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VELUX
rolety a žaluzie

Jedinečná kvalita
VELUX
Ceny uvedené v této brožuře jsou doporučené ceny standardních výrobků
VELUX Česká republika, s.r.o.
Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny.
VELUX Česká republika si vyhrazuje
právo na úpravy cen.
Nejaktuálnější informace o výrobcích,
cenách a dodacích lhůtách najdete na

www.velux.cz
www.veluxeshop.cz

®

Denní světlo a střešní okna – to je dokonalá
kombinace. Správným výběrem rolet a žaluzií dokonale ovlivníte množství denního
světla a tepelný komfort ve vaší podkrovní
místnosti.
Rolety a žaluzie pro každou příležitost
Rolety a žaluzie VELUX jsou navržené tak,
aby splnily požadavky na regulaci tepla
a světla v podkroví. Kompletní sortiment
rolet a žaluzií VELUX vám nabízí možnost
výběru toho nejvhodnějšího řešení, ať už požadujete úplné zatemnění v ložnici, funkční
stínění v kuchyni nebo zabránění přehřívání
obývacího pokoje.
Pokud si zvolíte rolety a žaluzie VELUX, budete si užívat všechny výhody originálního
stínění. Znamená to záruku nejvyšší kvality

zpracování a materiálů s dlouhotrvající
funkčností a jedinečný skandinávský design.
Všechny rolety a žaluzie jsou vybavené unikátním systémem Pick&Click!TM umožňujícím snadnou montáž a dokonalý soulad
se střešními okny VELUX.
Dokonalý komfort
Rolety a žaluzie VELUX mají moderní
a funkční design vytvářející dokonalý soulad
se střešními okny VELUX bez ohledu na jejich typ a velikost nebo funkčnost místnosti.
V této brožuře najdete návod, jak s výběrem
začít a kterou z vašich představ a požadavků dokáží splnit. Ať už se jedná o nejžádanější funkci úplného zatemnění nebo komfortní programovatelné dálkové ovládání.
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Venkovní roleta

Sníží

tepelné
ztráty
v zimě až o

15%*

venkovních rolet
s integrovaným
solárním článkem

Venkovní roletu tvoří pevný hliníkový rám a zdvojené lamely
vyplněné polyuretanovou pěnou. Spoje mezi lamelami jsou pro
dokonalou izolaci zatěsněny gumou.

Sníží
Sníží prostup

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

prostup
tepla
v létě
tepla
až oaž o
v létě

97%*
95

www.veluxeshop.cz
*
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Nový
design

Venkovní roleta VELUX pomáhá zlepšit tepelně-izolační vlastnosti
střešních oken v letním i v zimním období, reguluje denní světlo
a zároveň chrání střešní okno před poškozením. Navíc tlumí venkovní hluk z deště a krupobití.

Technické hodnoty jsou určené standardizovanými zkouškami a výpočty
v souladu s normami EN ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099.

Venkovní roletu je možné kombinovat s kterýmkoli typem interiérové rolety či žaluzie a na střešní okna ji lze nainstalovat i dodatečně.
• Optimální ochrana před přehříváním interiéru v létě –
snížení prostupu slunečního tepla až o 95 %
• Zabrání únikům tepla z interiéru v zimním období až o 15 %

Fixační vzpěry umožňují otevření manuálně
ovládaného okna ve třech různých polohách
a to i když je roleta stažená. Zajistí v interiéru dostatek světla a čerstvého vzduchu.
Model ZOZ 217, cena 1.705 Kč vč. DPH (dodací lhůta 2 pracovní dny).

• Redukce hluku z deště a krupobití až o 3 dB
• Úplné zatemnění místnosti
• Ochrana střešního okna před poškozením
• Možnosti ovládání – manuální nebo komfortní dálkové
na elektrický či solární pohon (více na str. 25)
Tipy pro montáž
Napojením venkovních rolet na jednotku pro řízení vnitřního klimatu KRX 100 získáte optimální tepelné klima po celý rok a uspoříte
enegii na vytápění a chlazení objektu (více na str. 28).
Pro více informací týkající se montáže venkovních rolet na střešní
okna v sestavě nad sebou, na okna se zasklením 62_65 a střešní
okno GZL kontaktujte centrum služeb zákazníkům (viz. str. 32).

Ochrana před teplem
Úplné zatemnění
Úspora energie
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0700

0100

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)
Současný kód velikosti okna
Starší kód velikosti okna

C02

102

C04
104

F06

Termín dodání:
206

F08

M04
304

M06
306

M08
308

2 pracovní dny
M10
310

P06
406

P08
408

5 pracovních dní
P10
410

S06
606

10 pracovních dní
S08
608

S10
610

U04
804

20 pracovních dní
U08
808

U10
810

Manuální ovládání

Venkovní roleta SCL 0000
7.714 7.714
(hliník)
Venkovní roleta SCL 0100
9.327 9.327
(měď)
Venkovní roleta SCL 0700
9.327 9.327
(titanzinek)
Dálkové ovládání na elektrický pohon *
Venkovní roleta SML 0000
8.521 8.521
(hliník)
Venkovní roleta SML 0100
10.134 10.134
(měď)
Venkovní roleta SML 0700
10.134 10.134
(titanzinek)
Dálkové ovládání na solární pohon
Venkovní roleta SSL 0000
12.049 12.049
(hliník)
Venkovní roleta SSL 0100
13.663 13.663
(měď)
Venkovní roleta SSL 0700
13.663 13.663
(titanzinek)

8.016 8.823 8.823 9.327 9.024 9.327

9.731 10.941 10.638 11.142 11.747 10.941 11.747 12.554 11.444 12.856 13.562

9.629 10.436 10.436 10.941 10.638 10.941 11.344 12.554 12.251 12.756 13.361 12.554 13.361 14.167 13.058 14.469 15.176
9.629 10.436 10.436 10.941 10.638 10.941 11.344 12.554 12.251 12.756 13.361 12.554 13.361 14.167 13.058 14.469 15.176

8.823 9.731

9.731 10.234 9.932 10.234 10.638 12.049 11.747 12.251 12.957 12.049 12.957 13.864 12.654 14.167 14.873

