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Nowa kolekcja rolet zaciemniających Disney & VELUX Dobranoc
Od 26 marca br. na polskim rynku dostępne są nowe wzory rolet do okien dachowych
przedstawiające wizerunki kultowych bohaterów bajek Disneya. Na nadrukach występują
postaci z „Krainy Lodu”, „Aut” i „Kubusia Puchatka” pobudzające wyobraźnię dzieci do
dobrej zabawy.
Dzięki roletom z nowej kolekcji Disney & VELUX Dobranoc każdy rodzic może zapewnić swoim pociechom
bardziej komfortowy i spokojny sen. Produkt został wykonany ze specjalnej trójwarstwowej tkaniny
zaciemniającej, w tym z aluminiowej powłoki, która skutecznie odbija ciepło. Zapewnia 99,9%
zaciemnienia w pokoju, a latem redukuje ilość wpadającego ciepła nawet o 31%. Dodatkowo, wszystkie
rolety z kolekcji dziecięcej posiadają certyfikat Oeko-Tex®, który gwarantuje wykonanie produktu z
tkanin bezpiecznych dla zdrowia.
„Rolety zapewniają całkowite zaciemnienie, które stworzy idealne warunki zarówno do snu, jak i

odpoczynku w ciągu dnia. Warto mieć na uwadze, że w szczególności dzieci powinny mieć zapewniony
optymalny odpoczynek w nocy, aby prawidłowo rosnąć i zachować pełnię energii przez cały dzień” –
mówi Katarzyna Gałek, Group Product Manager VELUX Polska.
Opracowany przez firmę VELUX system Pick&Click™ umożliwia szybki, łatwy i samodzielny montaż rolet.
Dzięki fabrycznie wmontowanym zaczepom, nie występuje ryzyko zniszczenia okna podczas montowania
produktu. Płynna regulacja położenia pozwala zatrzymać roletę w dowolnym miejscu. Materiał zawsze
pozostaje w wąskich prowadnicach, co zapobiega powstawaniu nieestetycznych wybrzuszeń.

„Rolety z najnowszej kolekcji pasują zarówno do okien nowej generacji, jak i do starszych modeli. Bez
problemu można dokupić nową roletę do okna VELUX zamontowanego kilka lub kilkanaście lat
wcześniej. Dodatkowo, zamawiając roletę nie trzeba znać wymiarów okna, ani specjalnie go mierzyć.
Wystarczy podać symbol okna VELUX z tabliczki znamionowej znajdującej się na skrzydle po jego
otwarciu” – dodaje Katarzyna Gałek.
Roleta czy plakat?
Nowa kolekcja Disney & VELUX Dobranoc to w sumie 18 wzorów przedstawiających kultowe postaci z
bajek Disneya lub uniwersalne i stonowane motywy zaprojektowane przez firmę VELUX. Alternatywą
dla starszych dzieci mogą być rolety z kolekcji Star Wars: Ostatni Jedi. Wzory na nadruku skalowane są
do rozmiaru rolety. Oznacza to, że im większe okno dachowe w pokoju, tym więksi będą bohaterowie
bajek – z zachowaniem wysokiej jakości nadruku. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją. Roleta pasuje

do wszystkich typów okien dachowych VELUX, można je zamówić w sieci dystrybucji lub w sklepie
internetowym www.velux.pl
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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.

Informacje 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 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250
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 (20152017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz
dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat.
Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce
działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 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.

