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Strešné okná naplnia váš   domov denným svetlom a čerstvým 
vzduchom. A s tými správnymi roletami a žalúziami vám môžu 
tiež pripraviť čo najlepšiu vnútornú klímu. Takže ak chcete zatem
niť svoju spálňu alebo zmierniť popoludňajšie slnko vo svojej obý
vačke, náš sortiment roliet a žalúzií je tu na to, aby vám pomohol.

Detská izba

Rolety a žalúzie 
do každej miestnosti

• Kombinovaná roleta

• Zatemňujúca roleta

• Plisovaná roleta

• Vonkajšia markíza

• Sieťka proti hmyzu

Čas na hru, odpočinok alebo 
na spánok – nájdite si to 
správne riešenie pre každý 
čas.

16

Obývačka

• Plisovaná roleta

• Roleta

• Vonkajšia markíza

Vytvorte presvetlený a útulný 
priestor pre celú rodinu s role
tami VELUX.

20

Spálňa

• Zatemňujúca roleta

•  Dvojito plisovaná roleta 
pre úsporu energie

• Kombinovaná roleta

• Vonkajšia markíza

• Sieťka proti hmyzu

Vyberte si správne rolety pre 
dobrý spánok alebo pre popo
ludnie strávené s knihou.
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Pracovňa

•  Dvojito plisovaná roleta 
pre úsporu energie

• Plisovaná roleta

• Kombinovaná roleta

• Vonkajšia markíza

Pre viacúčelový priestor sú 
najlepšie univerzálne rolety 
– vo dne v noci.
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24

Kúpeľňa

• Žalúzia

• Plisovaná roleta

• Sieťka proti hmyzu

Žalúzie s jednoduchým 
čistením sú skvelým spô
sobom, ako mať pri kú
paní viac súkromia.

Kuchyňa

• Žalúzia

• Sieťka proti hmyzu 

Rolety a žalúzie VELUX 
udržia vašu kuchyňu vždy 
plnú pohodlia.

26
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Originálne rolety a žalúzie VELUX neodmysliteľne patria ku 
strešným oknám VELUX. Vyrábame najširší sortiment roliet 
pre strešné okná na trhu – a všetky naše rolety a žalúzie vám 
zaručia perfektný súlad so strešným oknom, skvelý vzhľad 
a dlhotrvajúce, spoľahlivé fungovanie.

Len dokonalý súlad 
znamená súlad 

Komfort a pohodlie
Ponúkame celý rad pohodlných spôsobov ovládania všet
kých našich roliet a žalúzií. Môžete si vybrať z manuálneho, 
elektrického, solárneho ovládania – a keď sa rozhodnete pre 
elektrické alebo solárne riešenie, využite náš automatický 
systém diaľkového ovládania. Tento inovatívny systém kladie 
komfort na dosah ruky tým, že umožňuje naprogramovať, 
kedy a ako budete vetrať svoj   domov a riadiť denné svetlo.

Všetky farby dúhy
Od skrytých šnúr a štíhlych konštrukčných riešení až po tmavé 
podfarbenie bočných vodiacich líšt a tkaninu Oekotex®, naše 
rolety a žalúzie majú vždy niečo naviac. Takže či už budete 
potrebovať regulovať denné svetlo, ochranu pred teplom, 
sofistikovaný vzhľad alebo záplavu farieb, môžete si byť istí, 
že nájdete tú správnu roletu pre vaše potreby. Stačí si vybrať 
z našej širokej ponuky roliet a žalúzií a vybrať farbu alebo vzor, 
ktorý doplní vašu izbu.

Všetko je v detailoch
Naše špičkové rolety získavajú rôzne ocenenia a sú konštruo
vané tak, aby veľa vydržali. Rolety a žalúzie VELUX sa prísne 
skúšajú s cieľom zabezpečiť ich bezchybné fungovanie a mini
málne vyblednutie aj po rokoch každodenného používania a vy
stavenia týmto vplyvom. Počas generácií inžinieri a dizajnéri 
spoločnosti VELUX zdokonaľovali naše výrobky a zároveň roz
víjali inovatívne patentované riešenia. To je dôvod, prečo origi
nálne rolety a žalúzie VELUX sú najlepšie a najdôveryhodnejšie. 

Stačí len Pick & Click®
Patentovaný systém VELUX Pick&Click!® zrýchľuje a zjedno
dušuje montáž vďaka predpripraveným montážnym úchytom. 
A bez ohľadu na to, aký typ strešného okna VELUX máte – 
malé alebo veľké, staré alebo nové – buďte si istí, že všetky 
naše rolety a žalúzie sa mu vždy bez problémov prispôsobia.
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Prehľad výrobkov

Vonkajšie markízy

Vonkajšie markízy VELUX ponúkajú účinnú 
ochranu pred prehrievaním, pretože odrá
žajú slnečné lúče ešte pred dopadom na 
sklenenú tabuľu okna. Najlepšie zo všet
kého je, že naše vonkajšie markízy sú prie
hľadné, takže môžete aj naďalej využívať 
svoj výhľad z okna. Jednoducho sa mon
tujú a ovládajú zvnútra miestnosti.

• Účinná ochrana pred prehrievaním – 
zniženie prestupu tepla až o 74 % 

• Sieťovaná štruktúra prepúšťa svetlo 
do miestnosti a umožňuje výhľad 

• Jednoducho sa montujú a ovládajú 
z interiéru

Vonkajšie rolety

Vonkajšia roleta VELUX pomáha zlepšiť 
tepelneizolačné vlastnosti strešných 
okien v letnom i zimnom období, umožňuje 
úplné zatemnenie miestnosti, chráni 
strešné okno pred nepriaznivým počasím, 
znižuje hluk z dažďa a krupobitia a naviac 
poskytuje obyvateľom podkrovia dostatok 
súkromia. Vonkajšiu roletu je možné na
montovať na strešné okno i dodatočne.

• Účinná ochrana pred prehrievaním inte
riéru – zníženie prestup tepla až o 97 %

• Zabránenie únikom tepla z interiéru 
až o 17 %

• Zníženie hluku z ďažďa a krupobitia 
až o 3 dB

• Úplné zatemnenie miestnosti
• Ochrana strešného okna pred 

poškodením
• Ochrana súkromia

Kombinácia
Vonkajšiu markízu VELUX je možné kom
binovať s akýmkoľvek typom vnútornej 
rolety či žalúzie VELUX.

Ovládanie

Kombinácia
Vonkajšiu roletu VELUX je možné kombi
novať s akýmkoľvek typom vnútornej ro
lety či žalúzie VELUX.

Ovládanie

Ceny a farebné vzory roliet a žalúzií VELUX nájdete na str. 38–43.

Dvojito plisované rolety 
pre úsporu energie
Dvojito plisovaná roleta VELUX pre úsporu 
energie ponúkajú flexibilné zatemnenie 
a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností 
až 21 %. Dvojito plisovaná zatemňujúca 
látka má štruktúru včelieho plástu z hliníka, 
čo spôsobuje výrazne zlepšenie izolačných 
vlastností. Rolety nie sú upevnené na vrchu 
alebo v spodnej časti, môžete ich umiestňo
vať podľa potreby presne tam, kde to potre
bujete pre reguláciu svetla alebo súkromie. 

• Možnosť zatemnenia 
• Flexibilné a plynulé polohovanie 
• Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti 
• Štíhly dizajn – bez viditeľných povrázkov 
• Jednoduchá montáž len za pár minút 

vďaka jedinečnému systému 
Pick&Click!® 

• 9 farebných variánt

Kombinácia
Ešte lepšiu ochranu pred prehrievaním zís
kate kombináciou dvojito plisovanej rolety 
s vonkajšou markízou.

Ovládanie
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Zatemňujúce rolety

Zatemňujúce rolety VELUX poskytnú za
temnenie kedykoľvek počas dňa. Vďaka 
tomu sú ideálne do spálne, kde je úplné za
temnenie svetla nevyhnutnosťou. Roleta 
dokonale sedí na vašom strešnom okne 
VELUX a zaistí tak dokonalé zatemnenie.

• Úplné zatmenie – najlepšie na trhu 
• Plynulé polohovanie
• Moderný štíhly dizajn 
• Reflexný povrch na vonkajšej strane 

zlepšuje izolačné vlastnosti 
• Jednoduchá montáž len za pár 

minút vďaka jedinečnému systému 
Pick&Click!® 

• 40 rôznych farieb a vzorov

Kombinácia
Pridaním doplnkovej plisovanej rolety vy
tvoríte atraktívnu dekoráciu a zároveň mô
žete regulovať denné svetlo. Možné je tiež 
kombinovať s vonkajšou markízou, ktorá 
poskytuje ochranu pred prehrievaním. 