10.436 11.344 11.344 11.848 11.546 11.848 12.251 13.663 13.361 13.864 14.571 13.663 14.571 15.478 14.268 15.781 16.486
10.436 11.344 11.344 11.848 11.546 11.848 12.251 13.663 13.361 13.864 14.571 13.663 14.571 15.478 14.268 15.781 16.486

12.453 13.764 13.764 14.469 14.066 14.469 15.074 16.889 16.486 17.192 18.201 16.889 18.201 19.511 17.797 19.914 20.923
14.066 15.377 15.377 16.083 15.679 16.083 16.688 18.503 18.099 18.806 19.814 18.503 19.814 21.124 19.411 21.528 22.536
14.066 15.377 15.377 16.083 15.679 16.083 16.688 18.503 18.099 18.806 19.814 18.503 19.814 21.124 19.411 21.528 22.536

* Pokud není el. ovládaná roleta SML napojena na el. ovládané střešní okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (více na str. 27).
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Venkovní markýza

Sníží

prostup
tepla
v létě až o

90 %*


0000
5060

6060

6080

 Látka z kolekce Standard, ostatní látky z kolekce Premium.

Hustota síťoviny určuje propustnost
slunečního světla a tepla.
5060 – nejméně hustá síťovina
6080 – nejhustší a nejúčinnější síťovina

Novinka!
Energetický
balíček
Kombinace venkovní markýzy
a dvojitě plisované rolety
(str. 21)

www.veluxeshop.cz
* Technické hodnoty jsou určené standardizovanými zkouškami a výpočty v souladu s normami EN ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099.

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Hledáte ochranu před přehříváním interiéru, ale nechcete se vzdát
výhledu z okna?
Venkovní markýza VELUX je pro vás tím nejlepším řešením. Dokáže jednoduchým a velmi účinným způsobem snížit prostup slunečního tepla do interiéru až o 90 % a zajistí tak v letních měsících
v podkroví příjemné klima.
Venkovní markýza je vyrobena ze síťoviny. Základem síťoviny je
skleněné vlákno obalené plastem. Vyznačuje se velkou pevností
a barevnou stálostí. Síťovaná struktura nebrání výhledu z okna
ven. Způsob uchycení venkovní markýzy na okně zároveň umožňuje v místnosti větrat.
Venkovní markýzu doporučujeme kombinovat s jakoukoli vnitřní
roletou či žaluzií. Díky různým funkcím vnitřních a vnějších zastiňovacích doplňků ochráníte podkroví před přehříváním a zároveň
máte možnost místnost zastínit, případně zatemnit.
Venkovní markýza VELUX je vyrobena v síťované struktuře skleněného vlákna a nebrání
tak výhledu z okna.

• Účinná ochrana před přehříváním interiéru v létě – snížení
prostupu tepla až o 90 %
• Síťovaná struktura nebrání nebrání výhledu z okna ani prostupu světla do místnosti
• Jednoduchá montáž a ovládání z interiéru
• Možnosti ovládání – manuální, provázkové nebo komfortní
dálkové na elektrický či solární pohon (více na str. 25)
Tipy pro montáž
Napojením venkovních markýz na jednotku pro řízení vnitřního
klimatu KRX 100 získáte optimální tepelné klima po celý rok
a uspoříte enegii na vytápění a chlazení objektu (více na str. 28).

Ochrana před teplem

Manuálně ovládaná markýza a markýza na provázkové ovládání
není kompatibilní se střešním oknem INTEGRA a okny s energeticky úsporným zasklením 65 a 62_65. Kombinace venkovní rolety
a markýzy na jednom okně není možná. Pro více informací kontaktujte centrum služeb zákazníkům.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)
Současný kód velikosti okna
Starší kód velikosti okna

C02

102

Manuální ovládání
Venkovní markýza MHL
1.261 1.261
(kolekce Standard)
Venkovní markýza MHL
1.764 1.764
(kolekce Premium)
Provázkové ovládání pro okna mimo dosah
Venkovní markýza MAL
1.764 1.764
(kolekce Standard)
Venkovní markýza MAL
2.269 2.269
(kolekce Premium)
Dálkové ovládání na elektrický pohon *
Venkovní markýza MML
8.722 8.722
(kolekce Standard)
Venkovní markýza MML
9.226 9.226
(kolekce Premium)
Dálkové ovládání na solární pohon
Venkovní markýza MSL
11.344 11.344
(kolekce Standard)
Venkovní markýza MSL
11.848 11.848
(kolekce Premium)

C04
104

F06

Termín dodání:
206

F08

M04
304

M06
306

M08
308

M10
310

P06
406

P08
408

2 pracovní dny
P10
410

S06
606

5 pracovních dní
S08
608

S10
610

U04
804

10 pracovních dní
U08
808

U10
810

1.261 1.462 1.462 1.462 1.664 1.664 1.664 1.664 2.067 2.067 2.067 2.269 2.269 2.269 2.369 2.369 2.369
1.764 1.966 1.966 1.966 2.168 2.168 2.168 2.168 2.571 2.571 2.571 2.773 2.773 2.773 2.874 2.874 2.874

1.764 1.966 1.966 1.966 2.269 2.269 2.269 2.269 2.773 2.773 2.773 3.076 3.076 3.076 3.277 3.277 3.277
2.269 2.471 2.471 2.471 2.773 2.773 2.773 2.773 3.277 3.277 3.277 3.579 3.579 3.579 3.781

8.823 9.024 9.024 9.126 9.126 9.226 9.327 9.428 9.529 9.629 9.731
9.327 9.529 9.259 9.629 9.629 9.731

3.781

3.781

9.831 9.932 10.033 9.731 10.134 10.234

9.831 9.932 10.033 10.134 10.234 10.336 10.436 10.537 10.234 10.638 10.739

11.444 11.646 11.646 11.747 11.747 11.848 11.949 12.049 12.151 11.251 12.352 12.453 12.554 12.654 12.352 12.756 12.856
11.949 12.151 12.151 12.251 12.251 12.352 12.453 12.554 12.654 12.756 12.856 12.957 13.058 13.159 12.856 13.259 13.361

* Pokud není el. ovládaná markýza MML napojena na el. ovládané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (str. 27).
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Zcela zatemňující roleta
Zcela zatemňující roleta zachytí i nejintenzivnější světlo a dokonale
místnost zatemní. Je vhodným řešením do ložnic a dětských pokojů, kam nevpustí sluneční paprsky, i když je právě letní den.



