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Drogi Dystrybutorze, 

 

Dziękujemy za zaangażowanie w projekt VELUX, którego celem jest budowanie widoczność 

marki VELUX oraz świadomość o dostępności oferty VELUX na lokalnych rynkach. 

Przekazujemy w Twoje ręce tę instrukcję oraz komplet materiałów, które pomogą Ci wdrożyć 

informacje o ofercie VELUX na swojej stronie internetowej. 

Dzięki nim treści na Twojej stronie będą aktualne, kompleksowe i bardziej atrakcyjne dla 

Klientów. 

 

W ramach współpracy nazwa Twojej strony internetowej wraz z linkiem przekierowującym 

do niej  znajdą się w naszym Lokalizatorze Dystrybutorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wstęp 
 

Witamy na Platformie VELUX dla Dystrybutorów. 

Po prawej stronie po zalogowaniu dostępne jest przekierowanie do pakietu contentowego, 

który został przez Ciebie wybrany podczas kontaktu z opiekunem handlowym VELUX. 

Twój pakiet to pakiet PREMIUM.  

Wchodząc w zakładkę PREMIUM znaleźć możesz 5 katalogów: 

 GUIDELINE/INSTRUKCJA – to właśnie z tego katalogu pobrałeś tę instrukcję; to ona 

wyjaśni Ci w jaki sposób powinieneś wdrożyć pobrane z platformy materiały na Twoją 

stronę. 

 

 WIZUALIZACJA – HTML oraz WIZUALIZACJE GRAFICZNE – to foldery, w których 

zobaczyć możesz wzór poprawnie wprowadzonych materiałów o ofercie VELUX; 

zobaczyć je możesz w wersji obrazkowej (JPG) bądź w wersji webowej (HTML)  

Rekomendacja: Czytając instrukcję, równolegle patrz na wzór HTML danej podstrony. 

To pozwoli Ci lepiej zrozumieć opis wdrożenia. 

 

 MATERIAŁY OGÓLNE oraz MATERIAŁY V1/ V2/ V3 – to foldery, w których znajdziesz 

komplet materiałów do wdrożenia na Twoją stronę (banery, zdjęcia, opisy). 

 

Czemu dwa foldery z materiałami są puste? 

Żeby zróżnicować content na stronach dystrybutorów przygotowaliśmy różne zdjęcia i różne 

wersje opisów kategorii produktowych. Każdy z dystrybutorów dostaje dostęp tylko do 

jednej z trzech wersji materiałów. 

 

Co jeśli w swojej ofercie posiadasz tylko część asortymentu VELUX? 

Materiały na platformie to komplet informacji o pełnym asortymencie VELUX wraz ze 

wzorem ich wdrożenia na stronie. Nie ma przeciwskazań jednak byś prezentację produktów 



 

 

dostosował do swojej oferty. Platforma daje możliwość pobrania tylko wybranych zdjęć i 

opisów produktowych. Materiały podzielone są wewnątrz na foldery także bez problemu 

znajdziesz te, które dotyczą Twojej oferty. 

 

Masz problem z wdrożeniem contentu na swoją stronę? 

Rekomendujemy by wdrożeniem materiału na stronę zajmował się jej administrator bądź 

web developer. 

Jeśli mimo to masz problem z wdrożeniem contentu skontaktuj się ze swoim opiekunem 

handlowym VELUX.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ogólne wytyczne 
 

Pamiętaj, Twoja witryna powinna zachować swój własny niepowtarzalny styl i charakter. 

Dostępne na tej platformie materiały powinny być wykorzystane jako element Twojej strony 

dedykowany ofercie VELUX. Wytycznych graficznych nie adaptujemy na całą stronę 

internetową. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo VELUX jest wyjątkowym i stałym elementem brandingu. Logo składa się z białego tekstu 

na czerwonym tle i jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Zawsze należy używać 

oryginalnego logo VELUX. Logo jest dostępne w materiałach na platformie. 

Nie wolno zmieniać wymiarów logo, przycinać go, modyfikować koloru lub dokonywać 

innego rodzaju modyfikacji logo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na problemy z jakością i prawa autorskie nigdy nie należy kopiować zdjęć lub 

ilustracji bezpośrednio ze strony VELUX i używać ich do celów promocyjnych. 

