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Nowa kolekcja rolet Star Wars & VELUX Imperium Snu 

Równolegle z kinową premierą kolejnej części kultowej sagi, 16 grudnia br. na 

polski rynek trafiają nowe wzory rolet zaciemniających VELUX z wizerunkami 

bohaterów Gwiezdnych Wojen.  

Nawet najodważniejszy rycerz Jedi potrzebuje spokojnego odpoczynku. Dzięki roletom zaciemniającym 

Star Wars & VELUX Imperium Snu, każdy rodzic będzie mógł zapewnić swoim pociechom 

spokojniejszy i bardziej komfortowy sen. Zastosowanie specjalnej tkaniny zaciemniającej, a także 

umieszczenie jej w idealnie dopasowanej do skrzydła kasecie, a także zastosowaniu wąskich 

prowadnic, pomaga w stworzeniu optymalnych warunków dla odpoczynku. Gdy roleta jest zwinięta 

pozostaje niemal niewidoczna na oknie. Wszystkie rolety z kolekcji dziecięcej VELUX uzyskały 

Certyfikat Oeko-TEX®, który gwarantuje bezpieczeństwo produktu dla zdrowia. Jednocześnie 

zachowano najwyższą jakość nadruku, postacie są realistyczne i niezwykle barwne. Wzór jest 

skalowany do rozmiaru rolety, czyli im większe okno, tym ulubiony bohater będzie bardziej 

imponujących rozmiarów. Opracowany przez VELUX, system Pick&Click™, umożliwia szybką, bardzo 

prostą i samodzielną instalację. Zamawiając roletę nie musimy mierzyć skrzydła, wystarczy podać 

symbol okna VELUX z tabliczki znamionowej. Najważniejsze zalety nowych zaciemniających VELUX to 

zastosowanie bezpiecznych i trwałych materiałów do produkcji, wysoka jakość nadruku, łatwa 

instalacja i idealne dopasowanie do okna gwarantujące 100 % zaciemnienia.  

„Kolekcja Star Wars & VELUX Imperium Snu to wielkie wydarzenie po dobrej stronie mocy. Nowe 

rolety łączą w sobie jakość i funkcjonalność VELUX z ekscytującym światem bohaterów Gwiezdnych 

Wojen. Rolety zapewniają całkowite zaciemnienie, które stworzą idealne warunki do snu, jak i 

odpoczynku w ciągu dnia. Nowe wzory trafią w gusta zarówno młodszego, jak i starszego fana 

kultowej serii.” – mówi Katarzyna Gałek, Product Manager akcesoriów dekoracyjnych VELUX.  

Roleta zamiast plakatu - unikatowa galaktyczna dekoracja 

Każdy z czterech wzorów przedstawia inne postacie i sceny z Gwiezdnych Wojen. Dwie grafiki 

pochodzą z poprzednich filmów serii, a pozostałe dwie z najnowszej produkcji, która swoją premierę w 

polskich kinach będzie miała 18 grudnia br.  

Saga filmów „Gwiezdne wojny” jest kultowa, produkcje rozpoczęto w 1977 roku, a jej bohaterowie 

przez lata weszli na stałe do kanonów pop-kultury i są inspiracją dla gier, zabawek, produkcji odzieży i 

tekstyliów oraz plakatów, a teraz mogą być też dekoracją domu. „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie 

Mocy” to już siódmy film z serii. Jego akcja rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach przedstawionych w 



 

 

części szóstej, "Gwiezdne Wojny: Powrót Jedi”. W filmie zostaną wprowadzone nowe postacie – w tym 

czarny charakter Kylo Ren, który występuje również w jednym z nowych wzorów rolet. Roleta pasuje 

do wszystkich typów okien dachowych VELUX, można je zamówić w sieci dystrybucji lub w sklepie 

internetowym na stronie www.velux.pl  

Cena katalogowa brutto od 417 zł. 
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Informacje o Grupie VELUX 

Dzięki światłu dziennemu i świeżemu powietrzu, których dostarczają produkty VELUX, powstają lepsze warunki 

mieszkalne. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz świetlików wraz z rozwiązaniami 

przeznaczonymi do płaskiego dachu. VELUX oferuje również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, 

żaluzje, produkty izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Grupa VELUX posiada swoje fabryki w 10 krajach, a 

przedstawicielstwa handlowe w blisko 40 krajach. Jest jedną z najsilniejszych marek na światowym rynku 

materiałów budowlanych, a jej produkty są sprzedawane niemal na całym świecie. W Grupie VELUX 

zatrudnionych jest około 10 tys. osób, a jej właścicielem jest VKR Holding A/S. Więcej informacji na stronie 

www.velux.com. 

 

Informacja o VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem 

i eksporterem okien dachowych z Polski, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,43 mld zł. Zatrudniają w sumie  

ponad 3300 osób, w tym większość w czterech fabrykach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie 

i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie  

o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dwóch lat VELUX  

i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce ponad 350 mln zł, z czego 250 mln zostało przeznaczone na 

modernizację fabryk i dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Była to największa inwestycja 

w ponad 20-letniej historii VELUX w Polsce. Okna Nowej Generacji – bardziej energooszczędne, dostarczające 

więcej światła, zapewniające większy komfort w instalacji i użytkowaniu, zastąpiły całkowicie starą ofertę.  
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