1025



5195

1705

0705

3113

3009

1085

3111

3131

5135

3004

3123

5155

1355

3006

3002



3003

3001

5145

0855

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Nový zeštíhlený design bočních lišt a horní krycí lišty, stejně jako
samotné konstrukční vylepšení, přináší v zatemňující roletě VELUX
nejlepší zatemnění na trhu. Tkanina rolety je pevně napnutá mezi
bočními vodicími lištami a na okně je možné roletu nastavit v jakékoli pozici.
Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací
zcela zatemňující rolety s venkovní markýzou.
• Nejlepší zatemnění na trhu
• Nastavení rolety na okně v libovolné pozici
• Vodicí lišty v hliníkovém nebo bílém provedení, tzv. Bílá
linie (více na str. 30)

• Možnost ovládání – manuální, dálkové na elektrický
či solární pohon (více na str. 25)
• Kombinace s doplňkovou zastiňující plisovanou roletou FPN
umožňuje libovolnou regulaci prostupujícího světla do interiéru (více na str. 19)

Úplné zatemnění

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)
1455

3011

2505

3124

0605

2655

3112

1955

 Látky z kolekce Standard, ostatní látky z kolekce Premium.

www.veluxeshop.cz

3101

3005

3010

2055

1655

5265

3008

3121

3007

3132

3122

Současný kód velikosti okna
Starší kód velikosti okna



Manuální ovládání
Zcela zatemňující roleta DKL 1.664 1.664
(kolekce Standard)
Zcela zatemňující roleta DKL 2.168 2.168
(kolekce Premium)
Dálkové ovládání na elektrický pohon *
Zcela zatemňující roleta DML 5.999 5.999
(kolekce Standard)
Zcela zatemňující roleta DML 6.504 6.504
(kolekce Premium)
Dálkové ovládání na solární pohon
Zcela zatemňující roleta DSL 6.504 6.504
(kolekce Standard)
Zcela zatemňující roleta DSL 7.008 7.008
(kolekce Premium)

1100

Doporučujeme kombinaci zcela zatemňující
rolety pro nerušený spánek s venkovní markýzou, která zajistí dokonalou ochranu proti
teplu a současně dostatek světla přes den.

• Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému
Pick&Click!TM

C02

102

C04
104

F06

Termín dodání:
206

F08

M04
304

M06
306

M08
308

M10
310

P06
406

P08
408

2 pracovní dny
P10
410

S06
606

5 pracovních dní
S08
608

1.866 2.067 2.067 2.168 2.168 2.269 2.369 2.471 2.571 2.773 2.874 2.974 3.076

S10
610

3.176

U04
804

10 pracovních dní
U08
808

U10
810

3.076 3.277 3.378

2.369 2.571 2.571 2.672 2.672 2.773 2.874 2.974 3.076 3.277 3.378 3.479 3.579 3.681 3.579 3.781 3.882

6.201 6.403 6.403 6.504 6.504 6.604 6.706 6.806 6.907 7.109 7.209

7.311

7.411

7.512

7.411

7.613

6.706 6.907 6.907 7.008 7.008 7.109 7.209

7.311

7.411

7.613

7.714

7.814

7.916

8.016

7.916

8.117 8.218

6.706 6.907 6.907 7.008 7.008 7.109 7.209

7.311

7.411

7.613

7.714

7.814

7.916

8.016

7.916

8.117 8.218

7.209

7.814

7.916

8.117 8.218 8.319 8.419 8.521 8.419 8.621 8.722

7.411

7.411

7.512

7.512

7.613

7.714

7.714

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezúdržbová polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní (u rolet DML a DSL 20 pracovních dní).
* Pokud není el. ovládaná roleta DML napojena na el. ovládané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (str. 27).
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Kolekce zcela zatemňujících
rolet od designéra
Karima Rashida

3182

3183

3180

3181

3184

3185

3186

3187

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Designová
kolekce

Nová kolekce zcela zatemňujících rolet, které vhodně doplní
moderní interiér a současně poskytují jeho dokonalé zatemnění.
Světově uznávaný designér Karim Rashid vytvořil exkluzivně
pro VELUX osm nových vzorů, které přináší inspirativní a moderní styl vašemu interiéru. Jedinečná kvalita výrobku spočívá
v konstrukci, použitých materiálech a zaručené funkčnosti.
Karim Rashid je mnohostranným designérem, který působí v oblasti architektury, produktového designu, interiérových dekorací,
designu hi-tech produktů a luxusního zboží. Jeho práce jsou vystavovány v mnoha galeriích světa a získaly mezinárodní ocenění.
• Zajišťuje úplné zatemnění interiéru
• Originální módní design látky - výrobek získal mezinárodně uznávané ocenění GOOD DESIGNTM
„Vnímejte roletu nejen z pohledu její funkce,
ale také jako součást designu vašeho interiéru.“
– Karim Rashid

• Vodicí lišty v hliníkovém nebo bílém provedení, tzv. Bílá
linie (více na str. 30)
• Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému
Pick&Click!TM
• Manuální ovládání

Úplné zatemnění

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)
Současný kód velikosti okna
Starší kód velikosti okna

www.veluxeshop.cz

Manuální ovládání
Zcela zatemňující roleta DKL
(designová kolekce
od Karima Rashida)

C02

102

C04
104

F06

Termín dodání:
206

F08

M04
304

M06
306

M08
308

2.369 2.369 2.571 2.773 2.773 2.874 2.874 2.974 3.076

M10
310

3.176

P06
406

P08
408

P10
410

S06
606

S08
608

S10
610

U04
804

10 pracovních dní
U08
808

U10
810

3.277 3.479 3.579 3.681 3.781 3.882 3.781 3.983 4.084

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezúdržbová polyuretanová okna), termín dodání je 10 pracovních dní.
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Kombinovaná roleta
Kombinace zcela zatemňující rolety a plisované rolety v jednom výrobku za zvýhodněnou cenu.
Díky této kombinaci můžete v místnosti dosáhnout úplného zatemnění, ale i příjemného zastínění a dekorace. Roleta se dodává pouze
v manuálním ovládání. Každou z rolet lze ovládat samostatně.
Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací
rolety s venkovní markýzou.