Wszystkie rekomendowane do użycia zdjęcia dostępne są na platformie w materiałach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Opis kompozycji prezentacji stron 
 

Kompozycje przewidują różnorodność układu na stronach dystrybutorów. Domyślnie dla 

wszystkich kompozycji szarymi prostokątami zostały oznaczone miejsca stałe, które 

zazwyczaj występują na stronach internetowych, tj.: „Nagłówek strony”, „Nawigacja strony”, 

„Lewa kolumna”, „Stopka” oraz „Prawa kolumna”. Dodatkowo przygotowana została 

kompozycja dla stron bez lewej i prawej kolumny. Została również uwzględniona możliwość 

wstawienia zakładek (tabów) dla stron, na których jest to możliwe.  

 

Kompozycja z lewą kolumną 

 

Opis ogólny 

 

Kompozycja przygotowana jest z myślą o stronach, które są ograniczone lewą kolumną, 

np. przez menu boczne. Kompozycja zakłada, że na stronie znajdą się następujące 

informacje: 

  

  

 

 logo marki VELUX w najwyższej części contentowej – rekomendujemy, aby logo 

zostało wkomponowane w rozmiarze ok. 190px szerokie i 64px wysokie;  

 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 zdjęcie promocyjne – rekomendujemy, aby zostało wstawione o rozmiarach  

ok. 190px szerokie na 190px wysokie;  

 

 opis marki VELUX – szerokość opisu dowolna, nie przekraczająca szerokości części 

contentowej strony. Rekomendujemy, aby zastosować wielkość fontu w 

granicach 14px do 18px. Tytuł „O firmie VELUX” powinien być o ok. 30% większy 

od pozostałych treści – wielkość fontu w granicach 23px do 27px; 

 opis „Oferty” pod częścią opisu marki VELUX - tak jak w przypadku opisu marki 

VELUX rekomendujemy zastosowanie wielkości fontu w granicach 14px do 18px.  

Tytuł „Oferta” powinien być o ok. 30% większy od pozostałych treści – wielkość 

fontu w granicach 23px do 27px; 

 

 

 katalog do pobrania – w części opisowej oferty powinien zostać umieszczony 

katalog do pobrania. Rekomendujemy, aby został wykonany przy użyciu języka  

HTML. W sytuacji gdyby nie było to możliwe, w materiałach do kompozycji została 

umieszczona wersja graficzna; 

 baner reklamowy 300x600px – powinien być zamieszczony pod lewą kolumną i 

dopasowany proporcjonalnie do szerokości kolumny.  

Przykład: Jeśli lewa kolumna na stronie jest szeroka na 260px, baner powinien być 

proporcjonalnie zmniejszony do 260x520px; 

 baner reklamowy 728x90px – powinien być zamieszczony na samym dole części 

contentowej, pod wszystkimi materiałami dotyczącymi marki VELUX. 

 

 

 



 

 

Dodanie zakładek (tabów)  

 

 

 

W sytuacji kiedy na stronie istnieje możliwość dodania zakładek (tabów), powinny zostać 

wstawione dwie zakładki w części opisowej strony. Zakładki są częścią opisu oferty marki 

VELUX. 

Kolor tytułów zakładek: #f00 

Kolor paska zakładek:  #5d5d5d

 

 Promocje 

Baner reklamowy 750x200px – powinien być zamieszczony w górnej części nad  

opisem oferty marki VELUX; 

 

 Pobierz katalog. 

 

Katalog do pobrania – rekomendujemy, aby został wykonany przy użyciu języka 

HTML. W sytuacji gdyby nie było to możliwe, w materiałach do kompozycji została 

umieszczona wersja graficzna.  

 

 

 

 



 

 

Dodanie kategorii produktowych  

 

W części opisowej powinny zostać umieszczone kategorie produktów. Jest 12 kategorii 

produktowych w kolejności: 

 okna dachowe z dolnym otwieraniem, 

 okna dachowe z górnym otwieraniem, 

 okna trzyszybowe, 

 okna dachowe klapowo-obrotowe, 

 okna do płaskiego dachu, 

 okna ze sterowaniem elektrycznym VELUX INTEGRA®, 

 świetliki tunelowe, 

 kołnierze / materiały instalacyjne, 

 rolety zewnętrzne, 

 rolety wewnętrzne i markizy, 

 wentylacja, 

 wyłazy dachowe 

Kompozycja kategorii powinna być przygotowana w 4 kolumnach i 3 wierszach. W każdej 

kategorii powinny być zamieszone dane: 

 zdjęcie kategorii  -  wysokość i szerokość zdjęcia powinny być proporcjonalne do 

kolumn, 

 tytuł kategorii produktowych – powinien wyświetlać się cały, bez skracania 

tytułu. Wielkość fontu powinna być w granicach 27px do 32px. 

