
PREMIERA NOWEJ KOLEKCJI ROLET!  

Zdjęcia obejrzyj i pobierz w różnych formatach pod linkiem 

https://weshare.velux.com/pincollection.jspx?collectionName=2bc8a5d187345a0dbb647e5680fead4c 

Zdjęcie Opis 

 

[nr zdjęcia 531012-01] W przestrzeniach dziennych, gdzie jest wiele dodatków, 

sprawdzą się stonowane odcienie rolet, które będą pasować do różnych stylizacji. 

Dzięki rolecie zaciemniająco-plisowanej 2 w 1 VELUX DFD możesz regulować 

natężenie światła i zapewnić sobie prywatność lub całkowicie zaciemnić wnętrze. 

Możesz wybrać aluminiowe lub białe prowadnice.  

 

[nr zdjęcia 531010-01] Tam, gdzie najchętniej odpoczywasz, gdy znajdziesz chwilę 

tylko dla siebie, warto delikatnie rozproszyć światło słoneczne, aby móc jednocześnie 

korzystać z jego benefitów i zadbać o przytulną atmosferę. Dobrym rozwiązaniem 

będzie roleta plisowana VELUX FHL, którą możesz, dzięki możliwości regulacji za 

pomocą górnej i dolnej prowadnicy, zatrzymać w dowolnym miejscu.    

 

 

[nr zdjęcia 531024-01] Do wnętrz, w których uczymy się lub pracujemy, warto 

wprowadzić chłodne odcienie, które sprzyjają koncentracji. Dzięki energooszczędnej 

rolecie zaciemniająco-plisowanej VELUX FHC zapewnisz sobie skuteczną osłonę 

przeciwsłoneczną i zapobiegniesz odbiciom światła na ekranie komputera, a 

dodatkowo lepszą izolację okna w chłodne dni.  

 

[nr zdjęcia 530992-01] Dopasowanie kolorów we wnętrzach jest ważne i nie oznacza 

to, że wszystkie muszą być takie same. Można bawić się różnymi fakturami, 

odcieniami, tonami, zyskując harmonijne zestawienia kolorystyczne. Do jadalni 

możesz wybrać półprzezroczystą roletę dekoracyjną VELUX RFL w naturalnym 

odcieniu, dzięki której delikatnie rozproszysz światło i zapewnisz sobie prywatność.  
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[nr zdjęcia 530940-01] Łazienka to strefa intymności, dlatego ważne jest, aby wybrać 

osłonę zapewniającą zaciemnienie światła i prywatność. Żaluzje VELUX PAL są 

idealnym rozwiązaniem odpornym na wilgoć. Istotną zaletą jest możliwość regulacji 

kąta nachylenia lameli i ilości wpadającego światła w zależności od pory dnia. 

 

 

[Nr zdjęcia 129869-01] Roleta plisowana VELUX subtelnie rozprasza światło i 

zapewnia prywatność. Można ją zatrzymać w dowolnym miejscu regulując jej 

położenie za pomocą dolnej i górnej prowadnicy. Dostępna w wersji manualnej (FHL), 

elektrycznej (FML) i solarnej (FSL), dzięki czemu jej obsługa wygodna jest nawet w 

przypadku trudno dostępnych okien dachowych. Bogata oferta kolorystyczna sprawi, 

że z łatwością dobierzesz odcień harmonijnie komponujący się z wnętrzem. Cena już 

od: 286 zł brutto. 

 

[Nr zdjęcia 531016-01] Dzięki rolecie zaciemniająco-plisowanej VELUX DFD 2w1 

możesz regulować natężenie światła i zapewnić sobie prywatność lub całkowicie 

zaciemnić wnętrze. Zależnie od potrzeb możemy skorzystać z jej części zaciemniającej 

lub tylko z plisowanej w kolorze białym rozpraszającej delikatnie promienie słoneczne. 

