elektrických a solárních komponentů VELUX.

Prodloužená záruka
Pokud je světlovod VELUX nainstalován doporučenou, 
certifikovanou montážní firmou VELUX, poskytuje 
VELUX dodatečnou pětiletou záruku na světlovod, 
za předpokladu, že první koncový uživatel správně 
vyplní online registrační formulář níže, a to do max. 
1 roku od data dodání výrobku.

Více o záručních podmínkách se dozvíte na 
http://www.velux.cz/pomoc-a-rady/zaruka-velux.

Registrujte se na http://www.velux.cz/
odbornici/montazni-firmy/skoleni
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Místo:
 Healthy Home kompetenční centrum
Areál VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d, Brno

Termíny:
8. 2., 22. 2.
8. 3.

Doba trvání:
9:00–14:00 h

Cena:
500 Kč

Počet účastníků 
na jedno školení:
25 osob

Registrujte se na http://www.velux.cz/
odbornici/montazni-firmy/skoleni
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Technické školení 
pro pokročilé montážní firmy

Montáž oken do nadkrokevní izolace

Pro koho je školení určeno:
Školení je určeno pro montážní firmy:
• pro které je běžná montáž již denní rutinou,
• které se potkávají s tímto typem konstrukce a chtějí si ujistit postup montáže,
• které si chtějí vyzkoušet jinou montáž do klasické mezikrokevní izolace.

Co se na školení naučíte: 
Trend v zateplování budov vede ke směřování tepelné izolace nad střešní krokve 
k eliminaci tepelných mostů. Na tomto školení se podíváme na různé možnosti 
montáže oken do různých systémových řešení nadkrokevních izolací. U montáže 
střešních oken do těchto systémů se klade velká náročnost na přesnou montáž, kterou 
si společně vyzkoušíme.

Teoretická část:
• Rozdíl v montáži střešních oken do mezikrovení a nadkrokevní izolace.
• Přehled nejběžnějších typů nadkrokevních izolací včetně postupů montáže oken.
• Jaké volit montážní výrobky VELUX.
• Přehled elektrických a solárních komponentů VELUX.
• VELUX Active

Praktická část: 
•  Montáž střešního okna VELUX do nadkrokevní izolace, do minerální nadkrokevní 

izolace a do sendvičového panelu.
• Jak eliminovat tepelné mosty okolo střešních oken.
• Zapojení elektrických a solárních komponentů VELUX.



Technické školení
pro pokročilé montážní firmy

Montáž oken do plechové krytiny

Pro koho je školení určeno:
Školení je určeno pro montážní firmy:
•  pro které je běžná montáž již denní rutinou,
•  které se potkávají s tímto typem střešní krytiny a chtějí se ujistit o správném 

postupu montáže,
•  které si chtějí vyzkoušet montáž do speciálních typů střešních krytin.

Co se na školení naučíte: 
Některé současné trendy a vývoj nových lehkých typů střešních krytin vyžadují 
schopnost montážních firem přizpůsobit se a osadit střešní okno pomocí osvědčených 
postupů. Ukážeme si možnosti použití systémových prvků VELUX, rovněž osazení 
pomocí osazení okna přímo „do krytiny”.

Teoretická část:
•  Rozdíl v montáži střešních oken do skládaných a velkoformátových plechových 

krytin.
•  Přehled nejběžnějších typů plechových krytin včetně postupu montáže oken.
•  Jaké volit montážní výrobky VELUX.
• Přehled elektrických a solárních komponentů VELUX.
• VELUX Active

Praktická část: 
•  Montáž střešního okna VELUX do různých plechových krytin: velkoformátové 

šablony, sendvičové systémy, falcovaný plech.
• Jak eliminovat tepelné mosty okolo střešních oken.
• Zapojení elektrických a solárních komponentů VELUX.

Místo:
 Healthy Home kompetenční centrum
Areál VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d, Brno

Termíny:
13. 2., 27. 2.
13. 3.

Doba trvání:
9:00–14:00 h

Cena:
500 Kč

Počet účastníků 
na jedno školení:
25 osob

Registrujte se na http://www.velux.cz/
odbornici/montazni-firmy/skoleni
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Obchodní školení 
pro pokročilé montážní firmy

Jak co nejlépe využít obchodní potenciál střešních oken VELUX 
ve vašem podnikání

Pro koho je školení určeno:
Školení je určeno pro montážní firmy, které:
• hledají další obchodní příležitosti,
• chtějí kontinuálně dosahovat dobrých obchodních výsledků,
• chtějí přesně zacílit na potřeby zákazníka.