 Button czytaj więcej – rekomendowane wymiary to ok. 155x38px.  

 

Kolor background:  #82b2d9  

Po najechaniu :  hover #79a7cc

 

Boksy z kategoriami produktowymi powinny być oddzielone między sobą border-em.  

Przykład zastosowanego układu styli to : 

box-shadow: 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, .2); 
border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, .05); 



 

 

border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, .05); 
box-sizing: border-box; 
-moz-box-sizing: border-box; 
-o-box-sizing: border-box; 
-webkit-box-sizing:border-box; 

 

W zależności od koncepcji, jeśli na stronie można umieścić zakładki (taby), wówczas 

kategorie produktowe powinny być w nich umieszczone.  

 

Kompozycja z prawą kolumną 

 

Opis ogólny 

 

Kompozycja przygotowana jest z myślą o stronach, które są ograniczone prawą kolumną, 

np. przez menu boczne. Kompozycja zakłada, że na stronie znajdą się następujące 

informacje: 

  

  

 

 logo marki VELUX w najwyższej części contentowej – rekomendujemy, aby logo 

zostało wkomponowane w rozmiarze ok. 190px szerokie i 64px wysokie;  

 

  

  

  

  

  

 

 zdjęcie promocyjne – rekomendujemy, aby zostało wstawione o rozmiarach  

ok. 190px szerokie na 190px wysokie;  



 

 

 opis marki VELUX – szerokość opisu dowolna, nie przekraczająca szerokości części 

contentowej strony. Rekomendujemy, aby zastosować wielkość fontu w 

granicach 14px do 18px. Tytuł „O firmie VELUX” powinien być o ok. 30% większy 

od pozostałych treści – wielkość fontu w granicach 23px do 27px; 

 opis „Oferty” pod częścią opisu marki VELUX - tak jak w przypadku opisu marki 

VELUX rekomendujemy zastosowanie wielkości fontu w granicach 14px do 18px.  

Tytuł „Oferta” powinien być o ok. 30% większy od pozostałych treści – wielkość 

fontu w granicach 23px do 27px; 

 

 

 katalog do pobrania – w części opisowej oferty powinien zostać umieszczony 

katalog do pobrania. Rekomendujemy, aby został wykonany przy użyciu języka  

HTML. W sytuacji gdyby nie było to możliwe, w materiałach do kompozycji została 

umieszczona wersja graficzna;  

 baner reklamowy 300x600px – powinien być zamieszczony pod prawą kolumną i 

dopasowany proporcjonalnie do szerokości kolumny.  

Przykład: Jeśli prawa kolumna na stronie jest szeroka na 260px, baner powinien 

być proporcjonalnie zmniejszony do 260x520px; 

 baner reklamowy 728x90px – powinien być zamieszczony na samym dole części 

contentowej, pod wszystkimi materiałami dotyczącymi marki VELUX. 

 

Dodanie zakładek (tabów)  

 

 

W sytuacji kiedy na stronie istnieje możliwość dodania zakładek (tabów), powinny zostać 

wstawione dwie zakładki w części opisowej strony. Zakładki są częścią opisu oferty marki 

VELUX. 



 

 

Kolor tytułów zakładek: #f00 

Kolor paska zakładek:  #5d5d5d

 Promocje 

Baner reklamowy 750x200px – powinien być zamieszczony w górnej części nad  

opisem oferty marki VELUX; 

 Pobierz katalog. 

 

Katalog do pobrania – rekomendujemy, aby został wykonany przy użyciu języka 

HTML. W sytuacji gdyby nie było to możliwe, w materiałach do kompozycji została 

umieszczona wersja graficzna.  

