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Střešní okna přivedou do vašeho domova denní světlo a čerstvý 
vzduch. Správný výběr rolet a žaluzií VELUX vám pomůže zajistit 
to nejlepší vnitřní prostředí. Ať už chcete zastínit ložnici nebo 
zmírnit odpolední slunce v obývacím pokoji, naše rolety a žaluzie 
jsou tím nejlepším pomocníkem.

Dětský pokoj

Rolety a žaluzie 
do každé místnosti

• Kombinovaná roleta

• Zcela zatemňující roleta

• Plisovaná roleta

• Síť proti hmyzu

Čas na hraní, odpočinek nebo 
spánek – vyberte si ty správné 
rolety pro daný okamžik.
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Obývací 
pokoj

• Plisovaná roleta

• Zastiňovací roleta

• Venkovní markýza

Vytvořte pomocí rolet VELUX 
prosvětlený a útulný prostor 
pro celou rodinu.
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Ložnice

• Zcela zatemňující roleta

•  Dvojitě plisovaná roleta 
pro úsporu energie

• Kombinovaná roleta

• Venkovní markýza

• Síť proti hmyzu

Vyberte si ty správné rolety 
pro nerušený noční spánek 
nebo pro odpoledne strávené 
nad knihou.
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Domácí 
kancelář

•  Dvojitě plisovaná roleta 
pro úsporu energie

• Plisovaná roleta

• Kombinovaná roleta

• Venkovní markýza

Pro univerzálně využitelný 
prostor jsou nejlepší univer-
zální rolety – ve dne i v noci.
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Koupelna

• Lamelová žaluzie

• Plisovaná roleta 

Snadno omyvatelné 
rolety nebo žaluzie před-
stavují skvělý způsob, 
jak získat v koupelně 
více soukromí.

Kuchyně

• Lamelová žaluzie

• Síť proti hmyzu 

Díky žaluziím VELUX 
bude vaše kuchyně pří-
jemným místem po celý 
den.

18
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Rolety a žaluzie
VELUX
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Originální rolety a žaluzie VELUX neodmyslitelně patří ke 
střeš ním oknům VELUX. Vyrábíme nejširší sortiment rolet pro 
střešní okna na trhu – a u všech našich rolet a žaluzií zaruču-
jeme, že budou dokonale sedět na vaše okno, skvěle vypadat 
a dlouhá léta spolehlivě fungovat.

Všechno musí 
dokonale ladit

Pohodlí a praktické příslušenství
Nabízíme řadu způsobů jak rolety a žaluzie ovládat. Můžete 
volit manuální ovládání nebo elektrický či solární pohon a vy-
užívat při tom výhod našeho automatizovaného systému 
s dálkovým ovládáním. S tímto moderním systémem máte 
svoje pohodlí pevně v rukou, protože můžete naprogramovat 
větrání svého domova a regulovat denní osvětlení.

Všechny barvy duhy
Naše rolety a žaluzie mají vždy něco navíc: od skrytých lanek 
přes štíhlý design až po tmavé podbarvení bočních vodících 
lišt a látku Oeko-tex. Ať už potřebujete omezit intenzitu denní-
ho světla, hledáte ochranu proti přehřívání, elegantní design 
nebo zá plavu barev a vzorů, u nás najdete roletu či žaluzii 
přesně podle svého přání. Jednoduše si vyberte z naší široké 
nabídky a zvolte si barvu či vzor, který se bude hodit do vaší 
místnosti.

Všechno závisí na detailech
Naše špičkové rolety a žaluzie, které získaly různá ocenění, 
nabízejí i dlouhou životnost. Rolety a žaluzie VELUX procházejí
přísnými testy, aby i po mnoha letech každodenního používání
a působení přírodních živlů byl zajištěn jejich bezchybný pro-
voz. Konstruktéři a designéři skupiny VELUX zdokonalují naše 
výrobky již po celé generace a vyvinuli mnoho inovativních 
patentovaných řešení. Proto mají originální rolety a žaluzie 
VELUX tu nejlepší pověst.

Stačí jen Pick & Click®
Patentovaný systém VELUX Pick & Click® usnadňuje a zjed-
nodušuje montáž díky osazeným montážním úhelníkům. 
Ať máte střešní okno VELUX jakékoli – malé nebo velké, staré 
nebo nové – můžete si být jisti, že naše rolety a žaluzie na něj 
budou vždy dokonale pasovat.



