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Nowoczesna solarna markiza zaciemniająca VELUX w obniżonej cenie 
 
Wyobraź sobie produkt, który łączy komfort zdalnego sterowania z gwarancją ochrony przed 

nagrzewaniem poddasza i zaciemnienia wnętrza. Te wszystkie funkcje są dostępne w jednym 

rozwiązaniu - solarnej markizie zaciemniającej VELUX. Co więcej ten produkt można teraz 

kupić w nowej, obniżonej o 23% cenie, dzięki czemu nowoczesne rozwiązania stają się 

obecnie jeszcze bardziej dostępne.  

Solarna markiza zaciemniająca, którą montuje się na zewnątrz okna, zapewnia ochronę przed 

nagrzewaniem - zatrzymuje promienie słoneczne zanim dotrą do szyby i nagrzeją wnętrze oraz efektywne 

zaciemnienie - niemal całkowicie blokuje dostęp światła, gwarantując komfortowe warunki do odpoczynku 

i snu. Markizę wyróżnia wyjątkowa trwałość i elegancka konstrukcja. Wykonana jest z odpornego na 

warunki atmosferyczne materiału i lakierowanego aluminium w kolorze ciemnoszarym. Wyposażona jest  

w aluminiowe prowadnice boczne i elegancką górną obudowę, która doskonale komponuje się z pokryciem 

dachowym niezależnie od jego materiału i koloru. Co ważne, markiza nie ogranicza funkcjonowania okna 

– można je w pełni otworzyć, nawet gdy markiza jest opuszczona.  

„Najlepszym rozwiązaniem jest zakup okien dachowych wraz z dodatkowym wyposażeniem, aby od razu 

zapewnić sobie wygodę mieszkania na poddaszu – ochronę przed nagrzewaniem i zaciemnienie  

w dowolnym momencie dnia. Solarna markiza zaciemniająca jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym 

rozwiązaniem w bardzo atrakcyjnej cenie, dzięki czemu jej zakup można rozważyć już na etapie wyboru 

okien, by szybko cieszyć się komfortem” – podkreśla Alicja Twardowska, Product Manager VELUX Polska. 

„Dodatkowo okno dachowe można od wewnątrz wyposażyć w roletę. Taki komplet przesłon będzie bardzo 

praktycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem, które pozwoli na pełną regulację natężenia światła” – dodaje.  

Nowoczesna technologia i komfort zdalnego sterowania 

Solarna markiza zaciemniająca ma fabrycznie wbudowany silnik zasilany energią słoneczną, dzięki któremu 

można ją wygodnie podnosić i opuszczać za pomocą przycisku dołączonego do produktu. Wydajna bateria 

solarna oszczędzająca energię jest zintegrowana z górną obudową i umożliwia obsługę markizy także przy 

całkowicie zachmurzonym niebie. Bateria posiada akumulator, który zapobiega całkowitemu rozładowaniu. 

W pełni naładowana wystarcza na 100 cykli podnoszenia i opuszczania markizy. Dzięki solarnemu zasilaniu, 

markizę można zainstalować także na oknach obsługiwanych manualnie bez konieczności prowadzenia 

okablowania.  

Zastosowanie nowoczesnej technologii daje możliwość połączenia markizy z inteligentnym systemem 

VELUX ACTIVE with NETATMO, który umożliwia zdalne zamykanie i otwieranie okien oraz rolet w aplikacji 

w telefonie, a także potrafi samodzielnie dbać o jakość powietrza w domu. Bazując na danych z czujników 



 

powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz informacji ze stacji pogodowych, zamyka lub otwiera okna i rolety, 

dbając o komfort i zdrowie domowników. Program działa na zasadzie fal radiowych w protokole komunikacji 

io-homecontrol®. System VELUX ACTIVE with NETATMO,  jest kompatybilny z platformą Apple HomeKit 

oraz Google Home i Asystentem Google. 

Szybki montaż   

Solarna markiza zaciemniająca pasuje do wszystkich okien dachowych VELUX. Kupuje się ją pod rozmiar 

okna – nie są konieczne dodatkowe pomiary, wystarczy spisać kod z tabliczki umieszczonej na jego 

skrzydle. Instalację można wykonać od środka, bez konieczności wychodzenia na dach. Montaż najlepiej 

zlecić profesjonaliście - w bazie Rekomendowanych Wykonawców VELUX: www.znajdzdekarza.velux.pl 

znajduje się ponad 2700 firm, w której pracują przeszkoleni dekarze i montażyści z całej Polski. 

 

Cena katalogowa solarnej markizy zaciemniającej VELUX: od 1352 zł brutto. 

*** 
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Aleksandra Zybała 
Manager ds. komunikacji 
Grupa VELUX i spółki siostrzane                             
tel.: (+48) 502 410 418  
e-mail: aleksandra.zybala@velux.com                  
 
 
Informacje o Grupie VELUX 
 
Od ponad 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła    
dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń 
modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i 
rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i zrównoważony klimat 
wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie  – z przedstawicielstwami handlowymi 
i zakładami produkcyjnymi w ponad 38 krajach, zatrudniamy około 12 500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR 
Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 
2021 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 26,1 mld DKK, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele 
charytatywne 244 milionów euro. 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 2,5 mld zł. Zatrudniają ponad 4790 
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 dziesięciu lat Grupa VELUX i spółki siostrzane 
zainwestowały w Polsce około 900 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od 30 lat. 
Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają 
FUNDACJE VELUX, które przekazały ok. 172 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 prezentowane są w regularnie publikowanych raportach CSR. 
Więcej informacji na www.velux.pl 
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