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Śnij kolorowo z nowymi roletami VELUX Colour by You! 

Na pięknym wystroju sypialni zależy nam równie mocno, jak na tym, aby była ona 

funkcjonalna i zapewniała możliwie najlepsze warunki do spokojnego snu. 

Zaciemnienie, cisza, świeże powietrze, odpowiednia temperatura – dzięki nim 

lepiej się wyśpisz i będziesz mieć więcej energii następnego dnia. Nowa kolekcja 

rolet zaciemniających VELUX Colour by You umożliwi Ci zaciemnienie sypialni na 

poddaszu. A z paletą ponad 1800 kolorów bez problemu dopasujesz rolety do 

każdego wystroju.  

Według naukowców, żeby prowadzić szczęśliwe i zdrowe życie powinniśmy przeznaczać 

jedną trzecią czasu na sen. Przekładając tę wiedzę na realne liczby, aby uzyskać optymalny 

wypoczynek, musimy przespać od 6 do 8 godzin. Niestety codzienny stres, praca, 

obowiązki, opieka nad dziećmi niejednokrotnie utrudniają nam efektywną regenerację. 

Dodatkowo, przestrzeń w której śpimy ma ogromny wpływ na jakość naszego odpoczynku. 

Tym bardziej więc powinniśmy zadbać o to, aby nasza sypialnia tworzyła warunki do 

możliwie najlepszego wypoczynku.  

„Często jakość naszego snu jest dyktowana nie tylko przez zewnętrzne, niezależne od nas 

czynniki, ale także przez wewnętrzny klimat, jaki sami tworzymy w sypialni. Dotyczy to 

również ilości naturalnego światła wpadającego do pomieszczenia”, mówi Dominika 

Majchrzak, kierownik ds. produktu w firmie VELUX. „Najważniejszym czynnikiem, który 

wpływa na jakość snu jest redukcja zewnętrznych bodźców, takich jak światło i hałas. 

Dzięki nowej kolekcji rolet zaciemniających VELUX Colour by You, domownicy mogą  

z łatwością ograniczyć dostęp naturalnego światła i w ten sposób zapewnić sobie lepszy 

klimat wewnętrzny w sypialni. Rolety oferują niemal całkowite zaciemnienie pokoju,  

a największą ich zaletą jest możliwość dopasowania ich koloru do własnych upodobań  

i stylistyki wnętrza. Możemy wybrać spośród palety 1800 barw.”  

Nowa kolekcja rolet zaciemniających VELUX DKL oferuje szeroką paletę kolorów i odcieni, 

które nie tylko zapewnią niemal całkowite zaciemnienie pomieszczenia, ale także idealnie 

dopasują się do każdego wnętrza. Zamawiając rolety online wystarczy podać numer NCS 

lub RAL wybranego koloru. Dzięki temu już po dwóch tygodniach spersonalizowany produkt 

zostanie dostarczony pod Twój adres.  



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®. 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 kasetą są wyjątkowo wąskie i gdy są zwinięte nie zasłaniają światła. Wyjątkowo 

trwały mechanizm naciągania tkaniny pozwala cieszyć się płynną regulacją rolety  

i nienagannym wyglądem przed 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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