Ovládanie

Kombinácia
Ešte lepšiu ochranu pred prehrievaním 
získate kombináciou rolety s vonkajšou 
markízou.

Ovládanie

Kombinované rolety 

Kombinovaná roleta VELUX DFD
Kombinovaná roleta VELUX DFD, to je za
temňujúca roleta a plisovaná roleta v jed
nom. Kedykoľvek počas dňa poskytuje 
úplné zatemnenie, no i mäkké rozptýlené 
denné svetlo a dekoráciu. Kombinovaná 
roleta typu 2 v jednom je k dispozícii v šty
roch rôznych farebných kombináciách.

Doplnkové plisované rolety VELUX
Kombinovanú roletu VELUX podľa vašich 
predstáv si môžete ľuboľne vytvoriť kom
bináciu akejkoľvek zatemňovacej rolety 
VELUX a doplnkovej plisovanej rolety FPN. 
Vďaka tomu si môžete vybrať z celej po
nuky farieb a vzorov.

Zatemňujúce rolety 
Disney & VELUX 
Kolekcia snov
Disney & VELUX Kolekcia snov ponúka za
temňujúce rolety pre deti a pre všetkých, 
ktorí si zachovali detskú dušu. Tieto rolety 
prinášajú rovnaké výhody ako naše štan
dardné zatemňujúce rolety. Ovládajú sa 
manuálne.

• 12 vzorov

Kombinácia
Ešte lepšiu ochranu pred prehrievaním 
získate kombináciou zatemňujúcej rolety 
s vonkajšou markízou.

Ovládanie

Novinka
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Žalúzie

Žalúzie s nízkymi nárokmi na údržbu 
a odolné proti vlhkosti sú ideálne do kú
peľne a kuchyne. Ich jedinečná bezpovráz
ková konštrukcia eliminuje nevzhľadné vi
siace lanká a umožňuje vám ľahko naklopiť 
lamely v každom smere a optimálne nasta
viť smer svetla.

• Ideálne pre miestnosti s vysokou 
vlhkosťou

• Jednoduché čistenie 
• Bezpovrázkové ovládanie je ľahké 

a jednoduché
• Jednoduchá montáž len za pár 

minút vďaka jedinečnému systému 
Pick&Click!® 

• 9 farebných variánt

Kombinácia
Ešte lepšiu ochranu pred prehrievaním 
získate kombináciou žalúzie s vonkajšou 
markízou alebo s vonkajšou roletou 
VELUX.

Ovládanie 

Kombinácia
Ešte lepšiu ochranu pred prehrievaním 
získate kombináciou rolety s vonkajšou 
markízou alebo s vonkajšou roletou 
VELUX.

Ovládanie

Rolety

Jednoduchý, štýlový spôsob, ako zmäkčiť 
prichádzajúce svetlo a dosiahnuť súkromie. 
Priesvitný materiál dodáva jemný farebný 
odtieň svetlu v miestnosti a zároveň tlmí 
jeho ostrosť.

• Rozptyľuje slnečné svetlo 
• Poskytuje súkromie 
• K dispozícii s bočnými lištami a plynulým 

polohovaním v 37 rôznych farbách 
a vzoroch (RFL) 

• K dispozícii v ekonomickom variante 
s háčikmi a 3polohovým nastavením 
v 4 základných farbách (RHL)

• Jednoduchá montáž len za pár 
minút vďaka jedinečnému systému 
Pick&Click!®

Plisované rolety 

Plisovaná roleta VELUX zaplaví izbu ele
gantným, mäkkým svetlom. Umiestnenie 
rolety môže byť ľubovoľné kdekoľvek 
v rámci okna a tak si môžete regulovať 
množstvo dopadajúceho svetla a zároveň 
vychutnávať výhľad von.

• Flexibilné a plynulé polohovanie 
• Dekoratívny svetelný efekt 
• Jednoduchá montáž len za pár 

minút vďaka jedinečnému systému 
Pick&Click!® 

• 33 rôznych farieb a vzorov

Kombinácia
Ešte lepšiu ochranu pred prehrievaním 
získate kombináciou plisovanej rolety 
s vonkajšou markízou alebo s vonkajšou 
roletou VELUX.

Ovládanie

Ceny a farebné vzory roliet a žalúzií VELUX nájdete na str. 38–43.
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Sieťky proti hmyzu

Sieťka proti hmyzu VELUX vám umožňuje 
užívať si čerstvý vzduch – bez hmyzu. Jed
noducho sa ovláda a prispôsobí sa kaž
dému strešnému oknu VELUX. Keď sa 
nepoužíva, sieťka proti hmyzu VELUX 
je elegantne uložená vo svojom tenkom 
hliníkovom puzdre.

• Sieťovina dokonale chrániaca proti 
hmyzu

• Odolná, priehľadná tkanina nebráni 
vášmu výhľadu 

• Jednoduchá montáž

Kombinácia
Sieťky proti hmyzu je možné kombinovať 
so všetkými vnútornými alebo vonkajšími 
roletami a žalúziami VELUX.

Ovládanie
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Výhodné balíčky – optimálne 
riešenie pre vaše podkrovie

Letný balíček DOP – 
zatemňujúca roleta 
a vonkajšia markíza
Ak potrebujete celkové zatemnenie 
a ochranu pred teplom, kombinácia za-
temňujúcej rolety a vonkajšej markízy 
VELUX je tým, čo by ste si mali vybrať. 
Získate všetky výhody zatemňujúcej rolety 
a vonkajšej markízy VELUX v jednom – 
celkové zatemnenie a účinnú ochranu pred 
teplom.

Energetický balíček FOP – 
dvojito plisovaná roleta 
pre úsporu energie a von-
kajšia markíza
Pre optimálne pohodlie po celý rok je skve
lou voľbou kombinácia dvojito plisovanej 
rolety pre úsporu energie a vonkajšej 
markízy VELUX. Získate všetky výhody 
oboch výrobkov v jednom riešení – regulá
cia tepla markízami VELUX a reguláciu 
svetla, súkromia a zlepšenie izolácie dvo
jito plisovanými roletami pre úsporu ener
gie VELUX.
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Tienenie pre svetlíky 
do plochej strechy

Solárne ovládané 
vonkajšie markízy 
MSG
Montujú sa medzi okno a kupolu. 
Filtrujú intenzívne slnečné lúče 
a udržujú tak v interiéri príjemnú 
teplotu. Markízy sa ovládajú po
mocou diaľkového ovládača, sú 
kompatibilné s iohomecontrol® 
a ľahko sa montujú.

Elektricky ovládané 
plisované rolety 
FMG
Plisované rolety sú ideálne na 
zmäkčenie prichádzajúceho svetla 
a ako dekoratívny prvok. Ovládajú 
sa pomocou praktického diaľko
vého ovládania. Sú kompatibilné 
s iohomecontrol® a dostupné 
v troch farbách.

Elektricky ovládané 
dvojito plisované 
rolety FMK
Elektrické, dvojito plisované rolety 
VELUX umožňujú reguláciu svetla, 
zatienenie a zlepšujú tepelnú 
izoláciu. Majú elegantný a štíhly 
dizajn bez laniek a je možné ich 
ovládať diaľkovým ovládačom. 
Jednoduché na montáž a kom
patibilné s iohomecontrol®.



Menej
tepla

Lepšia
izolácia

Zlepšenie klímy 
vo vnútri vášho 
domova
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Strešné okná VELUX prinášajú teplo a svetlo do vášho domova. 
Ich regulácia pomocou roliet a žalúzií VELUX je kľúčom pre dosiah
nutie ideálnej klímy pre pohodlné bývanie.

Rolety a žalúzie VELUX poskytujú ďalšiu izoláciu, reguláciu denného svetla a ochranu pred tep
lom. Vďaka tomu je možné znížiť spotrebu energie vášho domova tým, že minimalizujete tepelné 
straty počas zimy a solárne zisky počas horúcich, slnečných dní. Spolu s elektrickým alebo solár
nym ovládaním získate navyše možnosť pomocou ovládača s dotykovými funkciami naprogramo
vať všetky zariadenia tak, aby sa otvárali a zatvárali v správnu chvílu.

Elektrické rolety a žalúzie VELUX je možné kombinovať s našimi aktívnymi snímačmi VELUX 
INTEGRA® Active. Tento inteligentný systém pre ovládanie vnútornej klímy v domácnosti upra
vuje nastavenie roliet a žalúzií v závislosti od intenzity slnečného svetla a vonkajšej teploty. Viac 
podrobností nájdete na strane 32.