Co se na školení naučíte: 
Cílem školení je projít komplexní nabídku firmy VELUX a jak s ní pracovat ve vztahu 
ke koncovým zákazníkům. Získáte přehled o tom, co a jak je u střešního okna zákaz-
níkem vnímáno jako přidaná hodnota a jak na to reagovat.

Teoretická část:
• Komplexní nabídka VELUX.
• Výsledky průzkumů společnosti VELUX na českém trhu.
• Vlastnosti, výhody a benefity výrobků VELUX pro koncové uživatele.
• Ukázky cenových kalkulací versus benefitů střešních oken.
• Přehled elektrických a solárních komponentů VELUX.
• VELUX Active

Termíny a místa:
7. 2. Praha
7. 3.  Brno  (Healthy Home 

kompetenční centrum)
4. 4. Brno  (Healthy Home 

kompetenční centrum)
31. 10. Brno  (Healthy Home 

kompetenční centrum)
28. 11. Praha

Doba trvání:
9:30–12:00 h

Cena:
Zdarma

Počet účastníků 
na jedno školení:
25 osob

Registrujte se na http://www.velux.cz/
odbornici/montazni-firmy/skoleni
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Program 
pro pokročilé mon tážní firmy

• Chcete být námi doporučovanou a propagovanou montážní firmou?
•  Chcete mít certifikát k montáži střešních oken opravňující hlásit se 

do všech výběrových řízení s evropskými i lokálními dotacemi?
•  Rádi byste si prohloubili znalosti v oblasti střešních oken, normových 

požadavků a moderních zkušebních metod?
•  Rádi byste společně propagovali svoje služby a naši značku?
•  Jste rádi informováni o novinkách a změnách v sortimentu VELUX?

Podmínky certifikace firem:
•  Absolvování produktového školení VELUX alespoň 1× za 3 roky.
•  Účast na školení obchodních dovedností alespoň 1× za 3 roky.
•  Návštěva praktického VELUX Team školení 1× za rok (možnost výběru tématu).
•  Kontrola montáže servisním technikem na stavbě (nahodile 1× za rok).

Pokud ANO, pak je tento program 
určen právě Vám! Navštivte 

naše webové stránky 
www.velux.cz, 

kde se dozvíte detaily 
k programu 

VELUX Team.



Termíny a místa:
5. 4. a 25. 10.  Brno (Healthy Home 

kompetenční centrum)
12. 4. a 1. 11. Praha

Doba trvání:
13:00–16:00 h

Cena:
Zdarma

Počet účastníků 
na jedno školení:
25 osob

Registrujte se na http://www.velux.cz/
odbornici/montazni-firmy/skoleni
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Teoretické školení 
pro pokročilé montážní firmy

Střešní plášť a střešní okno
z pohledu technické normy

Pro koho je školení určeno:
Školení je určeno pro montážní a stavební firmy, které:
•  se ve své praxi potkávají s požadavkem na respektování platných norem,
•  se obtížně orientují ve spleti neustále se měnících požadavků místních i evropských 

norem,
•  chtějí svým zákazníkům zabezpečit nejlepší možné výsledky dle současných trendů,
•  chtějí kontinuálně dosahovat dobrých obchodních výsledků,
•  chtějí přesně zacílit na potřeby zákazníka.

Co se na školení naučíte: 
Získáte komplexní přehled o aktuálních požadavcích normy související se střešním 
pláštěm jako celkem a jednotlivých komponentů střechy, zejména potom souvislosti 
a propojení se střešním oknem.

Teoretická část:
• Komplexní přehled důležitých norem.
• Propojení normativních požadavků se stavební praxí.
• Požadavky kladené na stavebníky.
• Postihy a dopady – ukázka na konkrétních příkladech.



Teoretické školení 
pro pokročilé montážní firmy

Termokamera z pohledu střešních oken

Pro koho je školení určeno:
Školení je určeno pro montážní firmy, které:
• se potkávají s požadavky měření objektu termokamerou,
• se chtějí orientovat v nových trendech zkoušení objektů,
• si chtějí ujasnit postupy montáže oken v souladu s požadavky na měření.

Co se na školení naučíte: 
Získáte komplexní přehled o metodě zkoušení objektů termokamerou, 
kdy a jak se používá, jak funguje, co lze ze zkoušky vše vyčíst atd.

Teoretická část:
• Co se měří termokamerou.
• Kdy se měření provádí, kdo jej provádí.
• Jak se hodnotí výsledky měření.
• Jak se chovají výrobky VELUX při měření.
• Jaký vliv má montáž na výsledky měření.
• Jaké výrobky VELUX použít pro dosažení nejlepších výsledků.
• VELUX Active

Praktická část: 
• Ukázka měření termokamerou.
• Popis konkrétních příkladů měření.
• Ukázka postupu pomocí různého přístrojového vybavení.