 

Dodanie kategorii produktowych  

 

W części opisowej powinny zostać umieszczone kategorie produktów. Jest 12 kategorii 

produktowych w kolejności: 

 okna dachowe z dolnym otwieraniem, 

 okna dachowe z górnym otwieraniem, 

 okna trzyszybowe, 

 okna dachowe klapowo-obrotowe, 

 okna do płaskiego dachu, 

 okna ze sterowaniem elektrycznym VELUX INTEGRA®, 

 świetliki tunelowe, 

 kołnierze / materiały instalacyjne, 

 rolety zewnętrzne, 

 rolety wewnętrzne i markizy, 

 wentylacja, 

 wyłazy dachowe 



 

 

Kompozycja kategorii powinna być przygotowana w 4 kolumnach i 3 wierszach. W każdej 

kategorii powinny być zamieszone dane: 

 zdjęcie kategorii  –  wysokość i szerokość zdjęcia powinny być proporcjonalne do 

kolumn, 

 tytuł kategorii produktowych – powinien wyświetlać się cały, bez skracania 

tytułu. Wielkość fontu powinna być w granicach 27px do 32px. 

 Button czytaj więcej – rekomendowane wymiary to ok. 155x38px.  

 

Kolor background:  #82b2d9

Po najechaniu :hover  #79a7cc

 

Boksy z kategoriami produktowymi powinny być oddzielone między sobą border-em.  

Przykład zastosowanego układu styli to : 

box-shadow: 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, .2); 
border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, .05); 
border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, .05); 
box-sizing: border-box; 
-moz-box-sizing: border-box; 
-o-box-sizing: border-box; 
-webkit-box-sizing:border-box; 

 

W zależności od koncepcji, jeśli na stronie można umieścić zakładki (taby), wówczas 

kategorie produktowe powinny być w nich umieszczone.  

Kompozycja z prawą oraz lewą kolumną 

 

Opis ogólny 

 

Kompozycja przygotowana jest z myślą o stronach, które są ograniczone prawą oraz lewą 

kolumną, np. przez menu boczne i banery. Kompozycja zakłada, że na stronie znajdą się 

następujące informacje: 



 

 

  

  

 

 logo marki VELUX w najwyższej części contentowej – rekomendujemy, aby logo 

zostało wkomponowane w rozmiarze ok. 190px szerokie i 64px wysokie;  

 

  

  

  

 

 

 zdjęcie promocyjne – rekomendujemy, aby zostało wstawione o rozmiarach  

ok. 190px szerokie na 190px wysokie;  

 opis marki VELUX – szerokość opisu dowolna, nie przekraczająca szerokości części 

contentowej strony. Rekomendujemy, aby zastosować wielkość fontu w 

granicach 14px do 18px. Tytuł „O firmie VELUX” powinien być o ok. 30% większy 

od pozostałych treści – wielkość fontu w granicach 23px do 27px; 

 opis „Oferty” pod częścią opisu marki VELUX - tak jak w przypadku opisu marki 

VELUX rekomendujemy, aby zastosować wielkość fontu w granicach 14px do 

18px.  

Tytuł „Oferta” powinien być o ok. 30% większy od pozostałych treści – wielkość 

fontu w granicach 23px do 27px; 

 

 

 katalog do pobrania – w części opisowej oferty powinien zostać umieszczony 

katalog do pobrania. Rekomendujemy, aby został wykonany przy użyciu języka  

HTML. W sytuacji gdyby nie było to możliwe, w materiałach do kompozycji została 

umieszczona wersja graficzna; 

 baner reklamowy 300x600px – powinien być zamieszczony pod prawą kolumną i 

dopasowany proporcjonalnie do szerokości kolumny.  



 

 

Przykład: Jeśli prawa kolumna na stronie jest szeroka na 260px, baner powinien 

być proporcjonalnie zmniejszony do 260x520px; 

 baner reklamowy 728x90px – powinien być zamieszczony na samym dole części 

contentowej, pod wszystkimi materiałami dotyczącymi marki VELUX. 

 

Dodanie zakładek (tabów)  

 

 

 

W sytuacji kiedy na stronie istnieje możliwość dodania zakładek (tabów), powinny zostać 

wstawione dwie zakładki w części opisowej strony. Zakładki są częścią opisu oferty marki 

VELUX. 

Kolor tytułów zakładek: #f00 

Kolor paska zakładek:  #5d5d5d

 Promocje 

Baner reklamowy 750x200px – powinien być zamieszczony w górnej części nad 

opisem oferty marki VELUX. W zależności od szerokości strony rozmiar banera 

reklamowego powinien być  proporcjonalny;  

 Pobierz katalog. 

 

 

Katalog do pobrania – rekomendujemy, aby został wykonany przy użyciu języka 

HTML. W sytuacji gdyby nie było to możliwe, w materiałach do kompozycji została 

umieszczona wersja graficzna.  