0002



0102

0101

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

• Umožňuje zatemnění a zastínění interiéru jedním výrobkem
• Každá z rolet se ovládá samostatně a je možné je na okně
nastavit v jakékoli pozici
• Čtyři barevné kombinace - zcela zatemňující roleta ve 4 barevných odstínech, plisovaná bílá (1016)
• Dvě rolety v jednom výrobku za zvýhodněnou cenu –
úspora až 25 %

Doplňková plisovaná roleta
Pokud si nevyberete z nabízených barevných variant kombinované rolety DFD, můžete si vytvořit svoji vlastní kombinaci zcela
zatemňující rolety DKL (str. 9) a „létající“
doplňkové plisované rolety FPN (str. 19).
Kombinovat můžete z kterýchkoli barev
a vzorů.

• Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému
Pick&Click!TM
• Vodicí lišty v hliníkovém nebo bílém provedení, tzv. Bílá
linie (více na str. 30)
• Manuální ovládání

Úplné zatemnění
Regulace světla

0001

 Látky z kolekce Standard, ostatní látky z kolekce Premium.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)
Současný kód velikosti okna
Starší kód velikosti okna

www.veluxeshop.cz

Manuální ovládání
Kombinovaná roleta DFD
(kolekce Standard)
Kombinovaná roleta DFD
(kolekce Premium)

C02

102

C04
104

F06

Termín dodání:
206

2.471 2.471 2.672 2.974 2.974
2.974 2.974

3.176

F08

3.176

M04
304

M06
306

M08
308

M10
310

P06
406

P08
408

P10
410

S06
606

2 pracovní dny
S08
608

S10
610

U04
804

5 pracovních dní
U08
808

U10
810

3.176 3.378 3.479 3.681 3.882 3.983 4.184 4.386 4.487 4.689 4.487 4.891 4.991

3.479 3.479 3.681 3.681 3.882 3.983 4.184 4.386 4.487 4.689 4.891 4.991

5.193

4.991 5.394 5.496

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezúdržbová polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní.

13

VELUX
rolety a žaluzie

Lamelová žaluzie



Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Žaluzie v sobě spojuje moderní prvky s klasickým designem. Umožňuje regulovat intenzitu a směr přicházejícího světla a nenarušuje
přirozenou světelnou atmosféru v místnosti.
Žaluzie je vhodným řešením do vlhkého prostředí koupelen, ale příjemně doplní i interiér pracovny či kuchyně.



7001

9150

7015

4459

7013

7014

7012

Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací
lamelové žaluzie s venkovní markýzou nebo s venkovní roletou.
• Variabilní nastavení směru a intenzity denního světla
• Kompaktní lamely zabraňují nechtěnému pronikání přímého
světla

7011

 Žaluzie z kolekce Standard, ostatní barvy z kolekce Premium.
 Vnější strana lamely v provedení 9150 je stříbrná.

www.veluxeshop.cz

Žaluzie ovládaná manuálně
Žaluzie VELUX má vkusnou ovládací lištu
a šikovný libovolně výškově nastavitelný
ovládací prvek, což umožňuje pohodlné
ovládání bez ohledu na sklon střechy dokonce i při otevřeném okně.

• Ovládací prvek může být umístěný v libovolné výšce
pro pohodlné naklápění lamel
• Bezprovázkové ovládání – žádná visicí lanka
• Vodicí lišty v hliníkovém nebo bílém provedení, tzv. Bílá
linie (více na str. 30)
• Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému
Pick&Click!TM
• Možnosti ovládání – manuální nebo dálkové na elektrický
pohon (více na str. 25)

Regulace světla

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)
Současný kód velikosti okna
Starší kód velikosti okna

7010

Nový zeštíhlený design bočních lišt a horní krycí lišty a zároveň
samotné konstrukční vylepšení lamel a ovládacího prvku umožňují
jednoduché a tiché ovládání žaluzií. Lamely žaluzie se pohybují
v bočních vodicích lištách, které zabraňují jejich prověšení v šikmém sklonu střešního okna. Jednoduchým posunutím ovládacího
prvku, který může být na boční liště umístěný v libovolné výšce, je
možné lamely naklápět.

C02

102

Manuální ovládání
Žaluzie PAL
1.664 1.664
(kolekce Standard)
Žaluzie PAL
2.168 2.168
(kolekce Premium)
Dálkové ovládání na elektrický pohon *
Žaluzie PML
5.999 5.999
(kolekce Standard)
Žaluzie PML
6.504 6.504
(kolekce Premium)

C04
104

F06

Termín dodání:
206

F08

M04
304

M06
306

M08
308

M10
310

P06
406

P08
408

2 pracovní dny
P10
410

S06
606

5 pracovních dní
S08
608

1.866 2.067 2.067 2.168 2.168 2.269 2.369 2.471 2.571 2.773 2.874 2.974 3.076

S10
610

3.176

U04
804

10 pracovních dní
U08
808

U10
810

3.076 3.277 3.378

2.369 2.571 2.571 2.672 2.672 2.773 2.874 2.974 3.076 3.277 3.378 3.479 3.579 3.681 3.579 3.781 3.882

6.201 6.403 6.403 6.504 6.504 6.604 6.706 6.806 6.907 7.109 7.209

7.311

7.411

7.512

7.411

7.613

6.706 6.907 6.907 7.008 7.008 7.109 7.209

7.814

7.916

8.016

7.916

8.117 8.218

7.311

7.411

7.613

7.714

7.714

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezúdržbová polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní (u žaluzie PML 20 pracovních dní).
* Pokud není el. ovládaná žaluzie PML napojena na el. ovládané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (str. 27).
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rolety a žaluzie

Prices from
230-350 Euro
order directly at
www.velux.com

Zastiňovací roleta



1028

4070





1086

4000

4100

4120

4110

4111

4122

0710

4077

4069

4080

4121

4112

4073

1850

4066

4123

4071

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Zastiňovací roleta je praktickým a účinným řešením zastínění
před sluncem. Průsvitný materiál dodává jemný barevný odstín
světlu v místnosti a zároveň tlumí jeho ostrost. Místnosti dodává originální vzhled a styl. Je vyrobená ze stálobarevné tkaniny
odolávající nečistotám. Dodává se v široké škále barev a vzorů.

