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Nowe rolety zaciemniające z białymi prowadnicami 

Od kwietnia br. w ofercie VELUX dostępna jest nowa linia rolet zaciemniających VELUX DKL z 

białymi prowadnicami dedykowana oknom drewniano-poliuretanowych. Te i inne rolety 

VELUX są przystosowane do samodzielnego montażu, który jest niezwykle prosty – dlatego 

można zamówić je on-line. Próbki tkanin wysłane kurierem pomogą podjąć decyzję o doborze 

koloru tkaniny bez wychodzenia z domu.  

Rolety zaciemniające idealnie sprawdzają się w pokojach dziecięcych, sypialniach, salonach – wszędzie 

gdzie ważne jest całkowite zaciemnienie w nocy lub ciągu dnia. Wykonane są ze światłoszczelnego 

materiału posiadającego certyfikat OEKO-TEX®, który gwarantuje brak szkodliwych substancji użytych do 

produkcji. Jeśli zależy Ci na całkowitym zaciemnieniu pomieszczenia warto pamiętać, że to ile światła 

przepuszcza roleta zależy od jakości tkaniny, a nie od jej koloru. Możesz więc wybrać roletę zaciemniającą 

w dowolnym, ulubionym kolorze, i dopasować ją do nowej stylizacji wnętrza. Oprócz funkcji zaciemnienia 

stanowią one skuteczną ochroną przed przegrzewaniem wnętrza latem. Nowa linia rolet zaciemniających 

z białymi prowadnicami występuje w standardowych 40 różnych kolorach i wzorach, także tych z bajkowej 

kolekcji VELUX & Disney oraz w 1800 barwach według gamy NCS i RAL w kolekcji Colour by You, które 

można dopasować do obecnie panujących trendów wnętrzarskich. Rolety wyróżniają się jeszcze jedną 

ważną cechą są wykonane w technologii Slim-Line – co oznacza, że prowadnicę boczne oraz górna listwa 

są tej samej szerokości i są wyjątkowo wąskie. Dzięki temu po zwinięciu tkaniny rolety nie zasłaniają 

światła słonecznego i jeśli ich kolor pokrywa się z kolorem okna dachowego są na nim praktycznie 

niewidoczne. Rolety z białymi prowadnicami będą idealnie pasować do okien Nowej Generacji 

wyprodukowanych w roku 2013 i latach późniejszych następujących typów: GGU, GPU, GHU, GLU.  

„Z roku na rok coraz większa grupa polskich klientów docenia zalety okien drewnianio-poliueratnowych i 

wybiera je do swoich domów, dlatego nie mogło w naszej ofercie zabraknąć rolet idealnie do nich 

dopasowanych. Po raz pierwszy klienci mogą wybrać nowy, biały kolor prowadnic rolet, co zadowoli 

każdego estetę z okiem do szczegółów” – wyjaśnia Dominika Majchrzak, kierownik ds. produktu w firmie 

VELUX.  

Samodzielny montaż 

Okna dachowe VELUX występują w standardowych rozmiarach, dlatego przy zakupie oryginalnych rolet 

nie ryzykujemy pomyłki w pomiarach. Wystarczy spisać kod z tabliczki umieszczonej na skrzydle okna – 

aby wiedzieć, jaki rozmiar rolety należy zamówić w sklepie internetowym producenta www.veluxshop.pl 

lub w innych sklepach on-line. Oryginalne rolety są idealnie dopasowane do rozmiaru Twojego okna 

dachowego – nie marszczą się, a mechanizm jest całkowicie ukryty, a mimo to roletę można zatrzymać w 

dowolnym miejscu. Okna VELUX wyposażono w system instalowanych fabrycznie mocowań Pick&Click!™ 

- dlatego instalacja jest niezwykle prosta i zajmie około 10 minut. Jedyne narzędzie jakie potrzebujesz to 

http://www.veluxshop.pl/


zwykły śrubokręt krzyżykowy. Zobacz jakie to proste na filmiku instruktażowym: 

https://www.youtube.com/watch?v=OXhtMP2obRo. Na stronie producenta www.velux.pl możesz zamówić 

darmowe próbki tkanin – aby sprawdzić, który kolor pasuje najlepiej do Twojego wnętrza.  

Kolor biały góruje we współczesnych wnętrzach 

Dobrze odbija światło  i dzięki temu ładnie rozświetla wnętrze. Sprawdza się jako dominanta, ale też jako 

kontrast lub neutralne tło. Wnosi poczucie świeżości do pomieszczenia i optycznie je powiększa. Coraz 

częściej decydujemy się na wnętrza inspirowane stylem skandynawskim lub śródziemnomorskim, w którym 

biel jest eksponowanym kolorem i świetnie sprawdza się w ponadczasowych duetach z naturalnym 

drewnem, roślinami oraz odcieniami szarości i granatu. Estetyczne poddasza bywają wielofunkcyjne i 

chcemy w nich zarówno cieszyć się dużą ilością światła dziennego, jak i umożliwić spokojną drzemkę 

swojemu dziecku lub niezakłóconą pracę przy komputerze, wolnym od odblasków i odbić światła. Idealnym 

wyborem do takich wnętrz będą okna dachowe VELUX drewniano-poliuretanowe wyposażone w rolety 

zaciemniające z białymi prowadnicami.  

Rolety zaciemniające VELUX z nowymi białymi prowadnicami dostępne są już od 281 zł brutto. Rolety 

zaciemniające występują również z aluminiowymi prowadnicami w tej samej cenie.  
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Informacje o Grupie VELUX 
Od ponad 75 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 40 krajach, zatrudniamy około 10 200 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR 

Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 
2019 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,9 mld euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele 
charytatywne 178 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 1,98 mld zł. Zatrudniają ponad 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 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 
30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce 
działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 133 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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