Chráňte svoj   domov 
pred teplom zo slnka
Pasívny ohrev zo slnka je hlavnou výhodou počas 
chladných dní, ale v letných mesiacoch môže viesť 
k prehrievaniu interiéru. Vonkajšie rolety VELUX 
môžu znížiť príjem tepla zo slnka až o 97 %, prí
padne vonkajšie markízy VELUX znižujú príjem 
tepla až o 74 %.

Chráňte svoj   domov 
pred tepelnými stratami
Hoci moderné strešné okná sú dobre izolované, 
interiérové dvojito plisované rolety VELUX pre 
úsporu energie môžu znížiť tepelné straty až 
o 21 %. Oceníte to najmä počas chladných nocí 
alebo zimných mesiacov.

Energetický balíček FOP – 2 v 1
Pre optimálne pohodlie po celý rok je skvelou voľbou 
kombinácia dvojito plisovanej rolety pre úsporu 
energie a vonkajšej markízy VELUX. Získate všetky 
výhody oboch výrobkov v jednom riešení s 15% ce
novým zvýhodnením.

Technické hodnoty rôznych doplnkov sú určené na základe štandardizovaných skúšok a výpočtov v súlade s medzinárodnými normami 
EN ISO 125672, EN 133632 a ISO 15099.
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Skombinujte vonkajšiu markízu s dvojito plisovanou 
roletou VELUX pre úsporu energie a tešte sa z výhod 
oboch výrobkov v ekonomicky výhodnom energetic
kom balíčku FOP.

Rolety a žalúzie
VELUX

Lepšia
izolácia

Zlepšenie až o 21 % 
pomocou dvojito pliso va

nej rolety VELUX pre 
úsporu energie

Zníženie
prestupu 

slnečného tepla
až o 74 % pomocou 
vonkajšej markízy 

VELUX

Deň
Počas slnečných dní môžete pomocou von
kajšej markízy alebo vonkajšej rolety regulo
vať množstvo tepla a svetla, ktoré vstúpi do 
vášho domova. Počas mrazivých dní použi
tím vonkajšej rolety udržíte zimu vonku.

Noc
V noci vám dvojito plisované rolety VELUX 
pre úsporu energie alebo vonkajšie rolety 
zaistia súkromie, tmu a teplo.
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Vytvorte si súkromie pre svoje sny

Biely deň alebo denné snenie?
Pokiaľ potrebujete len úplné zatemnenie, naše zatemňujúce ro-
lety vám ponúkajú dokonalú ochranu pred svetlom a tak vám za
bezpečia pokojný spánok aj uprostred dňa.

Pokiaľ spálňu využívate ako pokojné miesto na čítanie alebo sledova
nie televízie, je dôležité regulovať množstvo denného svetla. Dvojito 
plisované rolety VELUX pre úsporu energie môžete nastaviť v ľu
bovoľnej pozícii na okne tak, aby ste zatienili slnko práve tam, kde to 
potrebujete a získali tak súkromie bez obmedzenia denného svetla 
alebo výhľadu. Pri úplnom zatiahnutí dvojito plisovanej rolety pre 
úsporu energie účinne miestnosť zatemníte a získate ešte lepšiu 
izoláciu.

Ak chcete maximálne pohodlie a reguláciu denného svetla, naše 
kombinované rolety predstavujú zatemňujúcu roletu a dopln-
kovú plisovanú roletu v jednom. Kombinované rolety VELUX po
núkajú to najlepšie z oboch svetov: úplnú tmu a jemne rozptýlené 
prirodzené svetlo po celý deň. 

Pohodlie a chládok
Pre dokonalú ochranu pred teplom sa všetky naše interiérové ro
lety môžu ľahko kombinovať s našimi vonkajšími markízami. Prie
hľadný materiál odrazí slnečné lúče skôr, než dopadnú na sklo okna 
a tak udržia teplotu v miestnosti príjemnú.

Hľadáte riešenie pre všetky ročné obdobia? Zvoľte si vonkajšie rolety 
VELUX (viac na str. 28–29).

Letný balíček DOP – 2 v 1
Ak potrebujete celkové zatemnenie a ochranu pred teplom, kombi
nácia zatemňujúcej rolety a vonkajšej markízy VELUX je tým, čo by 
ste si mali vybrať. Získate všetky výhody zatemňujúcej rolety a von
kajšej markízy VELUX v jednom s 15% cenovým zvýhodnením.

Zbohom hmyz, vitaj čerstvý vzduch
Sieťky proti hmyzu VELUX umožňujú ponechať otvorené okná 
a vychutnať si dobrý spánok – bez bzučania nechcených návštev
níkov.

Dokonalá spálňa je priestor, kde si môžete oddýchnuť a načerpať nové sily. Strešné okná majú vý
znamnú úlohu pri vytváraní pohodlného a príjemného prostredia vo vašej spálni plnej denného svetla 
a čerstvého vzduchu. Pokiaľ chcete získať od vašich strešných okien čo najviac, musíte mať možnosť 
regulovať prichádzajúce svetlo, prípadne pre dobrý a ničím nerušený spánok okná úplne zatemniť.

Zatemňujúce rolety VELUX ponúkame v celej škále farieb a vzorov (viď str. 38).

Kombinované rolety VELUX 
spájajú zatemňujúce rolety 
a plisované rolety v jednom 
výrobku.

Vonkajšie markízy VELUX 
znižujú prestup tepla 
až o 74 %.
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Spálňa



Dvojito plisované rolety VELUX pre úsporu 
energie majú štruktúru včelieho plástu, 

ktorá zaisťuje vynikajúcu izoláciu.

15

Dvojito plisované rolety VELUX pre úsporu energie

Rolety a žalúzie
VELUX

15
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Kombinácia zatemňujúcej 
rolety a plisovanej rolety 
s lietajúcim efektom.
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Správna rovnováha pre hru a spánok

Vo dne, v noci
Zatemňujúca roleta zachytí i najintenzívnejšie svetlo a dokonale 
miestnosť zatemní kedykoľvek počas dňa. Plisovaná roleta jemne 
rozptýli denné svetlo a vytvorí tak príjemnú atmosféru v podkroví. 
Pre detskú izbu predstavuje ideálne riešenie kombinovaná roleta 
spájajúca v sebe možnosť úplného zatemnenia s tienením pomo
cou plisovanej rolety.

Môžete si vytvoriť svoju vlastnú kombináciu zatemňujúcej rolety 
s doplnkovou plisovanou roletou z našej širokej ponuky farieb 
a vzorov. Získate tak kombinovanú roletu vo farbe či vzore 
presne podľa vašich predstáv. Naviac môžete využiť i lietajúci 
efekt plisovanej rolety, ktorú si nastavíte podľa svojich potrieb 
do ľubovoľnej pozície na okne. A pokiaľ už zatemňujúcu roletu 
máte, môžete ju kedykoľvek doplniť plisovanou roletou.

Ďalšiu možnosť zatemnenia predstavuje dvojito plisovaná roleta 
VELUX pre úsporu energie, ktorú je možné nastaviť ľubovoľne 
na okne. Umožní vám tak zatieniť priame slnečné svetlo bez obme
dzenia denného svetla v izbe. Jej unikátny dizajn zaistí lepšiu izolá
ciu po celý rok. Pri úplnom zatiahnutí roleta miestnoť úplne za
temní a zaručí tak nerušený nočný spánok.

Komfort vnútorného prostredia
Aby bola teplota v detskej izbe príjemná, môžete všetky naše inte
riérové rolety ľahko kombinovať s našimi vonkajšími markízami. 
Priehľadný materiál odrazí slnečné lúče skôr, než dopadnú na sklo 
okna a tak udržia teplotu v miestnosti príjemnú.

Letný balíček DOP – 2 v 1
Ak potrebujete celkové zatemnenie a ochranu pred teplom, 
kombinácia zatemňujúcej rolety a vonkajšej markízy VELUX 
je tým, čo by ste si mali vybrať. Získate všetky výhody zatemňujú
cej rolety a vonkajšej markízy VELUX v jednom s 15% cenovým 
zvýhodnením.

Zóna bez hmyzu
So sieťkami proti hmyzu VELUX môžete odpočívať s vedomím, 
že hmyz nebude hrýzť, kým vaše deti budú spať. Takže môžete 
vpustiť čerstvý vzduch dovnútra a dopriať deťom ničím nerušený 
nočný spánok.

Detská izba je tým pravým univerzálnym priestorom. V noci deti potrebujú ticho a tmu pre po
kojný spánok. Cez deň ale potrebujú prispôsobiť prichádzajúce slnečné svetlo a zaistiť príjemnú 
teplotu k vytvoreniu vhodného prostredia pre hry a domáce úlohy. Naše rolety, ktoré vám priná
šajú tieto výhody vo dne i v noci, sú pre tieto všestranné, živé priestory ideálnym riešením.