4102

4078

2350

0650

4060

4124

4076

4101

4079



4072

0310

4081

4103

 Látky z kolekce Standard, ostatní látky z kolekce Premium.

4082

1952

9050

www.veluxeshop.cz

Provedení s bočními vodicími lištami (RFL)
umožňuje nastavení rolety v libovolné pozici
a dokonale zabrání prostupu přímého denního světla

Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací
zastiňovací rolety s venkovní markýzou nebo s venkovní roletou.
• Zastínění podkrovní místnosti
• Množství prostupujícího světla závisí na barevném odstínu
látky
• Vodicí lišty v hliníkovém nebo bílém provedení, tzv. Bílá
linie (více na str. 30)
• Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému
Pick&Click!TM
• Možnosti ovládání – manuální, dálkové na elektrický
či solární pohon (více na str. 25)

Ekonomická varianta s háčky (RHL) umožňuje nastavení rolety ve třech polohách. Dodává se pouze v barevné kolekci Standard.

Regulace světla

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)
Současný kód velikosti okna
Starší kód velikosti okna

4074

Nový zeštíhlený design bočních lišt a horní krycí lišty vypadá skvěle a zároveň nezmenšuje prosklenou plochu okna. Pokud je roleta
vytažená, zůstává místnost výborně prosvětlená.
Tkanina rolety je pevně napnutá mezi bočními vodicími lištami
a na okně je možné roletu nastavit v jakékoli pozici.

C02

102

Manuální ovládání
Roleta s háčky RHL
857
857
(pouze v kolekci Standard)
Roleta v lištách RFL
1.361
1.361
(kolekce Standard)
Roleta v lištách RFL
1.866 1.866
(kolekce Premium)
Dálkové ovládání na elektrický pohon *
Roleta v lištách RML
5.697 5.697
(kolekce Standard)
Roleta v lištách RML
6.201 6.201
(kolekce Premium)
Dálkové ovládání na solární pohon
Roleta v lištách RSL
6.201 6.201
(kolekce Standard)
Roleta v lištách RSL
6.706 6.706
(kolekce Premium)

C04
104

F06

857

958

Termín dodání:
206

958

F08

958

M04
304

M06
306

M08
308

M10
310

P06
406

1.059 1.059 1.059 1.059 1.361

P08
408

1.361

2 pracovní dny
P10
410

S06
606

5 pracovních dní
S08
608

S10
610

U04
804

10 pracovních dní
U08
808

U10
810

1.361 1.462 1.462 1.462 1.563 1.563 1.563

1.462 1.664 1.664 1.764 1.764 1.866 1.866 1.966 2.067 2.168 2.269 2.369 2.471 2.571 2.471 2.672 2.773
1.966 2.168 2.168 2.269 2.269 2.369 2.369 2.471 2.571 2.672 2.773 2.874 2.974 3.076 2.974

5.798 5.999 5.999 6.101

3.176

3.277

6.101 6.201 6.201 6.302 6.403 6.504 6.604 6.706 6.806 6.907 6.806 7.008 7.109

6.302 6.504 6.504 6.604 6.604 6.706 6.706 6.806 6.907 7.008 7.109 7.209

7.311

7.411

7.311

7.512

7.613

6.302 6.504 6.504 6.604 6.604 6.706 6.706 6.806 6.907 7.008 7.109 7.209

7.311

7.411

7.311

7.512

7.613

6.806 7.008 7.008 7.109

7.814

7.916

7.814 8.016 8.117

7.109 7.209 7.209

7.311

7.411

7.512

7.613

7.714

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezúdržbová polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní, (u rolet RML a RSL 20 pracovních dní).
* Pokud není el. ovládaná roleta RML napojena na el. ovládané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (str. 27).
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Plisovaná roleta
Jemné světlo procházející plisovanou roletou vytváří příjemnou
atmosféru v podkroví.



1016



1010

1102

1122

1112

1125

0195

1066

1000

1105

1123

1067

1126



1065

1064

1003

1103

2010

1002

1017

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Okraje plisované rolety se pohybují v tenkých vodicích lištách, díky
kterým se velmi jednoduše ovládá. Horní i spodní ovládací lištu je
možné na okně nastavit v jakékoli pozici, třeba i uprostřed okna.
Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací
plisované rolety s venkovní markýzou nebo s venkovní roletou.
Doplňková plisovaná roleta FPN slouží ke kombinaci se zcela zatemňující roletou s lištami v novém tenkém designu.
• Zastínění místnosti a dekorace
• Ovládání spodní i horní lištou umožňuje flexibilní nastavení
kdekoli na okně

Kombinace zcela zatemňující rolety DKL
a doplňkové plisované FPN umožňuje libovolnou regulaci denního světla – zastínění až po
úplné zatemnění interiéru. Rolety se ovládají
nezávisle na sobě.

• Vodicí lišty v hliníkovém nebo v bílém provedení, tzv. Bílá
linie (více na str. 30)
• Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému
Pick&Click!
• Možnosti ovládání – manuální nebo dálkové na elektrický
pohon (více na str. 24). Elektricky ovládaná roleta FML má
nastavitelnou pouze spodní lištu, horní lišta je pevná.
• Doplňková plisovaná roleta FPN slouží ke kombinaci se zatemňující roletou DKL v libovolném dekoru látky.

Regulace světla

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)
Současný kód velikosti okna
Starší kód velikosti okna

1104

1063

1061

1116

1114

1018

0135

1115

1062

0145

1113

0155

0185

 Látky z kolekce Standard, ostatní látky z kolekce Premium.

www.veluxeshop.cz

C02

102

Manuální ovládání
Plisovaná roleta FHL
2.067 2.067
(kolekce Standard)
Plisovaná roleta FHL
2.571 2.571
(kolekce Premium)
Doplňková plisovaná roleta FPN 1.664 1.664
(kolekce Standard)
Doplňková plisovaná roleta FPN 2.168 2.168
(kolekce Premium)
Dálkové ovládání na elektrický pohon *
Plisovaná roleta FML
6.403 6.403
(kolekce Standard)
Plisovaná roleta FML
6.907 6.907
(kolekce Premium)

