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VELUX zapłaci za montaż Twoich rolet zewnętrznych
Prognozy zwiastują letnie temperatury. Czekając na słoneczne dni, warto już teraz pomyśleć
o tym, jak zadbać o komfort na poddaszu w czasie upałów. Dobrym pomysłem są rolety
zewnętrzne, które redukują nagrzewanie pomieszczenia nawet o 94%. To rozwiązanie, z
którego zalet można korzystać przez cały rok. Zimą chronią przed chłodem. Dodatkowo
gwarantują zaciemnienie niezależnie od pory dnia i minimalizują zewnętrzne odgłosy. Jeśli
kupisz rolety zewnętrzne do 30 czerwca br. możesz uzyskać dofinansowanie do ich montażu
nawet do 500 zł.
Wnętrza pod skosami ze względu na swój urok często są aranżowane na sypialnie, pokoje dla dzieci,
domowe biura. Powinny być funkcjonalne niezależnie od pory dnia i roku. Komfort termiczny i możliwość
kontrolowania dopływu światła dziennego są ważnymi czynnikami wpływającymi na ich jakość. Dzięki
roletom zewnętrznym w prosty sposób możemy zrezygnować z klimatyzacji latem i zmniejszyć rachunki za
ogrzewanie zimą. Dodatkowo rolety chronią przed hałasem z zewnętrz, tłumią odgłosy padającego deszczu
oraz utrudniają dostęp do okna i zwiększają bezpieczeństwo domowników. Umożliwiają także uzyskanie
efektu całkowitego zaciemnienia w dzień, co może być niezwykle przydatne w sypialniach.
„Komfortowe warunki w domu to gwarancja odpoczynku, a także wydajnej pracy i nauki. Od lat edukujemy
naszych klientów, jak ważny jest dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza w naszych domach.
Przegrzewanie domów latem, w dobie ocieplającego się klimatu może być wyzwaniem, ale my mamy na
to rozwiązanie. Rolety zewnętrzne montowane na oknach dachowych umożliwiają kontrolowanie
temperatury na poddaszu, ale też jego stopnia zaciemnienia. Co więcej, teraz klienci mogą skorzystać z
dofinansowania ich montażu” – mówi Dominika Majchrzak, kierownik produktów VELUX.
Rolety zewnętrzne VELUX dostępne są tylko w wersjach elektrycznych, zasilanych tradycyjnie (SML) lub
solarnie za pomocą baterii wbudowanej w roletę (SSL). Jest to wygodne rozwiązanie, bo bez względu na
wysokość montażu okna można opuścić lub podnieść roletę za pomocą przycisku na ścianie. Wymagający
użytkownicy mogą zdecydować się na systemem kontroli klimatu VELUX ACTIVE. Wówczas osłony możesz
zamykać i otwierać za pomocą aplikacji na telefonie lub tablecie. Dodatkowo system potrafi samodzielnie
- na podstawie wewnętrznych czujników jakości powietrza i danych z lokalnych stacji pogodowych otwierać lub zamykać rolety np. kiedy prognozowany jest upał lub grad.
Jak zamontować rolety?
Rolety zasilane solarnie lub elektrycznie można zamontować zarówno na elektrycznych oknach dachowych,
jak i tych obsługiwanych manualnie. Jeśli chcesz dokupić roletę zewnętrzną do już zamontowanego okna,
do którego nie jest doprowadzone zasilanie elektryczne, aby uniknąć dodatkowych prac remontowych,

warto zdecydować się na rolety zasilane solarnie. W przypadku rolet zasilanych z sieci wymagany jest
dodatkowy sterownik, natomiast rolety solarne działają całkowicie niezależnie.
Rolety zewnętrzne VELUX są świetnie dopasowane do okien dachowych, zamawiasz je podając symbol i
rozmiar okna, które znajdują się na metalowej tabliczce umieszczonej na skrzydle. Po zamontowaniu rolety,
okno funkcjonuje bez żadnych ograniczeń. Można je uchylić nawet przy całkowicie lub częściowo
zasłoniętej rolecie. Gdy roleta jest zwinięta, okno można obrócić o 180° zablokować i umyć szybę
zewnętrzną od wewnątrz pomieszczenia. Ponadto rolety zewnętrzne VELUX idealnie komponują się z
oblachowaniem okna, gdyż są w tym samym kolorze, co zewnętrzna rama okna dachowego. Wykonano je
z trwałego lakierowanego aluminium i poddano rygorystycznym testom wytrzymałościowym. Przesuwają
się one w bocznych prowadnicach i wyposażone są w górną pokrywę estetycznie wkomponowaną w okno,
pod którą chowają się rolety, kiedy nie są używane, dzięki czemu pozostają niewidoczne.
Montaż rolet zewnętrznych nie wymaga ingerencji w konstrukcję dachu. Można go przeprowadzić od strony
wnętrza, bez konieczności wychodzenia na dach. Jednak z uwagi na typ prac, powinien zająć się tym
fachowiec. Teraz jest dobry czas na montaż rolet, gdyż możesz skorzystać z dofinansowania usługi ich
instalacji przez firmę VELUX. Orientacyjny koszt montażu jednej rolety zewnętrznej wynosi około 150-250
zł, warto spytać o wycenę i termin kilka firm, aby znaleźć najlepszą ofertę na Twoim lokalnym rynku.
Kupując rolety zewnętrzne VELUX do końca czerwca można otrzymać dofinansowanie montażu do 4
zakupionych rolet zewnętrznych o wartości 125 zł za sztukę, ale nie więcej niż 500 zł. Jeśli znajdziesz
korzystną ofertę firma VELUX sfinansuje nawet około 80% kosztów montażu rolet. Aby skorzystać z dopłaty
„Poczuj komfort rozwiązań” wystarczy kupić rolety zewnętrzne do końca czerwca 2020 r i zamontować ją
w ciągu 3 miesięcy, ale nie później niż do 30 września br. Zakup i poniesione koszty montażu należy
udokumentować na stronie https://www.velux.pl/promocje/poczuj-komfort
Jeśli zależy nam na profesjonalnym wsparciu, możemy skorzystać z lokalizatora Rekomendowanych
Wykonawców VELUX. W bazie www.znajdzdekarza.velux.pl znajduje się ponad 2000 firm, więc łatwo
wyszukasz przeszkolonych dekarzy i montażystów z całej Polski. Firmy instalacyjne, które chętnie
podejmują się tego rodzaju prac remontowych i montażowych, znajdziesz w kategorii „Montaż produktów
w istniejących dachach”.
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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.