Zatemňujúca roleta umož
ňuje dokonalé zatemnenie 
kedykoľvek počas dňa.

Vonkajšie markízy VELUX zachytia slnečné lúče skôr, ako dopadnú na okenné 
tabule a tak sa znižujú prestup tepla strešným oknom až o 74 %.

Priehľadná sieťka proti 
hmyzu VELUX je elegantne 
zvinutá v tenkom hliníko
vom púzdre.

Rolety a žalúzie
VELUX
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Detská izba
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© Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

18

Popoluška od Disneyho  
– výber z dvoch okúzľujúcich princeznovských motívov

Disney & VELUX 
Kolekcia snov

© Disney.
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© Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard. © Disney.
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Jedinečné zaspávanie
Disney & VELUX prinášajú Kolekciu snov zatemňujúcich roliet pre deti a pre všetkých, ktorí si za
chovali detskú dušu. Vďaka nej si môžete jednoducho vytvoriť dokonalé prostredie pre zdravý 
spánok v spálňach so strešnými oknami VELUX. Myšiak Mickey, Bambi, Lietadlá, myška Minnie, 
medvedík Pú či Popoluška? Z našich dvanástich rozprávkových vzorov si vyberie každý.

Medvedík Pú – výber z dvoch vzorov plných pokoja a odpočinku Lietadlá – výber z dvoch vzorov, s ktorými budete lietať

Úplné zatemnenie
Dokonalé prostredie pre 
spánok vďaka účinnému 
zatemneniu mesačného 
i slnečného svetla.

Čerstvý vzduch 
Pomocou sieťky proti 
hmyzu bude detská izba 
chránená pred komármi 
i iným hmyzom.

Zníženie tepelných ziskov 
strešného okna až o 74 %
Doplnením vonkajšou mar
kízou zabezpečíte v detskej 
izbe príjemnú teplotu i po
čas slnečných dní.

Celú 
ponuku vzorov 

nájdete na 
strane 39

Rolety a žalúzie
VELUX

Detská izba



Otvorením strešných okien vpustíte do vášho domova čerstvý vzduch a naskytne sa 
vám fantastický výhľad na okolitú prírodu a oblohu. Tento pocit presvetlenia a vzduš
nosti je dôležitý hlavne v obývacej izbe. Je to miesto, kde sa vaša rodina môže stretávať, 
oddýchnuť si a rozprávať sa každý deň. Preto by obývacia izba mala byť príjemná a po
hodlná. A originálne rolety VELUX umožnia zaistiť reguláciu svetla, súkromie a estetický 
dojem.

Vyberte si svoj štýl
Vybavením vašej obývačky roletami vylepšíte 
jej vzhľad a dizajn. Vyberte si svoj   obľúbený 
typ rolety a farbu, ktorá bude dokonale ladiť 
k vášmu interiéru.

Plisované rolety VELUX vytvárajú útulnú, 
príjemnú atmosféru vďaka jemne rozptýle
nému dennému svetlu. Ponúkajú viac súkromia 
a je možné ich umiestniť kdekoľvek na okne. 
Tieto elegantné rolety sú k dispozícii v širokej 
škále farieb a vzorov, ktoré je možné zladiť 
s farbami vašej obývacej izby.

Ak hľadáte štýlové zatienenia a viac súkromia, 
rolety VELUX sú správnou voľbou. Ponúkame 
ich v mnohých farbách a vzoroch.

Pohodlie počas celého dňa
Ak chcete zachovať príjemnú teplotu v izbe 
počas celého dňa, môžete akúkoľvek vnútornú 
roletu skombinovať s vonkajšou markízou 
VELUX. Vonkajšia markíza pohlcuje slnečné 
lúče skôr, ako dopadnú na okennú tabuľu a zni
žuje tak prestup slnečného tepla strešným ok
nom až o 74 %. Naviac nebráni výhľadu von.

20

Slnečné svetlo a tieň pre každého

S naším inteligentným 
ovládacím panelom s doty
kovou obrazovkou VELUX 
INTEGRA® môžete ovládať 
všetky elektricky ovládané 
výrobky VELUX u vás doma 
z jedného miesta.

Jemné svetlo prechádzajúce plisovanou roletou vytvára príjemnú atmosféru 
v podkroví.

Vonkajšie markízy VELUX 
znižujú prestup slnečného 
tepla strešným oknom 
až o 74 %.
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Obývačka
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Priesvitný materiál rolety dodáva jemný farebný odtieň svetlu 
v miestnosti a zároveň tlmí jeho ostrosť.

Rolety a žalúzie
VELUX
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Dvojito plisovaná roleta VELUX 
pre úsporu energie
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Ak máte izbu navyše, môže slúžiť rôznym potrebám. Či už miestnosť slúži ako hosťovská izba, 
pracovňa, dielňa alebo štúdio jogy, rolety a žalúzie sú dôležitou súčasťou k vytváreniu dokonalého 
vnútorného prostredia. Aby ste čo najviac vyťažili z tohto dynamického priestoru, budete potre
bovať zmierniť prichádzajúce denné svetlo a zároveň vytvoriť tmu a súkromie v noci.

Pre použitie počas dňa i noci
Pomocou dvojito plisovanej rolety VELUX pre úsporu ener-
gie môžete zatieniť slnečné svetlo presne tam, kde je to potrebné 
bez toho, aby ste obmedzili denné svetlo a výhľad. Roleta nie 
je uchytená na hornom ani dolnom ráme okna a je úplne flexi
bilná. Jednoducho posuňte roletu v okne tak, aby vás neoslepo
valo slnko a získali ste potrebné súkromie. Pri úplnom zatiahnutí 
dvojito plisovanej rolety pre úsporu energie miestnosť účinne 
zatemníte. A naviac roleta zlepšuje izolačné vlastnosti okna 
a pomáha tak udržať v miestnosti teplo i za mrazivých nocí.

Ak potrebujete len zmäkčiť denné svetlo prenikajúce dovnútra 
a vytvoriť tak príjemné a útulné prostredie, odporúčame použiť 
naše plisované rolety, ktoré vám zaistia potrebné súkromie 
a je ich možné nastaviť do ľubovoľnej pozície.

Pokiaľ potrebujete regulovať osvetlenie a vytvoriť pohodlné pros
tredie vo dne i v noci, použite našu kombinovanú roletu. Kombi
novaná roleta spája v sebe vlastnosti zatemňujúcej rolety s vý
hodami plisovanej rolety, ktoré oceníta najmä počas dňa. Získate 
tak dve rolety v jednom, elegantný dizajn a flexibilnú možnosť re
dukcie denného svetla.

Príjemný chládok
V miestnosti s intenzívnym slnečným osvetlením pomôže vonkaj-
šia markíza VELUX počas slnečných dní ochrániť miestnosť pred 
prehrievaním. Vďaka priehľadnému materiálu budete mať stále 
dostatok denného svetla a výhľad von. Naviac ju môžete skombi
novať s ľubovoľnou vnútornou roletou.

Maximálne využitie miestnosti naviac

Kombinovaná roleta spája 
možnosť úplného zatemnenia 
s výhodami plisovanej rolety.

Rolety a žalúzie
VELUX

Vonkajšie markízy VELUX 
znižujú prestup slnečného 
tepla strešným oknom 
až o 74 %.
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Plisované rolety VELUX je možné na okne nastaviť v ľubovoľnej 
polohe a získať tak požadovaný svetelný efekt.

Pracovňa



Súkromie a štýl
Či sa už ráno umývate alebo večer relaxujete 
vo vani, prirodzené svetlo a súkromie sú dôleži
tými prvkami vo vašej kúpeľni. So žalúziami 
VELUX môžete mať všetko – stačí jednoducho 
nakloniť lamely v ľubovoľnom smere a nastaviť 
tak uhol dopadu svetla, čím dosiahnete 
správne súkromie. Tieto bezpovrázkové žalú
zie, odolné proti vlhkosti, sa ľahko čistia a sú 
k dispozícii v deviatich rôznych farbách, aby 
ste si mohli vybrať presne podľa svojho vkusu 
a vzhľadu kúpeľne.

Rozjasnite svoj kúpeľ
Naše elegantné plisované rolety je možné 
ľubovoľne nastaviť na okne k dosiahnutiu po
trebného súkromia a zároveň k zachovaniu 
výhľadu von. Kupeľňa bude plná príjemného 
rozptýleného slnečného svetla. Rolety sú k dis
pozícii vo viac než 30 farbách a vzoroch, aby 
ste jednoducho mohli doplniť vzhľad vašej kú
peľne tak, ako potrebujete.