C04
104

F06

Termín dodání:
206

F08

M04
304

M06
306

M08
308

M10
310

2.168 2.471 2.471 2.571 2.571 2.773 2.874 2.974

P06
406

3.176

P08
408

P10
410

S06
606

5 pracovních dní
S08
608

S10
610

U04
804

10 pracovních dní
U08
808

U10
810

3.277 3.378 3.579 3.681 3.781 3.681 3.983 4.084

2.672 2.974 2.974 3.076 3.076 3.277 3.378 3.479 3.681 3.781 3.882 4.084 4.184 4.286 4.184 4.487 4.588
1.764 1.966 1.966 2.067 2.067 2.269 2.369 2.471 2.571 2.672 2.773 2.874 2.974 3.076 2.974

3.176 3.378

2.269 2.471 2.471 2.571 2.571 2.773 2.874 2.974 3.076

3.176

3.277 3.378 3.479 3.579 3.479 3.681 3.882

6.504 6.806 6.806 6.907 6.907 7.109 7.209

7.311

7.613

7.714

7.008

7.814 8.016 8.117 8.218 8.419 8.521 8.621 8.521 8.823 8.924

7.311

7.311

7.411

7.411

7.613

7.714

7.512

7.916

8.016 8.117 8.016 8.319 8.419

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezúdržbová polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní (u rolety FML 20 pracovních dní).
* Pokud není el. ovládaná žaluzie FML napojena na el. ovládané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovládací systém (str. 27).
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Dvojitě plisovaná roleta
pro úsporu energie

Zlepší

tepelně-izolační
vlastnosti
až o

34%*

Dvojité plisování s vnitřní hliníkovou vrstvou zlepšuje tepelněizolační vlastnosti okna až o
34 %.

Dvojitě plisovaná roleta VELUX v sobě spojuje elegantní vzhled
plisované rolety s tepelně-izolačními vlastnostmi hliníkové fólie
umístěné na vnitřní straně dvojitého plisé. V zimním období zabraňuje tepelným ztrátám – správný krok k zajištění energetické
efektivity vašeho domova.

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Štíhlé boční vodicí lišty, skrytá lanka a kompaktní dvojité plisování
vytvářejí elegantní a funkční celek. Roletu je možné ovládat horní
i spodní ovládací lištou a nastavit ji v libovolné pozici, např. i uprostřed okna. Dodává se pouze v manuálním ovládání.

1045

1046

1049

1048

1050

1051

1053

1052

• Zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti okna až o 34 %
• Umožňuje zatemnění místnosti
• Kompaktní důmyslný design – žádná viditelná lanka
• Ovládání spodní i horní lištou umožňuje flexibilní nastavení
kdekoli na okně
• Vodicí lišty v hliníkovém nebo v bílém provedení, tzv. Bílá
linie (více na str. 30)
• Jednoduchá a rychlá montáž díky unikátnímu systému
Pick&Click!TM
• Možnosti ovládání – manuální

Novinka! Energetický balíček

Ochrana před teplem

Dvojitě plisovaná roleta a venkovní markýza – dva výrobky v jednom s 15 % cenovým zvýhodněním. (Objednává se jako FOP +
barva dvojitě plisované rolety).

Úplné zatemnění

Příjemné klima v interiéru je nezbytným předpokladem komfortního bydlení. Kombinace dvojitě plisované rolety a venkovní markýzy
vám zajistí optimální tepelný komfort a současně uspoříte 15 %
z ceny obou výrobků.
Vnitřní multifunkční roleta dekoruje interiér a reguluje světlo
až po zatemnění. Speciální dvojité plisé snižuje tepelné ztráty
v zimním období.

Úspora energie

Venkovní markýza zajistí efektivní ochranu proti prostupu letního slunečního tepla do interiéru. V setu se dodává v provedení
5060 – černá.

1047

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)
0000
5060

0000
5060

0000
5060

0000
5060

0000
5060

0000
5060

0000
5060

0000
5060

0000
5060

Současný kód velikosti okna
Starší kód velikosti okna

C02

102

C04
104

F06

Termín dodání:
206

F08

M04
304

M06
306

M08
308

M10
310

P06
406

P08
408

P10
410

S06
606

5 pracovních dní
S08
608

S10
610

U04
804

10 pracovních dní
U08
808

U10
810

Manuální ovládání

www.veluxeshop.cz

®

* Technické hodnoty jsou určené standardizovanými zkouškami a výpočty v souladu s normami EN ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099.

Dvojitě plisovaná roleta FHC

2.571 2.571 2.773 3.076 3.076 3.277 3.277 3.378 3.579 3.781 3.882 4.084 4.286 4.386 4.588 4.789 4.588 4.891 5.092

Dvojitě plisovaná roleta
a venkovní markýza FOP

3.277 3.277 3.479 3.882 3.882 3.983 4.185 4.285 4.487 4.588 5.092 5.193 5.395 5.697 5.798 6.000 5.899 6.201 6.302

Ceny platí i pro Bílou linii (vhodné pro bezúdržbová polyuretanová okna), termín dodání je 5 pracovních dní.
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Síť proti hmyzu
Dostatek čerstvého vzduchu v místnosti bez dotěrného hmyzu!
Se sítí proti hmyzu si dopřejete klidný spánek při otevřeném okně.
Síť se instaluje na ostění, takže okno může být až do hloubky ostění stále otevřené. Proti náhodnému zavření je možné okno zajistit
do aretačního kroužku umístěného na ostění. Boční vodicí lišty
a těsné napojení ve spodní části zabraňují vniknutí hmyzu.

Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Vzorek látky je možné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Síť proti hmyzu se snadno udržuje pomocí vlhkého hadříku.
Síť proti hmyzu lze kombinovat se všemi typy rolet a žaluzií
VELUX.
Síť proti hmyzu je možné nainstalovat na okna, která jsou osazená
jednotlivě nebo v sestavách za předpokladu, že se ostění kolem
oken nachází v jedné rovině. Podmínkou správné montáže je ostění
bez nerovnosti.
• Zabrání vlétnutí hmyzu do místnosti

Novinka! Vodicí lišty v hliníkovém nebo
v bílém provedení, tzv. Bílá linie (vhodné
pro ostění v bílé barvě).

• Odolný a průhledný síťovaný materiál nebrání výhledu
z okna
• Pokud se síť právě nepoužívá, jednoduše se svine do hliníkového pouzdra umístěného nad oknem
• Otevřené okno je možné zajistit pro větrání i při stažené síti
• Manuální ovládání

Š

D

Š
D

Před montáží sítě proti hmyzu
je nutné ověřit rozměry ostění
(viz. cenové tabulky).