 

Dodanie kategorii produktowych  

 



 

 

W części opisowej powinny zostać umieszczone kategorie produktów. Jest 12 kategorii 

produktowych w kolejności: 

 okna dachowe z dolnym otwieraniem, 

 okna dachowe z górnym otwieraniem, 

 okna trzyszybowe, 

 okna dachowe klapowo-obrotowe, 

 okna do płaskiego dachu, 

 okna ze sterowaniem elektrycznym VELUX INTEGRA®, 

 świetliki tunelowe, 

 kołnierze / materiały instalacyjne, 

 rolety zewnętrzne, 

 rolety wewnętrzne i markizy, 

 wentylacja, 

 wyłazy dachowe 

Kompozycja kategorii powinna być przygotowana w 2 kolumnach i 6 wierszach. W każdej 

kategorii powinny być zamieszone dane: 

 zdjęcie kategorii - wysokość i szerokość zdjęcia powinny być proporcjonalne do 

kolumn, 

 tytuł kategorii produktowych – powinien wyświetlać się cały. Wielkość fontu 

powinna być w granicach 27px do 32px. 

 Button czytaj więcej – rekomendowane wymiary to ok. 155x38px.  

 

Kolor background:   #82b2d9

Po najechaniu :hover  #79a7cc

 

 

Boksy z kategoriami produktowymi powinny być oddzielone między sobą border-em.  

Przykład zastosowanego układu styli to : 

box-shadow: 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, .2); 
border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, .05); 



 

 

border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, .05); 
box-sizing: border-box; 
-moz-box-sizing: border-box; 
-o-box-sizing: border-box; 
-webkit-box-sizing:border-box; 

 

W zależności od koncepcji, jeśli na stronie można umieścić zakładki (taby), wówczas 

kategorie produktowe powinny być w nich umieszczone.  

Kompozycja bez prawej i lewej kolumny 
 

Opis ogólny 

 

Kompozycja przygotowana jest z myślą o stronach, które nie są ograniczone. Kompozycja 

zakłada, że na stronie znajdą się następujące informacje: 

  

  

 

 logo marki VELUX w najwyższej części contentowej – rekomendujemy, aby logo 

zostało wkomponowane w rozmiarze ok. 190px szerokie i 64px wysokie;  

 

  

  

  

  

  

 

 zdjęcie promocyjne – rekomendujemy, aby zostało wstawione o rozmiarach  

ok. 190px szerokie na 190px wysokie;  

 opis marki VELUX – szerokość opisu dowolna, nie przekraczająca szerokości części 

contentowej strony. Rekomendujemy, aby zastosować wielkość fontu w 



 

 

granicach 14px do 18px. Tytuł „O firmie VELUX” powinien być o ok. 30% większy 

od pozostałych treści – wielkość fontu w granicach 23px do 27px; 

 opis „Oferty” pod częścią opisu marki VELUX - tak jak w przypadku opisu marki 

VELUX rekomendujemy, aby zastosować wielkość fontu w granicach 14px do 

18px.  

Tytuł „Oferta” powinien być o ok. 30% większy od pozostałych treści – wielkość 

fontu w granicach 23px do 27px; 

 

 

 katalog do pobrania – w części opisowej oferty powinien zostać umieszczony 

katalog do pobrania. Rekomendujemy, aby został wykonany przy użyciu języka  

HTML. W sytuacji gdyby nie było to możliwe, w materiałach do kompozycji została 

umieszczona wersja graficzna;  

 baner reklamowy 728x90px – powinien być zamieszczony na samym dole części 

contentowej, pod wszystkimi materiałami dotyczącymi marki VELUX. 

 

 

Dodanie zakładek (tabów)  

 

 

 

W sytuacji kiedy na stronie istnieje możliwość dodania zakładek (tabów), powinny zostać 

wstawione dwie zakładki w części opisowej strony. Zakładki są częścią opisu oferty marki 

VELUX. 

Kolor tytułów zakładek: #f00 

Kolor paska zakładek:  #5d5d5d



 

 

 Promocje 

Baner reklamowy 750x200px – powinien być zamieszczony w górnej części nad 

opisem oferty marki VELUX;  

 Pobierz katalog. 

 

 

Katalog do pobrania – rekomendujemy, aby został wykonany przy użyciu języka 

HTML. W sytuacji gdyby nie było to możliwe, w materiałach do kompozycji została 

umieszczona wersja graficzna.  