Méně
tepla

Lepší
izolace

Zlepšování vnitřních 
podmínek ve vašem 
domově
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Střešní okna VELUX přinášejí do vašeho domova teplo a světlo. 
Jejich regulace s použitím rolet a žaluzií VELUX je klíčem k vytvoření 
ideálních vnitřních podmínek pro pohodlné bydlení.

Rolety a žaluzie VELUX nabízejí lepší izolaci, regulaci denního osvětlení a ochranu proti horku. 
Díky tomu snižují spotřebu energie ve vašem domově, protože minimalizují tepelné ztráty v zimě 
a solární zisky v horkých letních dnech. A s elektrickým nebo solárním pohonem získáte ještě 
praktičtější řešení díky ovládání pomocí dotykového dálkového ovladače a možnosti naprogra-
movat otevírání a zavírání všech prvků ve správnou chvíli.

Elektrické rolety a žaluzie VELUX lze dále kombinovat s našimi senzory VELUX INTEGRA® Active. 
Tento inteligentní systém pro ovládání vnitřních podmínek v domě upravuje nastavení rolet a ža-
luzií podle intenzity slunečního záření a venkovní teploty. Více se dozvíte na straně 24.

Chraňte svůj domov 
před horkem
Pasivní ohřev slunečním zářením představuje 
v chladných dnech obrovskou výhodu, ale v teplej-
ších měsících může vést k přehřívání interiéru. 
Běžná venkovní markýza VELUX snižuje tepelné 
zisky od sluníčka až o 82 %.

Chraňte svůj domov 
před tepelnými ztrátami
Moderní střešní okna jsou sice výborně zateplená, 
ale vnitřní dvojitě plisované rolety pro úsporu ener-
gie VELUX mohou snížit tepelné ztráty až o 21 %.

Energetický balíček FOP – 2 v 1
Chcete-li mít optimální vnitřní prostředí po celý rok, 
zkombinujte dvojitě plisovanou roletu pro úsporu 
energie a venkovní markýzu VELUX a pořiďte si je 
v energetickém balíčku FOP s 15 % cenovým zvý-
hodněním.

Technické údaje pro různé příslušenství jsou určovány s použitím standardizovaných testů a výpočtů, které vždy splňují mezinárodní normy 
EN ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099.



7

Zkombinujte venkovní markýzu a roletu pro úsporu 
energie VELUX a těšte se z výhod obou výrobků v eko-
nomicky výhodném energetickém balíčku FOP.

Rolety a žaluzie
VELUX

Lepší
izolace

Zlepšení až o 21 % 
díky dvojitě plisované 

roletě pro úsporu 
energie VELUX

Snížení
prostupu tepla

Až o 82 % díky 
venkovní mar kýze 

VELUX

Den
Ve slunečných dnech můžete pomocí venkovní 
markýzy nebo venkovní rolety VELUX regulovat 
množství tepla a světla pronikajícího do vašeho do-
mova.

Noc
V noci vám dvojitě plisovaná roleta pro úsporu 
energie nebo venkovní roleta VELUX zajistí 
ve vašem domově soukromí, tmu a teplo.



Vytvořte si svoje soukromí

Bílý den nebo denní snění?
Jde-li vám pouze o úplné zatemnění, nabídnou vám naše zcela za-
temňující rolety dokonalou ochranu před slunečním svitem, díky 
které si můžete dopřát hluboký spánek i za bílého dne.

Pokud ale ložnici využíváte i jako prostor pro čtení nebo sledování 
televize, potřebujete místnost zastínit. Dvojitě plisované rolety pro 
úsporu energie VELUX můžete nastavit v okně v jakékoli poloze tak, 
abyste zastínili sluneční záření přesně tam, kde potřebujete, a získali 
potřebné soukromí bez omezení denního osvětlení nebo výhledu 
ven. Při úplném zatažení dvojitě plisované rolety pro úsporu energie 
účinně zastíní celou místnost a zajistí ještě lepší izolaci.

Chcete-li dosáhnout maximálního pohodlí a regulace přísunu den-
ního světla, využijte naši kombinovanou roletu, která nabízí zcela 
zatemňující a plisovanou roletu v jednom. Kombinované rolety 
VELUX nabízejí to nejlepší z obojího: úplnou tmu či jemně rozptý-
lené přírodní světlo po celý den. 