Zóna bez hmyzu
Sieťky proti hmyzu VELUX vám umožňujú 
ponechať okno otvorené a dopriať si kúpeľ 
bez bzučania nevítaných návštevníkov.

24

Strešné okná môžu zaplaviť vašu kúpeľňu prirodzeným denným svetlom a čerstvým vzduchom. 
Množstvo denného svetla dodáva priestoru otvorenejší, priestrannejší pocit a pre miestnosti s vy
sokou vlhkosťou je výhodou možnosť účinného vetrania cez strešné okná. Keďže súkromie je v kú
peľni rovnako dôležité ako slnečné svetlo, originálne rolety a žalúzie VELUX sú nevyhnutnosťou.

Vaša súkromná oáza

Žalúzie VELUX nemajú 
žiadne visiace povrázky, 
vďaka čomu sa jednoducho 
ovládajú.

Súkromie a zároveň mož
nosť výhľadu von zaistia 
plisované rolety.

Bezúdržbová žalúzia dodá vašej kúpeľni štýl a pocit súkromia.

Sieťka proti hmyzu VELUX 
sa dá jednoducho zvinúť do 
tenkého hliníkového púzdra.
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Kúpeľňa
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Žalúzia VELUX

Rolety a žalúzie
VELUX
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Žalúzia VELUX



Rolety a žalúzie
VELUX
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Pretože kuchyňa je často najviac využívanou miestnosťou v dome, tieniace prvky musia byť 
nielen praktické, ale i krásne. Strešné okná sú v rušnej kuchyni neoceniteľné, pretože umožňujú 
veľmi účinné vetranie. Nakoľko pri varení vzniká veľké množstvo pary a iných výparov, žalúzie 
si zároveň musia byť schopné poradiť s teplom.

Vysoko účinné žalúzie
Žalúzie VELUX, ktoré sa jednoducho čistia, sú pre 
kuchyňu ideálnou voľbou. Nielen, že sú odolné voči vode 
a škvrnám, zároveň sa jednoducho ovládajú. Nech už pri
pravujete raňajky, obed či večeru, žalúzie vám umožnia 
regulovať množstvo a smer prichádzajúceho svetla 
a vytvoriť tak maximálne pohodlie.

Zbohom nepozvaným hosťom 
na večeru
Užite si jedlo s rodinou a priateľmi bez nepríjemného bzu
čania hmyzu. Sieťky proti hmyzu VELUX dokonale chrá
nia vaše strešné okná VELUX tak, aby aj tí najmenší škod
covia zostali vonku a vy ste neprišli o výhľad. Skombinujte 
ich s ľubovoľnými roletami a žalúziami a vytvorte si tak 
dokonalé riešenie ochrany vašej kuchyne.

Varenie vo veľkom štýle a pohodlí

Sieťka proti hmyzu VELUX 
sa dá jednoducho zvinúť do 
tenkého hliníkového púzdra.

Sieťky proti hmyzu sú vyrobené z trvanlivej priehľadnej sieťoviny.

Kuchyňa



Vonkajšia roleta
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Vonkajšie rolety VELUX, ktorých dizajn získal 
rôzne ocenenia, vám prinášajú bezkonkurenčnú 
ochranu pred prehrievaním. Dokážu toho však 
omnoho viac.

Samé výhody – 6 v 1
Vonkajšie rolety chránia vašu miestnosť pred prehrieva
ním v lete (znižujú prestup slnečného tepla až o 97 %), udr
žiavajú ju teplú v zime (zabránia únikom tepla až o 17 %) 
a kedykoľvek vám umožnia miestnosť úplne zatemniť. Po
núkajú zníženie hluku z dažďa a krupobitia, chránia vaše 
strešné okná pri nepriaznivom počasí a zaistia tak väčšiu 
bezpečnosť vášho domova. Chránia súkromie obyvateľov 
pred zvedavými pohľadmi zvonku.

Najlepšie je, že naše vokajšie rolety sú vyrobené tak, aby 
vydržali čo najdlhšie. Sú vyrobené z odolného hliníka, aby 
fungovali bezchybne bez ohľadu na to, čo príroda vymyslí. 
Veľmi prísne ich testujeme v tých najextrémnejších pod
mienkach, aby sme sa uistili o ich úplnej odolnosti voči po
veternostným vplyvom a zaistili dlhé roky bezchybnej pre
vádzky.

Integrovaný dizajn
Naše vonkajšie rolety dokonale sadnú do vopred vyvŕta
ných otvorov na strešných oknách VELUX, takže montáž 
je jednoduchá – zvonku alebo zvnútra vášho domova. Keď 
sa vonkajšie rolety VELUX nepoužívajú, zvnútra nie sú vi
diteľné, zasunú sa do horného krytu. Ich estetická úprava 
je na špičkovej úrovni, čo potvrdzuje získanie ocenenia Red 
dot design award a ocenenie za dizajn IF product design 
award.

Ovládanie na prianie
Môžete si vybrať medzi manuálnym, elektrickým či solár
nym ovládaním. Regulácia a zjemnenie vstupujúceho den
ného svetla umožňuje kombinácia vonkajších roliet VELUX 
s ľubovoľnými vnútornými roletami alebo žalúziami.

Vonkajšia roleta

Vonkajšie rolety na solárny pohon 
fungujú vo dne i v noci, za dažďa 
i za slnečného počasia a nemusíte 
ich pripájať k napájaciemu zdroju.

* Uvedená cena je pre veľkosť CK02.

Vonkajšie rolety VELUX umož
ňujú otvoriť strešné okno i pri 
stiahnutej polohe pre prúdenie 
čerstvého vzduchu do miestnosti.

S jednoduchými roletami VELUX získate 6 výhod v 1 výrobku za veľmi priaz
nivú cenu – už od 239, Eur s DPH *.

Rolety a žalúzie
VELUX
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Inteligentný dotykový ovládač VELUX INTEGRA®

Náš nový inteligentný ovládač VELUX INTEGRA® s dotykovou obrazovkou umožňuje ľahko 
a intuitívne ovládať všetky vaše elektricky ovládané výrobky VELUX z jedného miesta 
v dome. Ponúka aj širokú ponuku vopred naprogramovaných nastavení, ktoré vám pomôžu 
ušetriť energiu a vytvoriť lepšiu vnútornú klímu prostredia. Medzi tieto programy patria:

Komfort ľahko a rýchlo

Všetky elektrické a solárne výrobky VELUX sú kompatibilné s io-homecontrol®. Výrobky 
označené ako io-homecontrol® navzájom komunikujú, čím sa zlepšuje komfort, bez peč-
nosť a šetrí sa energia. Viac sa dozviete na stránke www.io-homecontrol.com

www.io-homecontrol.com

Program energetickej bilancie
Automaticky aktivuje vaše rolety a žalúzie vrátane vonkajšieho tiene
nia a reguluje tak pasívne solárne zisky a ochranu pred prehrievaním 
či chladom.

Program na vetranie
Automaticky vyvetrá váš domov štyrikrát denne počas desiatich 
minút. Keď prší, dažďový senzor zatvorí strešné okno, ale ponecháva 
otvorenú ventilačnú klapku, aby neustále cirkuloval čerstvý vzduch.

Program Dovolenka
Nastavte svoj systém VELUX INTEGRA® do režimu „dovolenka” a po
kiaľ budete preč, bude to vyzerať, že niekto v dome býva. Elektrické 
svetlá sa budú automaticky zapínať a vypínať, rolety a žalúzie sa budú 
sťahovať a vyťahovať, a váš domov bude vyzerať obývaný.

Program Dobré ráno
Denné svetlo je najlepším budíkom. Prebuďte sa každé ráno do osvie
žujúceho slnečného svitu a čerstvého vzduchu prúdiaceho strešným 
oknom – stačí, keď nastavíte svoje rolety a žalúzie, ako aj otváranie 
strešných okien na určitý čas.

Program Dobrú noc
Pripravte sa každý večer na pokojný spánok nastavením svojich streš
ných okien na vyvetranie počas 10 minút. Keď sa strešné okno zavrie, 
ovládač VELUX INTEGRA® stiahne rolety a stlmí svetlá.

Program na zatienenie
Ovláda vaše rolety a žalúzie tak, aby chránil váš domov počas najslneč
nejšej časti dňa pred prehrievaním a váš nábytok pred vyblednutím.



Denné svetlo a čerstvý vzduch vo vlastných rukách

Máte pod kontrolou

Zlepšite vnútorné prostredie vášho domova a spravte si život 
pohodlnejším. Vyskúšajte možnosti v našej rozsiahlej ponuke 
elektricky ovládaných výrobkov VELUX INTEGRA®.

