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Pobaw się feerią barw z nową kolekcją rolet zaciemniających VELUX 

Urządzając wymarzony dom zależy nam, aby dopracować go do perfekcji. Wybór 

mebli i dekoracji nie jest prosty, zwłaszcza kiedy nie możemy znaleźć  dodatku  

w wymarzonym kolorze. Firma VELUX rozumiejąc to wyzwanie wyszła naprzeciw 

oczekiwaniom klientów i od lipca br. oferuje nowe rolety zaciemniające VELUX 

kolekcji Colour by You w 1800 kolorach.  

Z reguły rolety na zamówienie są drogie i trzeba na nie długo czekać – nie w tym przypadku 

- w 14 dni dostaniesz roletę do okna dachowego w wymarzonym kolorze do domu lub 

odbierzesz ją z wybranego sklepu. A wszystko w przystępnej cenie. Stworzysz wnętrza, 

które są tak różnorodne i kolorowe, jak Twoja wyobraźnia!  

Dzięki nowym roletom zaciemniającym VELUX DKL możemy nie tylko zapewnić sobie 

komfortowe warunki do snu na poddaszu, ale też sprawić, aby okna dachowe wyglądały 

ciekawie i były idealnie dopasowane do innych elementów wystroju. Jeśli zależy nam na 

stworzeniu przytulnego i ciepłego wnętrza, wybierzmy odcienie czerwieni i różu. Z kolei 

decydując się na bardziej spokojny, lecz nowoczesny wystrój warto pomyśleć o szarościach 

lub tonach niebieskiego.  

„Domownikom często wydaje się, że wybierając rolety w ciemnych kolorach, zapewnią 

sobie lepsze zaciemnienie pomieszczenia. W przypadku oryginalnych rolet wewnętrznych 

VELUX stopień zaciemnienia nie zależy od koloru produktu, a od materiału z jakiego został 

on stworzony. Dzięki nowej kolekcji Colour by You, domownicy mogą dopasować rolety 

idealnie do swoich oczekiwań i stworzyć wnętrza swoich marzeń, jednocześnie mając 

gwarancję tak samo efektywnego zaciemnienia” – wyjaśnia Dominika Majchrzak, kierownik 

ds. produktu w firmie VELUX.  

Stworzenie zbalansowanego i estetycznego miejsca w domu w dużej mierze zależy od 

wybranych przez nas kolorów. Aranżując wnętrza mamy kilka dużych płaszczyzn takich, 

jak ściany, podłoga, okna. Najlepiej najpierw wybrać kolor wiodący, a później skupić się 

na dodatkach. Często jednak to właśnie one przysparzają nam największych wyzwań. Aby 

ułatwić sobie to zadanie możemy wybrać jedną z dwóch strategii – szukać kontrastów lub 

przeciwnie - odcieni koloru wiodącego. Jeśli wybrane barwy nie pasują do siebie lub do 

wnętrza, może mieć to znaczący wpływ na wygląd pokoju. Dzięki nowym roletom 



zaciemniającym VELUX Colour by You, wybór osłon wewnętrznych stanie się prosty  

i przyjemny, a przede wszystkim całkowicie spersonalizowany.  

Podobnie jak wszystkie rolety VELUX, te z serii Colour by You zostały wykonane  

z trójwarstwowej tkaniny zaciemniającej, która gwarantuje zaciemnienie pomieszczenia w 

99.9%, a latem redukuje ilość wpadającego do pokoju ciepła o 31%. Rolety wykonane są 

tkanin bezpiecznych dla zdrowia, co potwierdza certyfikat Oeko-Tex®. Teraz możesz 

wybrać dowolny kolor z palety NCS i RAL. Zaś system Pick&Click™ z fabrycznie 

wmontowanymi zaczepami umożliwia szybki, łatwy i samodzielny montaż rolet, bez ryzyka 

błędnego obmiaru i zniszczenia okna. Aluminiowe prowadnice i górna kaseta są wyjątkowo 

wąskie i gdy są zwinięte nie zasłaniają światła. Wyjątkowo trwały mechanizm naciągania 

tkaniny pozwala cieszyć się płynną regulacją rolety i nienagannym wyglądem przez długie 

lata. Rolety zaciemniające VELUX Colour by You są dostępne już od 318 zł brutto. Ceny 

rolet z katalogu lub tych na zamówienie w wymarzonym kolorze nie różnią się – więc teraz 

Ty decydujesz jaki kolor będzie królował na Twoim poddaszu.   
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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 blisko 2 mld zł. Zatrudniają 4300 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 trzech lat (2016-2018) Grupa VELUX i spółki 

siostrzane zainwestowały w Polsce 220 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce 

od ponad 29 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności 

lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 131 mln zł na wsparcie organizacji 

społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Więcej informacji 

na www.velux.pl. 
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