Dostępna w wersji z aluminiowymi lub białymi prowadnicami. Płynna i bezstopniowa 

regulacja manualna pozycji rolety poruszającej się w bocznych prowadnicach. Dzięki 

ciekawej palecie kolorystycznej, z łatwością dobierzesz odcień, z którym stworzysz 

harmonijne zestawienia we wnętrzach. Cena od: 371 zł brutto.  

 

 

[Nr zdjęcia 131659-01] Energooszczędna roleta zaciemniająca VELUX FHC łączy efekt 

zaciemnienia z poprawą izolacyjności okna. Tkanina o strukturze plastra miodu z 

wewnętrzną powłoką aluminiową zatrzymuje ciepło wewnątrz pomieszczenia podczas 

zimnych i chłodnych nocy. Można swobodnie regulować jej pozycję względem górnej i 

dolnej części ramy okna, zapewniając sobie prywatność i odpowiedni kąt padania 

światła. Ciekawa oferta kolorystyczna zapewnia łatwe dopasowanie wyglądu rolety do 

stylu wnętrza. Cena od: 371 zł brutto.  

 

 

[nr zdjęcia 530998-01] W przypadku wysoko zamontowanych okien dachowych, 

warto zastosować system VELUX ACTIVE, za pomocą którego możesz zamykać i 

otwierać rolety z dowolnego miejsca, a dodatkowo skorzystać z opcji kontroli jakości 

klimatu w domu na bazie prognozy pogody i czujników w pomieszczeniu 

monitorujących temperaturę, wilgotność oraz CO2. Rolety zaciemniające VELUX 

dostępne są w wielu kolorach inspirowanych naturą, także w opcji indywidualnego 

wyboru z palety NCS i RAL. zdecydować się na rolety elektryczne lub solarne 

współpracujące z system. 



 

[nr zdjęcia 530984-01] W sypialniach ważne jest, aby mieć możliwość zaciemnienia 

wnętrza. Roleta zaciemniająca VELUX DKL w kolorze pomarańczowym nadaje 

przestrzeni spokój i pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie po przebudzeniu się 

rano. Idealnie komponuje się z oknami i daje pełną kontrolę nad światłem, także 

wtedy, gdy potrzebujemy regenerującej drzemki w ciągu dnia.  

 

 

[Nr zdjęcia 125607-03] Roleta zaciemniająca VELUX DKL zapewnia całkowite 
zaciemnienie i komfortowy odpoczynek o każdej porze dnia. Trójwarstwowa tkanina 
jest bezpieczna dla zdrowia, co potwierdza certyfikat OEKO-TEX®. Można nią 
operować ręcznie lub w wersji elektrycznej i solarnej za pomocą klawiatury naściennej 
lub aplikacji w telefonie, gdy mamy system VELUX ACTIVE. Dostępna z aluminiowymi 
lub białymi prowadnicami. Wąskie szyby boczne, gdy roleta jest podniesiona, nie 
zasłaniają światła i nadają jej elegancki wygląd. Idealnie dopasowana do okna 
dachowego VELUX. Wystarczy sprawdzić jego rozmiar na ościeżnicy, aby zamówić i 
samodzielnie zamontować roletę. Bogata gama kolorystyczna, z której możesz wybrać 
odcienie komponujące się z nowoczesnymi, szykownymi wnętrzami, klasycznym 
wzornictwem, a także z przytulnymi i spokojnymi aranżacjami. Cena od: 286 zł brutto. 

 

[Nr zdjęcia 146976-01] Roleta dekoracyjna VELUX dostępna w odcieniach 
opracowanych zgodnie z najnowszymi trendami kolorystycznymi sprawdzi się 
zarówno w nowoczesnych wnętrzach z odważnym wzornictwem, jak i w klasycznych 
aranżacjach. Dzięki obsłudze możliwością zatrzymania w dowolnym miejscu na oknie, 
zapewnia subtelną kontrolę światła i prywatność. Wykonana z wysokiej jakości 
tkaniny, która rozprasza światło. Dostępna z aluminiowymi lub białymi prowadnicami, 
które idealnie komponują się z ramą okna. Do wyboru wersja manualna (RFL), 
elektryczna (RML) lub solarna (RSL). Cena od: 271 zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