Termíny a místa:
3. 4. a 23. 10.  Brno (Healthy Home 

kompetenční centrum)
10. 4. a 30. 10. Praha

Doba trvání:
13:00–16:00 h

Cena:
Zdarma

Počet účastníků 
na jedno školení:
25 osob

Registrujte se na http://www.velux.cz/
odbornici/montazni-firmy/skoleni
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Pro koho je určen 
věrnostní program 
Střechy plné odměn?
 
Věrnostní program je určen firmám a právnickým oso-
bám, které provádějí montáž výrobků VELUX a výrobků 
Lindab, a to jak v oblasti střešních a stěnových systémů, 
tak v oblasti vzduchotechniky.

Proč věrnostní 
program využít?
Ve věrnostním programu získáváte za své nákupy vý-
robků  VELUX a Lindab body, které kdykoli v průběhu 
roku můžete vyměnit za vybraný dárek.

1 Kč bez DPH aktuální ceníkové ceny = 1 bod. 

Body můžete získat i za další aktivity (např. účast na 
školení, návštěva veletrhu).

skla
skla

sklaskla

 Věrnostní program 

 Střechy plné odměn

              x více

20  bodů  
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Pro koho je určen věrnostní program 
Střechy plné odměn?

Proč věrnostní program využít?

Vylepšení programu

Věrnostní program je určen firmám a právnickým osobám, které provádějí montáž 
výrobků VELUX a výrobků Lindab, a to jak v oblasti střešních a stěnových systémů, 
tak v oblasti vzduchotechniky.

Ve věrnostním programu získáváte za své nákupy výrobků  VELUX a Lindab body, 
které kdykoli v průběhu roku můžete vyměnit za vybraný dárek.

1 Kč bez DPH aktuální ceníkové ceny = 1 bod.

Body můžete získat i za další aktivity (např. účast na školení, návštěva veletrhu).

Nyní jsme ještě více zvýhodnili podmínky členství v programu.

Zvyšujeme hodnotu bodů
v průběhu kampaní

Rozšiřujeme průběžně
nabídku odměn

Hit měsíce – akční cena na vybraný 
výrobek v e-shopu každý měsíc

Možnost vybírat zboží 
v průběhu roku s dodací 
lhůtou do 3 týdnů

Možnost výběru a doplacení
jakéhokoliv zboží z e-shopu

1. 2. 4.

5.

3.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.cz@velux.com
www.velux.cz

3.  Možnost výběru a doplacení
jakéhokoliv zboží z e-shopu

493000

266 Kč

764800

7 Kč4.  Hit měsíce –  akční cena na vybraný výrobek
v e-shopu každý měsíc

ÚHLOVÁ BRUSKA HITACHI
125 S DIAMANTOVÝM
KOTOUČEM ZDARMA
395 000 bodů 5.  Možnost vybírat zboží v průběhu

roku s dodací lhůtou do 3 týdnů

MALL POUKÁZKA 1500 KČ

500 000 bodů

HELLY HANSEN BUNDA
HAAG
651 000 bodů
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Výrazné bodové zhodnocení v průběhu 
kampaní.

Příklad:
nákup
 4 oken GLU 0061 MK06 mimo kampaň:
 4× 9 560 bodů = 38 240 bodů

nákup
 4 oken GLU 0061 MK06 v období kampaně:
 4× 9 560 × 20 bodů = 764 800 bodů

Příklad odměny:
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www.velux.cz • 531 015 511 • Vzorkovna Praha a Brno

Tři jsou 
mnohem více 

než dvě

Předchozí stav

Střešní okna 

„Ano, čekáme třetí, proto jsme si při rekonstrukci dětského pokoje 

v podkroví vybrali to nejlepší – střešní okna VELUX s trojsklem. 

Mají nadčasový design a vynikající izolační vlastnosti. A protože 

jsou cenově výhodná, pořídili jsme i střešní okno nad schodiště.”

VELUX_podzim meziakce_Dum jednim tahem 210x297.indd   1 12.12.17   12:07
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VELUX Česká republika, s. r. o.
Centrum služeb zákazníkům:
Telefon: 531 015 511
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz

Vzorkovna Praha a Brno:
• Předvádění výrobků
• Konzultační služby
Otevírací doba na www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d, 619 00  Brno

Kancelář Praha:
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4

Školení VELUX 
pro montážní firmy 2018


