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Wszechświat Star Wars™ w sypialni Twojego dziecka 

Dzisiaj, 14 grudnia polscy widzowie pierwszy raz obejrzą najnowszy epizod sagi 

Gwiezdnych Wojen™: Ostatni Jedi. Grudzień to również świetny moment na przeniesienie 

galaktycznego klimatu sagi do sypialni Twoich dzieci na poddaszu, pomogą w tym rolety 

zaciemniające VELUX z kolekcji Imperium Snu.  Święta tuż, tuż – to idealny pomysł na 

gwiazdkowy prezent.  

Jako, że najnowsza produkcja sagi Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi ląduje tej zimy w polskich kinach, nie 

ma lepszej okazji, by przenieść galaktykę Gwiezdnych Wojen prosto do sypialni Twoich dzieci na 

poddaszu. Dzięki doskonale zaprojektowanym roletom do okien dachowych VELUX sypialnia na 

poddaszu zyska na swojej funkcjonalności i oryginalności.  

Taki gwiazdkowy prezent ucieszy każdego fana sagi. Trójwarstwowa tkanina rolety DKL z kolekcji Star 

Wars & VELUX Imperium Snu gwarantuje całkowite zaciemnienie wnętrza, nawet w pełnym słońcu – 

co umożliwia odpoczynek w ciągu dnia, a także spokojny i zdrowy sen w nocy. Materiał nie zawiera 

szkodliwych związków chemicznych, co potwierdza certyfikat Oeko-Tex®. Wąskie aluminiowe 

prowadnice są trwałe, a zarazem subtelne – zatem można w pełni cieszyć się z walorów 

dekoracyjnych rolety. Wykorzystana przez firmę VELUX technika skalowania nadruku sprawia, że 

obrazy z bohaterami Gwiezdnych Wojen zwiększają się wraz z wielkością okna. Do wyboru są wzory z 

klasycznymi postaciami i motywami z sagi: Lordem Vaderem, Kylo Renem, robotami R2-D2 i C3-PO 

oraz Gwiazdą Śmierci.  

„Kolekcja Star Wars & VELUX Imperium Snu to produkty po dobrej stronie mocy. Rolety te łączą w 

sobie jakość i funkcjonalność VELUX z ekscytującym światem bohaterów Gwiezdnych Wojen. Nowe 

wzory trafią w gusta zarówno młodszego, jak i starszego fana kultowej serii – na oknie będą 

wyglądały jak jeden z plakatów sagi” – mówi Katarzyna Gałek product manager ds. produktów 

komplementarnych, VELUX Polska. 

Rolety z kolekcji Star Wars & VELUX Imperium Snu są do nabycia u dystrybutorów okien dachowych 

VELUX lub w sklepie internetowym na stronie www.velux.pl. Zamawiamy je pod konkretny rozmiar 

okna VELUX, odczytujący symbol z aluminiowej tabliczki na skrzydle. Żadne obmiary nie są konieczne, 

a firma gwarantuje, że rolety będą pasować do okien idealnie. Co ważne, dzięki fabrycznie 

zamontowanym zaczepom Pick&Click® można szybko zamontować je samodzielnie.  

Fanów sagi zachęcamy również do udziału w konkursie na Facebooku VELUX – do wygrania bilety do 

kina na film Ostatni Jedi. 

http://www.velux.pl/


 

 

STAR WARSTM oraz powiązane postacie i motywy są znakiem towarowym należącym do Lucasfilm Ltd., 

którego prawa autorskie chronione są na terenie USA oraz innych krajach.  
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Informacje o Grupie VELUX 
Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy 
dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy 
oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, 
zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, 
idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa 
handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, 
którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie 
www.velux.com. 
    
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem  
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,6 mld zł. Zatrudniają ok. 4000 
osób, w tym większość w czterech zakładach 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 czterech lat (2012-
2016) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 583 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz 
dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 27 lat. 
Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce 
działają FUNDACJE VELUX, które w ciągu ostatnich 10 lat przekazały ponad 100 mln zł na wsparcie organizacji 
społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą 
działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały 
przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. 
Więcej informacji na www.velux.pl. 
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