Rolety a žalúzie VELUX sa dodávajú nielen v mnohých farbách a vzoroch, 
ale môžete si tiež vybrať medzi manuálnym, elektrickým alebo solárnym ovládaním.

        Manuálne 
ovládanie
Manuálne ovládanie je ideálne pre strešné 
okná, ktoré máte na dosah, a ktoré potre
bujete otvárať alebo zatvárať len niekoľ
kokrát denne. Naše rolety a žalúzie sa jed
noducho ovládajú rukou alebo tyčou.

      Elektrické ovládanie
Pre väčšie pohodlie je možné elektricky 
ovlá dané rolety a žalúzie VELUX INTEGRA® 
otvárať a zatvárať pomocou nášho diaľko
vého ovládača VELUX INTEGRA® z akého
koľvek miesta vo vašom dome. Dokonale sa 
hodia pre strešné okná VELUX INTEGRA®.

Inteligentné ovládanie
Sťahovaním a vyťahovaním roliet a ža
lúzií, otváraním a zatváraním streš
ných okien na elektrické alebo solárne 
ovládanie v tej správnej chvíli a po 
správnu dĺžku umožňuje nový inteli
gentný diaľkový ovládač VELUX 
INTEGRA® s dotykovou obrazovkou 
jednoducho zvýšiť energetické úspory 
a komfort vášho domova.

Výrobky VELUX INTEGRA® zaisťujú, 
že strešné okná, rolety a žalúzie spolu
pracujú a maximalizujú tak výhody, 
ktoré denné svetlo a čerstvý vzduch 
vášmu domovu prináša. Ponúka výber 
inteligentne navrhnutých programov, 
ktoré poskytujú vášmu domovu vý
hody počas celého dňa aj roka a záro
veň vám dáva možnosť ovládať jednot
livé výrobky manuálne.

         Solárne ovládanie
Naše solárne ovládané rolety a žalúzie 
VELUX INTEGRA® sú tiež ovládané diaľ
kovo. Predstavujú ideálnu voľbu pre ma
nuálne ovládané strešné okná alebo pre 
okná na solárny pohon, pretože nevyža
dujú žiadnu kabeláž alebo pripojenie 
k napájaniu.

Rolety a žalúzie
VELUX
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VELUX INTEGRA® Active je systém ovládania vnútornej klímy 
na základe signálu zo senzorov a automaticky riadi motorizo‑
vané rolety a   žalúzie u vás doma. Nielenže tým pomáha zvyšo‑
vať energetickú úspornosť vášho domu, ale tiež zaisťuje opti‑
málnu vnútornú klímu po celý rok.

VELUX INTEGRA® Active 
Komfort po celý rok

Oživte svoj domov
Použitím bezdrôtových senzorov na exteriéri vášho domu VELUX INTEGRA® Active 
priebežne monitoruje intenzitu slnečného žiarenia a vonkajšiu teplotu. Keď je slnko príliš 
silné, alebo vzduch príliš horúci či studený, systém zareaguje úpravou nastavenia vašej 
rolety alebo žalúzie.

Automatickým zatiahnutím roliet počas horúceho popoludnia a vytiahnutím roliet počas 
slnečných zimných dní umožňuje VELUX INTEGRA® Active znížiť náklady na vykurovanie 
a chladenie vášho domova. Tento systém vám pomôže dosiahnuť dokonalú rovnováhu 
medzi vnútorným komfortom, energetickou úspornosťou a ekologickou zodpovednosťou 
za všetkých okolností – bez toho, aby ste museli pohnúť prstom.

Pokiaľ chcete strešné okná, rolety a žalúzie ovládať ručne, môžete systém kedy
koľvek vypnúť. Okrem toho je systém VELUX INTEGRA® Active plne kompatibilný 
s iohomecontrol®.

A

B

C

A. Senzor intenzity 
slnečného žiarenia
Snímač intenzity slnečného žia
renia je pripevnený k vodiacej 
lište vonkajšej rolety alebo 
k strešnému oknu. Najlepšie 
výsledky je možné dosiahnuť 
použitím jedného senzora na 
každej strane strechy.

B. Teplotný senzor
Tento vonkajší teplotný senzor 
je umiestnený v tieni, aby 
presne meral vonkajšiu teplotu 
počas celého dňa.

C. Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač sa nachádza 
na stene vo vnútri domu a slúži 
k prezeraniu a úprave nastave
nia. Zbiera údaje zo senzorov 
a podľa nich automaticky ovláda 
rolety a žalúzie.

365
dní

optimálny tepelný
komfort

Systém VELUX INTEGRA® Active 
si môžete zakúpiť spolu s novými výrob
kami alebo osobitne pre použitie s existu
júcimi výrobkami VELUX INTEGRA®.
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Rolety a žalúzie
VELUX

33



Rolety a žalúzie 
pre Novú Generáciu 
strešných okien VELUX 
majú vo svojom 
veľkostnom kóde 
písmeno „K”.
Napr. RFL MK08
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Rolety a žalúzie
VELUX

Nová Generácia

Predchádzajúca generácia

v predaji od roku 2014

v predaji v rokoch 2002–2014

v predaji do roku 2002

35

Nakupujte on‑line na 
www.veluxeshop.sk

VELUX má dlhú históriu 
dokonalého súladu
Každé strešné okno VELUX má unikátny typový štítok, ktorý 
podrobne popisuje typ a veľkosť okna (viď fotografia a príklady 
štítkov). V závislosti od roku zakúpenia vášho okna sa typový štítok 
a jeho umiestnenie na okne môže líšiť, avšak vždy obsahuje všetky 
potrebné informácie. Nie je nutné nič merať.

Typ okna Veľkosť okna

Typ okna

Typ okna

Veľkosť okna

Veľkosť okna

Vyberte roletu

Vyberte výrobok podľa typu miestnosti a svojich potrieb.

Vyberte farbu

Všetky farby a vzory roliet sú označené kódom. Jedno
ducho si vyberte tú, ktorá sa vám najviac páči.

Vyberte spôsob ovládania
V závislosti od vašich potrieb si môžete vybrať medzi ma
nuálnym ovládaním, ovládaním pomocou tyče, elektrickým 
alebo solárnym ovládaním.

Vyberte správnu veľkosť
Pozrite sa na typový štítok vášho strešného okna. V tomto 
príklade je model GGL veľkosti MK08 (kód sa líši podľa typu 
okna).

1

2

3

4

Doprava 
zadarmo

podľa dodacích 
podmienok

Rolety a žalúzie
VELUX
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Nájdite správne riešenie

36

Solárne 
ovládanie

Elektrické 
ovládanie

SSL * SML *

Vonkajšie rolety 
Vonkajšie rolety ponúkajú výnikajúcu ochranu 
pred prehrievaním, úplné zatemnenie, izoláciu 
v zime, zníženie hluku, vyššiu bezpečnosť 
a súkromie.

 kompatibilné so systémom iohomecontrol®
* kompatibilné so systémom VELUX INTEGRA® Active
** nie je kompatibilné s generáciou strešných okien 
zakúpených pred rokom 2002 a nie je kompatibilné 
so strešnými oknami s dodatočne montovanou kľučkou 
pre spodné ovládanie

MSL *
MSG *

MML *

FMC * 
FMK *

PML

DSL * DML *

FML *
FMG *

RMLRSL

Vonkajšie markízy
Vonkajšie markízy poskytujú účinnú ochranu pred 
prehrievaním bez toho, aby ste prišli o výhľad.

Rolety
Ideálne riešenie pre zaistenie súkromia a tienenia, 
rolety sú v ponuke v širokej škále farieb a štýlov.

Plisované rolety
Plisované rolety umožňujú flexibilné umiestnenie 
na okne, elegantné a mäkké presvetlenie a deko
ráciu.

Zatemňujúce rolety
Zatemňujúce rolety poskytujú úplné zatemnenie 
kedykoľvek počas dňa a je ich možné nastaviť 
do ľubovoľnej výšky.

Kombinované rolety
Zatemňujúca a plisovaná roleta v jednom; naša 
kombinovaná roleta ponúka zatemnenie, regulá
ciu svetla a dekoráciu.

Žalúzie
Žalúzie s nízkymi nárokmi na údržbu, odolné proti 
vlhkosti, majú klasický dizajn a bezpovrázkové 
ovládanie.

Dvojito plisované rolety 
pre úsporu energie
Dvojito plisované rolety s vynikajúcimi izolačnými 
vlastnosťami ponúkajú flexibilné nastavenie pre 
reguláciu osvetlenia podľa potreby.