Dodanie kategorii produktowych  

 

W części opisowej powinny zostać umieszczone kategorie produktów. Jest 12 kategorii 

produktowych w kolejności: 

 okna dachowe z dolnym otwieraniem, 

 okna dachowe z górnym otwieraniem, 

 okna trzyszybowe, 

 okna dachowe klapowo-obrotowe, 

 okna do płaskiego dachu, 

 okna ze sterowaniem elektrycznym VELUX INTEGRA®, 

 świetliki tunelowe, 

 kołnierze / materiały instalacyjne, 

 rolety zewnętrzne, 

 rolety wewnętrzne i markizy, 

 wentylacja, 

 wyłazy dachowe 

Kompozycja kategorii powinna być przygotowana w 4 kolumnach i 3 wierszach. W każdej 

kategorii powinny być zamieszone dane: 



 

 

 zdjęcie kategorii - wysokość i szerokość zdjęcia powinny być proporcjonalne do 

kolumn, 

 tytuł kategorii produktowych – powinien wyświetlać się cały, bez skracania. 

Wielkość fontu powinna być w granicach 27px do 32px. 

 Button czytaj więcej – rekomendowane wymiary to ok. 155x38px.  

 

Kolor background:  #82b2d9

Po najechaniu :hover  #79a7cc

 

 

Boksy z kategoriami produktowymi powinny być oddzielone między sobą border-em.  

Przykład zastosowanego układu styli to  : 

box-shadow: 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, .2); 

border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, .05); 

border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, .05); 

box-sizing: border-box; 

-moz-box-sizing: border-box; 

-o-box-sizing: border-box; 

-webkit-box-sizing:border-box; 

 

W zależności od koncepcji, jeśli na stronie można umieścić zakładki (taby), wówczas 

kategorie produktowe powinny być w nich umieszczone.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strony kategorii produktowych  
 

Kompozycje stron produktowych również zostały przygotowane z założeniem że  

różnorodności układu na stronach dystrybutorów. Domyślnie dla wszystkich kompozycji 

szarymi prostokątami zostały oznaczone miejsca stałe, które zazwyczaj występują na 

stronach internetowych, tj.: „Nagłówek strony”, „Nawigacja strony”, „Lewa kolumna”, 

„Stopka” oraz „Prawa kolumna”. Dodatkowo przygotowana została kompozycja dla stron bez 

lewej i prawej kolumny. Została również uwzględniona możliwość wstawienia zakładek 

(tabów) dla stron, na których jest to możliwe.  

Opis ogólny 

 

 

Kompozycja zakłada, że na stronie znajdą się część graficzna i contentowa. W części 

graficznej jest układ logotypu, banera produktowego oraz tytułu. 

 

  

 

 logo marki VELUX w najwyższej części contentowej – rekomendujemy, aby logo 

zostało wkomponowane w rozmiarze ok. 168px szerokie i 57px wysokie;  

 baner produktowy – dla każdej kategorii produktowej jest inny, rekomendujemy 

aby zachować rozmiary proporcjonalne do szerokości contentu np. 840x280px 

 tytuł kategorii produktowych – powinien wyświetlać się cały, bez skracania. 

Wielkość fontu powinna być w granicach 27px do 32px. 



 

 

 opis kategorii produktowych – dla każdej kategorii opis jest inny, szerokość opisu 

dowolna, nie przekraczająca szerokości części contentowej strony. 

Rekomendujemy, aby zastosować wielkość fontu w granicach 14px do 18px.  

 

 katalog do pobrania – w części opisowej powinien zostać umieszczony katalog do 

pobrania. Rekomendujemy, aby został wykonany przy użyciu języka  HTML. W 

sytuacji gdyby nie było to możliwe, w materiałach do kompozycji została 

umieszczona wersja graficzna;  

 baner reklamowy 300x600px – powinien być zamieszczony pod prawą lub lewą  

kolumną i dopasowany proporcjonalnie do szerokości kolumny.  

Przykład: Jeśli prawa lub lewa kolumna na stronie jest szeroka na 260px, baner 

powinien być proporcjonalnie zmniejszony do 260x520px; 

 baner reklamowy 728x90px – powinien być zamieszczony na samym dole części 

contentowej, pod wszystkimi opisami kategorii produktowej. 

 