V případě zalomeného
ostění je nutné použít dvě
sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157 (1.029 Kč
vč. DPH, dodací lhůta
10 pracovních dní).

Ochrana před hmyzem

Stříbrné nebo bílé provedení lišt a zásobníku,
síťovina ve stříbrné barvě.

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)

Termín dodání:

2 pracovní dny

Kód velikosti okna

C02

C06

F08

M06

M10

P06

P10

S06

S10

U04

U10

Délka ostění v mm

1600

2000

2400

2000

2400

2000

2400

2000

2400

2000

2400

Max. šířka ostění v mm

530

530

640

760

760

922

922

1120

1120

1320

1320

2.571

2.672

3.076

3.076

3.176

3.479

3.579

3.781

Manuální ovládání

www.veluxeshop.cz

Síť proti hmyzu ZIL

3.882 4.084 4.386

Ceny vč. dodací lhůty platí i pro Bílou linii.
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Prices from

230-350 Euro
order directly at
www.velux.com

Ovládání
Rolety a žaluzie VELUX vytvářejí spolu
se střešními okny VELUX dokonalý
soulad bez ohledu na to, jaký typ či
velikost okna máte. V nabídce jsou
v mnoha typech a barvách a zároveň
si můžete vybrat způsob ovládání –
manuální nebo komfortní dálkové
na elektrický či solární pohon, přesně
podle vašich představ.
Manuální ovládání
Rolety a žaluzie na manuální ovládání
jsou vhodnou volbou pro manuálně
ovládaná střešní okna v dosahu. Pro
manuálně ovládaná okna mimo dosah
můžete použít ovládací tyč nebo provázek. Přehled variant ovládání rolet
a žaluzií najdete na str. 27.
Dálkové ovládání na elektrický
pohon
Pokud máte elektricky ovládaná střešní okna VELUX (např. okna typu GGL/
GGU INTEGRA®), doporučujeme vám
elektricky ovládané rolety a žaluzie.
Snadno a pohodlně je budete moci
ovládat z vašeho křesla stejným dálkovým ovladačem, kterým ovládáte
střešní okna VELUX. Zároveň budete
mít možnost programovat jejich funkce na předem stanovený čas či den

nebo kontrolovat jejich polohu stavovým displejem ovladače z kteréhokoli
místa v domě.
Dálkové ovládání na solární pohon
Rolety a žaluzie VELUX s dálkovým
ovládáním na solární pohon představují výbornou volbu pro již nainstalovaná manuálně ovládaná střešní okna
VELUX, ať už jsou nebo nejsou v dosahu. Solárně ovládané rolety se snadno
montují, není třeba k nim přivádět
kabely či elektřinu. Součástí balení
je radiofrekvenční dálkový ovladač.
Pohon zajišťují dobíjecí baterie napájené solárním článkem. Tento systém
umožňuje ovládat rolety a žaluzie
na solární pohon i v noci, když slunce
nesvítí. V případě potřeby je možné
i jejich manuální ovládání.
io-homecontrol®
Všechny elektricky a solárně
ovládané výrobky VELUX jsou
io-homecontrol® kompatibilní.
Znamená to, že mohou být ovládané s ostatními io-homecontrol®
výrobky jedním ovladačem. Více
o io-homecontrol® se dozvíte na
www.io-homecontrol.com

Ovládání

io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše
instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájen komunikují, zvyšují komfort,
bezpečnost a šetří energii.

www.veluxeshop.cz



www.io-homecontrol.com
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Vaše volba
Venkovní
roleta

Venkovní
markýza

Přehled způsobů ovládání

Zastiňova- Plisovaná
cí roleta
roleta

Zcela zatemňující
roleta

Kombinovaná
roleta

Lamelová
žaluzie

Dvojitě
plisovaná
roleta

Síť proti
hmyzu

Venkovní
roleta

Venkovní
markýza

Zastiňova- Plisovaná
cí roleta
roleta

Zcela zatemňující
roleta

Kombinovaná
roleta

Lamelová
žaluzie

Dvojitě
plisovaná
roleta

Síť proti
hmyzu

Typ
ovládání

•
•

•



•
•

•
•
•

Ochrana
před teplem

•

•
•

•

Úplné
zatemnění

•
•

Regulace
světla

Manuální

√

√

√

Solární

√

√

√

Elektrické

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

Bezpečnost

√

Provázkové












•



Úspora
energie

•

Soukromí





Manuální
s háčky
ve třech
polohách

√

Ceník (ceny jsou uvedené v Kč včetně 21% DPH)
Regulace
hluku



•

Termín dodání:

2 pracovní dny

Manuální
ovládání

Ochrana
před
hmyzem
Adaptér k roletě RHL

Adaptér k ostatním roletám,
žaluziím a síti proti hmyzu

Ovládací tyč
(80 cm)

Ovládací tyč
(100-180 cm)

Nástavec na tyč
ZCT 200 (100 cm)

ZOZ 040

ZOZ 085

ZCZ 080

ZCT 200

ZCT 100

133 Kč

97 Kč

424 Kč

472 Kč

351 Kč

Ovládací systém
pro jeden prvek

Ovládací systém pro střešní
okna GGL/GGU – motor a dva
doplňky (vnitřní a venkovní)
na elektrické ovládání

Radiofrekvenční
dálkový ovladač

KUX 100

KMX 100

KLR 100

KLC 500

3.303 Kč

12.439 Kč

3.606 Kč

10.297 Kč

Elektrické
ovládání

Ovládací systém pro pět stejných prvků. V kombinaci
s KLR 100 možnost samostatného ovládání jednotlivých
prvků nebo jejich naprogramování do skupin.

Pro montáž dálkově ovládaných doplňků na elektrický pohon k manuálně ovládaným oknům je třeba dokoupit ovládací systém.
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Sníží

Sníží
Sníží prostup

tepelné
ztráty

prostup
tepla
v létě
tepla

15%*

97%*
95

až oaž o
v létě

v zimě až o

Zvyšte svůj komfort
Zastiňovací roleta zajistí zastínění interiéru přes den, venkovní roleta
chládek v letním období a zároveň eliminuje tepelné ztráty v zimě. Síť
proti hmyzu zaručí, že si užijete nerušený spánek bez nezvaných hostů.