Sieťky proti hmyzu
Priehľadné sieťky bránia vniknutiu hmyzu dov
nútra bez obmedzenia vášho výhľadu.

Rolety a žalúzie majú celý rad funkcií 
pre všetky vaše potreby.

Rolety a žalúzie pasujú 
na predchádzajúci i novú 
generáciu strešných okien 
VELUX.

Manuálne 
ovládanie

SHL**

MHL

ZIL

FHC

PAL

DFD

DKL

FHL

RHL – 
háčiky 
RFL – 
vodiace 
lišty 

Kompatibilita s jed
notl. generáciami



Rolety a žalúzie
VELUX
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• • • 
Vynikajúce vlastnosti

 • • 
Dobré vlastnosti

 • 
Základné vlastnosti

• • •

• •

• • •

• • •

•

•

Zatemnenie

• • •

• •

Ochrana pred 
prehrievaním

• • •

• • •

•

•

Izolácia

•

•

• • 

• 

• • •

• • •

• • •

• • •

Regulácia 
svetla

• • •

• 

• • •

• • •

• • •

• • 

• •

• • 

Súkromie

• • •

Ochrana pred 
hmyzom

• • •

Bezpečnosť

• • •

Zníženie 
hluku

Objednávajte podľa kódu – rolety a žalúzie objednávajte podľa číselného kódu vášho strešného 
okna. Strešné okná i doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K (napr. GGL 
MK06), predchádzajúca generácia ho však nemá (napr. GGL M06). Náhľady typových štítkov 
nájdete na str. 35.
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* Kolekcia Štandard, ostatné farby a vzory z kolekcie Prémium    Farebné odtiene pre letný balíček DOP

Chcete dodať farbu a dekoráciu do vašej detskej izby? Alebo vdýchnuť farebný odtieň vašej 
obývacej izbe? V našej širokej farebnej ponuke vzorov ľahko nájdete tie správne rolety a žalúzie 
VELUX pre akýkoľvek interiér.

Farby a vzory

Zatemňujúce rolety

3113 1085*1025* 1705 30090705

13555155

3111

3131 0855* 3004 31235145300130035135

5195

20553005

19552655

3101

31123006 3002 1455 2505 0605 31215265

3010 1655 30073008 3122 3011 3124 3132 1100*

Kolekcia PREMIUM – príplatok 20 € s DPH ku kolekcii Štandard, termín dodania je 10–15 pracovných dní.

Kolekcia ŠTANDARD *

Kód veľkosti okna CK02
C02

CK04
C04

FK06
F06

FK08
F08

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

MK10
M10

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

SK10
S10

UK04
U04

UK08
U08

UK10
U10

Manuálne ovládanie
Zatemňujúca roleta
DKL 73,00 79,00 90,00 95,00 92,00 97,00 103,00 112,00 113,00 116,00 122,00 122,00 126,00 130,00 138,00 141,00 144,00

Letný balíček
DOP (DKL + MHL) 108,00 113,00 125,00 129,00 137,00 141,00 146,00 154,00 168,00 170,00 175,00 182,00 185,00 189,00 206,00 208,00 211,00

Diaľkové ovládanie na elektrický pohon
Zatemňujúca roleta
DML 253,00 259,00 270,00 275,00 272,00 277,00 283,00 292,00 293,00 296,00 302,00 302,00 306,00 310,00 318,00 321,00 324,00

Diaľkové ovládanie na solárny pohon
Zatemňujúca roleta
DSL 273,00 279,00 290,00 295,00 292,00 297,00 303,00 312,00 313,00 316,00 322,00 322,00 326,00 330,00 338,00 341,00 344,00

Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH)
3 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dníTermín dodania:



* Kolekcia Štandard, ostatné farby a vzory z kolekcie Prémium

Kombinované rolety

0001*0002* 0102 0101

Kolekcia PREMIUM – príplatok 20 € s DPH ku kolekcii Štandard, termín dodania je 10 pracovných dní.

Kolekcia ŠTANDARD*

Disney & VELUX Kolekcia snov

Kód veľkosti okna CK02
C02

CK04
C04

FK06
F06

FK08
F08

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

MK10
M10

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

SK10
S10

UK04
U04

UK08
U08

UK10
U10

Manuálne ovládanie
Kombinovaná roleta
DFD 106,00 115,00 132,00 139,00 135,00 142,00 150,00 163,00 164,00 170,00 178,00 178,00 184,00 190,00 201,00 205,00 210,00

Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH)
3 pracovné dni 10 pracovných dníTermín dodania:
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Disney & VELUX Kolekcia snov

Upozornenie: Podobne ako u všetkých textílií sa môžu presné farby a veľkosť vzoru líšiť od vyobrazených ukážok. Vzory sú tu vyobrazené ilustračne. 
Rolety sa môžu líšiť, pretože každý vzor je prispôsobený rozmerom konkrétneho strešného okna. 

© Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard. © Disney.

Medvedík 
Pú 2 
4611

Bambi 2 

4613

Bambi 1 

4612

Medvedík 
Pú 1 
4610

Lietadlá 2

4621

Mickey 2

4619

Mickey 1

4618

Lietadlá 1

4620

Princezné 

4616

Minnie 1

4614

Minnie 2

4615

Popoluška 

4617

10 pracovných dníTermín dodání:

Kód veľkosti okna CK02
C02

CK04
C04

FK06
F06

FK08
F08

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

MK10
M10

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

SK10
S10

UK04
U04

UK08
U08

UK10
U10

Manuálne ovládanie

Zatemňujúca roleta 
DKL 103,00 109,00 120,00 125,00 122,00 127,00 133,00 142,00 143,00 146,00 152,00 152,00 156,00 160,00 168,00 171,00 174,00

Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH)
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Kolekcia PREMIUM – príplatok 20 € s DPH ku kolekcii Štandard, termín dodania je 10 pracovných dní.

Kolekcia ŠTANDARD*

Kód veľkosti okna CK02
C02

CK04
C04

FK06
F06

FK08
F08

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

MK10
M10

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

SK10
S10

UK04
U04

UK08
U08

UK10
U10

Manuálne ovládanie
Žalúzia
PAL 73,00 79,00 90,00 95,00 92,00 97,00 103,00 112,00 113,00 116,00 122,00 122,00 126,00 130,00 138,00 141,00 144,00

Diaľkové ovládanie na elektrický pohon
Žalúzia
PML 253,00 259,00 270,00 275,00 272,00 277,00 283,00 292,00 293,00 296,00 302,00 302,00 306,00 310,00 318,00 321,00 324,00

Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH)
3 pracovné dni 10 pracovných dníTermín dodania:

* Kolekcia Štandard, ostatné farby a vzory z kolekcie Prémium
Vonkajšia strana lamely v prevedení 9150 je strieborná.

Žalúzie

7001* 4459 70139150 7015 7010 7012 70117014

Rolety

4070 411041201028*

1086*

0710 40694077

4000* 4121 41124080

4100

9050*

40602350

0310

40661850

1952

0650

4071

4072

4073

4074 4078

4081 4082

4102

4103

4111 4122

4123

4076 407941014124

*  Kolekcia Štandard, ostatné farby 
a vzory z kolekcie Prémium.

Kolekcia PREMIUM – príplatok 20 € s DPH ku kolekcii Štandard, termín dodania je 10–15 pracovných dní.

Kolekcia ŠTANDARD*

Kód veľkosti okna CK02
C02

CK04
C04

FK06
F06

FK08
F08

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

MK10
M10

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

SK10
S10

UK04
U04

UK08
U08

UK10
U10

Manuálne ovládanie
Roleta s háčikmi
RHL 39,00 39,00 42,00 42,00 50,00 50,00 50,00 50,00 61,00 61,00 61,00 67,00 67,00 67,00 76,00 76,00 76,00

Povrázkové ovládanie
Roleta v lištách
RFL 58,00 63,00 72,00 76,00 74,00 78,00 82,00 89,00 90,00 93,00 98,00 98,00 101,00 104,00 110,00 113,00 115,00

Diaľkové ovládanie na elektrický pohon
Roleta
RML 238,00 243,00 252,00 256,00 254,00 258,00 262,00 269,00 270,00 273,00 278,00 278,00 281,00 284,00 290,00 293,00 295,00

Diaľkové ovládanie na solárny pohon
Roleta
RSL 258,00 263,00 272,00 276,00 274,00 278,00 282,00 289,00 290,00 293,00 298,00 298,00 301,00 304,00 310,00 313,00 315,00

Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH)
3 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dníTermín dodania:



Dvojito plisované rolety pre úsporu energie

10491045 1046 1048 1050 1051 1053 1052 1047

  V rámci energetického balíčku FOP môžete vyberať z celej kolekcie farieb.