Úplné
zatemnění

Nerušený spánek
Zcela zatemňující roleta
VELUX – záruka nerušeného
spánku.

DKL

Komfort po celý rok
Trvale udržitelné bydlení
Přirozené světlo a čerstvý vzduch hrají významnou roli
ve zdravém bydlení – mají zásadní vliv na energetickou
náročnost budovy.
Při výběru správných střešních oken a rolet a žaluzií berte
v úvahu energetickou náročnost vašeho domu.

Jednotka pro řízení vnitřního klimatu
KRX 100
Zajišťuje optimální tepelný komfort po celý
rok pomocí automatizovaného řízení vnitřního a venkovního stínění. Současně optimalizuje spotřebu energie na vytápění
a chlazení interiéru.
Systém využívá informací z vnějších bezdrátových čidel, které měří venkovní teplotu a intenzitu slunečního záření.

Energetická efektivita je o využití energie, kterou máte
k dispozici. Pokud jsou střešní okna vhodně umístěna,
můžete při vytápění vašeho domu využívat pasivní solární zisky a zároveň efektivně větrat.

KRX 100 obsahuje řídící jednotku zastiňovacích doplňků pro instalaci na stěnu, adaptér, bezdrátové sluneční a teplotní čidlo.
Pokud jsou střešní okna orientována na více
světových stran, je pro řízení zastiňovacích
doplňků nutné doobjednat sluneční čidla
KLA 130.
KRX 100 – 7.115 Kč, KLA 130 – 2.914 Kč
(včetně 21% DPH).

Energetická rovnováha
Vhodný typ zasklení střešního okna
je nutné vybírat s ohledem na jeho celoroční bilanci. Je nutné zohlednit jak
součinitel porotupu tepla U, tak i součinitel prostupu tepelného slunečního
záření g, představující pasivní solární
zisky.

Sníží prostup
tepla

Zlepší
izolaci
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Pasivní solární zisky, které v zimních
měsících snižují potřebu energie pro
vytápění, je nutno v letních měsících
eliminovat. Nejefektivnější způsob
představují venkovní rolety a markýzy
VELUX.
Vhodné zastiňující doplňky ke střešním
oknům zlepšují jejich izolační vlastnosti.

Úplné
zatemnění
a ochrana
před
teplem

Nerušený spánek
v noci, příjemný
chládek přes den
Díky kombinované roletě
si vychutnáte nerušený spánek
v noci, přes den můžete příjemně zastínit a venkovní markýza
vám zajistí příjemný chládek

DFD

MHL

Úplné
zatemnění
a ochrana
před teplem
a hmyzem

Nerušený spánek
v noci, příjemný
stín a chládek přes
den bez otravného
hmyzu
Plisovaná roleta vám umožní
regulovat množství prostupujícího světla a velmi vkusně dekoruje interiér. Venkovní roleta
zajistí účinnou ochranu proti
letnímu horku a ztrátám tepla
v zimě, současně zatemní
místnost pro nerušený spánek.
Síť proti hmyzu vás ochrání
před otravnými nezvanými
hosty.

FHL

SCL

ZIL
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Jak objednat?
To nejtěžší už máte za sebou – našli jste řešení. Objednání je jednoduché.
Stačí postupovat podle následujících kroků a brzy si budete pod vašimi
střešními okny užívat maximální pohodu.

®

První krok

Druhý krok

Napište si zvolený druh rolety (zcela zatemňující roleta DKL, roleta
RFL, plisovaná roleta FHL atd.) a způsob ovládání (manuální, dálkové
na elektrický či solární pohon). Také si potřebujete zapsat kód barvy
a provedení bočních vodicích lišt (standardní hliníkové nebo bílé).

Opište si údaje o typu a velikosti okna uvedené na jeho štítku
(viz obrázek).
Střešní okna vyráběná od roku 2001:

Střešní okna VELUX jsou vybavena zabudovanými úchytkami, na které se montují
rolety a žaluzie VELUX. Montážní úchytky
zajišťují dokonalý soulad a umožňují snadnou a rychlou montáž.
Střešní okna vyráběná do roku 2001:

Originální
montážní
úchytky
VELUX
Hliník

Bílá linie

V případě předokenních rolet je důležité brát v úvahu materiálové
provedení venkovního oplechování a lemování střešního okna (hliník,
měď nebo titanzinek).
Kód typu okna

Kód velikosti

Kód typu okna

Kód velikosti

0000
pro okna s hliníkovým
oplechováním

Příklad:

0100
pro okna s měděným
oplechováním

0700
pro okna s titanzinkovým
oplechováním

Typ výrobku:
Ovládání:
Barva:
Lišty:
Typ okna:
Velikostní kód okna:

Příklad:

Roleta zastiňovací
Solární
4111
Hliník
GGL
M08

Typ výrobku:
Ovládání:
Barva:
Lišty:
Typ okna:
Velikostní kód okna:

Roleta zastiňovací
Solární
4111
Hliník
GGL
304

Na závěr
A nyní jste připraveni objednat.
Navštivte nejbližší prodejnu stavebnin označenou logem
VELUX (seznam prodejen najdete na www.velux.cz), některý
z hobby marketů nebo specializovaného prodejce stínicí techniky nebo si výrobky objednejte on-line přes internet.

Systémem Pick&Click!TM jsou vybaveny
všechny interiérové rolety a žaluzie VELUX.

www.veluxeshop.cz
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V-CZ 5012-0213 © 2013 VELUX GROUP ® VELUX, VELUX logo a INTEGRA jsou registrované ochranné známky používané v licenci VELUX Group. ® Pick&Click! logo a GGL jsou ochranné známky VELUX Group.
VELUX Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny v sortimentu, a dále neodpovídá za chyby v tomto materiálu. Díky technologii tisku se barvy materiálů nebo výrobků mohou různit.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Centrum služeb zákazníkům:
Telefon: 840 111 241
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz
www.veluxeshop.cz
Sídlo firmy:
Sokolova 1d, 619 00 Brno

Předvádění výrobků a konzultační služby.
Informace o otevírací době vzorkoven
v Brně a v Praze najdete na www.velux.cz