Kód veľkosti okna CK02
C02

CK04
C04

FK06
F06

FK08
F08

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

MK10
M10

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

SK10
S10

UK04
U04

UK08
U08

UK10
U10

Manuálne ovládanie
Dvojito plisovaná roleta
FHC 106,00 115,00 132,00 139,00 135,00 142,00 150,00 163,00 164,00 170,00 178,00 178,00 184,00 190,00 201,00 205,00 210,00

Energetický balíček  
FOP (FHC + MHL) 136,00 144,00 161,00 167,00 173,00 179,00 186,00 197,00 211,00 216,00 223,00 230,00 235,00 240,00 259,00 263,00 267,00

Diaľkové ovládanie na elektrický pohon
Dvojito plisovaná roleta 
FMC 286,00 295,00 312,00 319,00 315,00 322,00 330,00 343,00 344,00 350,00 358,00 358,00 364,00 370,00 381,00 385,00 390,00

Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH)
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* Kolekcia Štandard, ostatné farby a vzory z kolekcie Prémium

Plisované rolety

1016* 1066*

1065 1064

1010 1112 1105

1104

1102 1125

1017* 10671103 2010 1002 11261123

1122

1003

10000195

10621061 10181114 015501450135 1115 1113

1063

1116

0185

Kolekcia PREMIUM – príplatok 20 € s DPH ku kolekcii Štandard, termín dodania je 10 pracovných dní.

Kód veľkosti okna CK02
C02

CK04
C04

FK06
F06

FK08
F08

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

MK10
M10

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

SK10
S10

UK04
U04

UK08
U08

UK10
U10

Manuálne ovládanie
Plisovaná roleta
FHL 91,00 98,00 113,00 119,00 115,00 121,00 129,00 139,00 141,00 146,00 153,00 153,00 158,00 162,00 172,00 176,00 179,00

Doplnková plisovaná roleta
FPN 73,00 79,00 90,00 95,00 92,00 97,00 103,00 112,00 113,00 116,00 122,00 122,00 126,00 130,00 138,00 141,00 144,00

Diaľkové ovládanie na elektrický pohon
Plisovaná roleta
FML 271,00 278,00 293,00 299,00 295,00 301,00 309,00 319,00 321,00 326,00 333,00 333,00 338,00 342,00 352,00 356,00 359,00

Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH)

Kolekcia ŠTANDARD*
3 pracovné dni 10 pracovných dníTermín dodania:

10 pracovných dníTermín dodání:
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   Vonkajšia markíza pre letný balíček DOP 
a pre úsporný balíček FOP

Materiál: 0700 Titánzinok, 0000 Hliník

Vonkajšia markíza

Vonkajšie rolety

Rolety a žalúzie pre svetlíky do plochej strechy

00000700

Kolekcia PREMIUM – príplatok 20 € s DPH ku kolekcii Štandard, termín dodania je 10–15 pracovných dní.

Kód veľkosti okna CK02
C02

CK04
C04

FK06
F06

FK08
F08

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

MK10
M10

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

SK10
S10

UK04
U04

UK08
U08

UK10
U10

Manuálne ovládanie
Vonkajšia markíza
MHL – Štandard 54,00 54,00 57,00 57,00 69,00 69,00 69,00 69,00 84,00 84,00 84,00 92,00 92,00 92,00 104,00 104,00 104,00

Diaľkové ovládanie na elektrický pohon
Vonkajšia markíza
MML 328,00 332,00 335,00 346,00 346,00 349,00 359,00 370,00 359,00 363,00 366,00 370,00 373,00 377,00 380,00 384,00 387,00

Diaľkové ovládanie na solárny pohon
Vonkajšia markíza
MSL 473,00 477,00 480,00 491,00 491,00 494,00 504,00 515,00 504,00 508,00 511,00 515,00 518,00 522,00 525,00 529,00 532,00

Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH) 3 pracovné dni 10 pracovných dní 15 pracovných dníTermín dodania:

Kód veľkosti okna CK02
C02

CK04
C04

FK06
F06

FK08
F08

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

MK10
M10

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

SK10
S10

UK04
U04

UK08
U08

UK10
U10

Manuálne ovládanie
Vonkajšia roleta
SHL 239,00 254,00 278,00 296,00 284,00 299,00 310,00 352,00 340,00 361,00 379,00 358,00 388,00 430,00 367,00 415,00 448,00

Diaľkové ovládanie na elektrický pohon
Vonkajšia roleta
SML 351,00 373,00 408,00 435,00 417,00 439,00 457,00 518,00 500,00 531,00 558,00 527,00 571,00 632,00 540,00 610,00 659,00

Diaľkové ovládanie na solárny pohon
Vonkajšia roleta 
SSL 499,00 530,00 580,00 617,00 592,00 623,00 648,00 732,00 711,00 754,00 792,00 748,00 810,00 898,00 767,00 866,00 935,00

3 pracovné dni 10 pracovných dníTermín dodania:

K strešným oknám v medenom prevedení je nutné objednať vonkajšiu roletu 0100 s kontaktnými dielmi v medi za príplatok 45 € s DPH. 
K strešným oknám v titánzinkovom prevedení je vhodná vonkajšia roleta 0700 za príplatok 55 € s DPH.

Kódy farebného prevedenia plisovanej rolety FMG: 1016 – biela, 1017 – béžová, 1003 – čierna
Kódy farebného prevedenia dvojito plisovanej rolety FMK: 1045 – biela, 1047 – čierna

Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH)

10 pracovných dníTermín dodania:Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH)

Kód veľkosti okna 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150

Rozmer v cm 60 × 60 60 × 90 80 × 80 90 × 90 90 × 120 100 × 100 100 × 150 120 × 120 150 × 150

Diaľkové ovládanie na elektrický pohon

Plisovaná roleta 
FMG 259,00 272,00 285,00 298,00 316,00 311,00 329,00 321,00

Dvojito plisovaná roleta 
FMK 264,00 277,00 291,00 304,00 322,00 317,00 336,00 328,00 370,00

Diaľkové ovládanie na solárny pohon

Vonkajšia markíza
MSG 272,00 286,00 299,00 313,00 332,00 326,00 345,00 337,00
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Sieťky proti hmyzu

0000

3 pracovné dni 10 pracovných dníTermín dodania:

3 pracovné dni 10 pracovných dníTermín dodania:

Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH)

Rozmerový kód ZIL CK02 ZIL FK08 ZIL MK06 ZIL MK10 ZIL PK06 ZIL PK10 ZIL SK06 ZIL SK10 ZIL UK04 ZIL UK10 ZOZ 157

Dĺžka ostenia v mm (možné skrátiť) 1 600 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 spojovací 
dielMax. šírka ostenia v mm 496 606 726 726 888 888 1 086 1 086 1 286 1 286

Manuálne ovladanie

Sieťka proti hmyzu 
ZIL 101,00 121,00 121,00 125,00 137,00 141,00 148,00 152,00 160,00 172,00 48,00

V prípade zalomeného 
ostenia alebo zostavy 
strešného okna a zvis
lého doplnkového okna 
je nutné použiť dve 
sieťky proti hmyzu 
a spojovací diel 
Z0Z 157.

Pred montážou sieťky 
proti hmyzu je nutné 
overiť roz mery oste
nia.

Š

D D

Š

Ovládanie

Manuálne 
ovládanie

Cenník (ceny sú uvedené v € vrátane 20 % DPH)

Elektrické 
ovládanie

Adaptér k rolete RHL
Adaptér k ostatným 

roletám, žalúzií a sieťke 
proti hmyzu

Ovládacia tyč 
(80 cm)

ZOZ 040 ZOZ 085 ZCZ 080

6,00 7,00 17,00

Ovládacia tyč 
(100–180 cm)

Nadstavec na tyč 
ZCT 200 (100 cm)

ZCT 200 ZCT 100

24,00 13,00

Ovládací systém 
pre 1 prvok

Ovládací systém pre streš
né okná GGL/GGU – motor 

a 2 doplnky (vnútorný 
a vonkajší) na el. ovládanie

Rádiofrekvenčný  
diaľkový ovládač

Inteligentný 
dotykový ovládač

KUX 100 KMX 100 KLR 100 KLR 200
132,00 497,00 139,00 159,00

Jednotka pre kontrolu 
vnútornej klímy

KRX 100
275,00

Pre montáž elektricky 
ovládaných doplnkov 

k manuálne ovládaným 
oknám je nutné dokúpiť 

ovládací systém.



VELUX
rolety a žalúzie

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Zákaznícka linka: 02/33 000 555
Fax: 02/33 000 556
info.v‑sk@velux.com
www.velux.sk
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