Pohodlí a chládek
Pro dokonalou ochranu před horkem lze naše vnitřní rolety jedno-
duše zkombinovat s venkovními markýzami. Průhledný materiál 
odráží sluneční paprsky dříve, než dopadnou na okenní sklo, a tím 
udržuje teplotu místnosti na komfortní úrovni.

Hledáte řešení pro všechna roční období? Pořiďte si venkovní rolety 
VELUX (více informací na str. 20–21).

Letní balíček DOP – 2 v 1
Pokud potřebujete úplné zatemnění a účinnou ochranu proti přehří-
vání, pořiďte si letní balíček DOP se zcela zatemňující roletou a ven-
kovní markýzou VELUX s 15% cenovým zvýhodněním.

Dejte sbohem hmyzu 
a vpusťte dovnitř čerstvý vzduch
Sítě proti hmyzu VELUX vám umožňují ponechat okna otevřená 
a dopřát si klidný noční spánek bez bzučení nevítaných návštěvníků.

Dokonalá ložnice je prostor, v němž si můžete odpočinout a dobít energii. Střešní okna v tom 
mohou hrát ústřední roli, protože vaše ložnice je díky nim útulná a nechybí v ní světlo ani čerstvý 
vzduch. Pokud ale chcete od svých střešních oken získat maximum, musíte mít možnost regulo-
vat denní osvětlení, případně okna pro ničím nerušený spánek zcela zatemnit.

Zcela zatemňující rolety VELUX nabízíme v celé řadě barev a vzorů.

Kombinovaná roleta VELUX 
spojuje naši zcela zatemňu-
jící a plisovanou roletu v je-
den celek.

Venkovní markýzy VELUX 
snižují prostup slunečního 
tepla až o 82 %.
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Další informace

Strana 22–23
Podrobnosti o výrobcích, strana 26–30

Ložnice

Novinka



Dvojitě plisované rolety VELUX pro úsporu 
energie mají strukturu medové plástve, 

která zajišťuje vynikající izolační vlastnosti.

9

Dvojitě plisované rolety VELUX pro úsporu energie

Rolety a žaluzie
VELUX

9
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Kombinace zcela zatemňující 
a plisované rolety VELUX 
s létajícím efektem
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Dokonalá rovnováha pro hru i spánek

Ve dne, v noci
Zcela zatemňující roleta zachytí nejintenzivnější světlo a dokonale 
místnost zatemní v kteroukoli denní dobu, v kterémkoli ročním ob-
dobí. Plisovaná roleta jemně rozptýlí denní světlo, a vytváří tak 
příjemnou atmosféru v podkroví. Pro dětský pokoj proto předsta-
vuje ideální řešení kombinovaná roleta, protože spojuje možnost 
úplného zatemnění s přistíněním pomocí plisované rolety.

Můžete si vytvořit i svoji vlastní kombinaci, a to spojením kterékoli 
zcela zatemňující rolety s plisovanou roletou, které vás v naší ši-
roké nabídce osloví.  Získáte tak kombinovanou roletu v barvě či 
vzoru přesně podle vašeho přání. Navíc můžete využít i létajícího 
efektu plisované rolety, kterou si nastavíte podle svých potřeb do 
požadované pozice, třeba i uprostřed okna. A pokud máte již na-
montovanou zcela zatemňující roletu VELUX, máte možnost k ní 
kdykoli přidat i roletu plisovanou.

Pro širší možnosti zatemnění lze použít i dvojitě plisované rolety 
VELUX pro úsporu energie , které je možné nastavit do libovol-
ného místa v okně. Umožňují vám tak zastínit přímé sluneční zá-
ření a přesto nechat proudit dovnitř dostatek denního světla; 
jejich unikátní design pak zajišťuje lepší izolaci po celý rok. Při úpl-
ném zatažení dvojitě plisované rolety zastíní místnost a zaručí 
vám ničím nerušený noční spánek.

Komfort vnitřního prostředí
Aby byla teplota v dětském pokoji naprosto ideální, můžete zkom-
binovat kteroukoli z našich vnitřních rolet s venkovní markýzou 
VELUX, která odráží teplo ze slunečních paprsků a zabraňuje tak 
přehřívání.

Letní balíček DOP – 2 v 1
Pokud potřebujete úplné zatemnění a účinnou ochranu proti pře-
hřívání, pořiďte si letní balíček DOP se zcela zatemňující roletou 
a venkovní markýzou VELUX s 15% cenovým zvýhodněním.

Zóna bez hmyzu
Díky sítím proti hmyzu jsou vaše děti ve spánku chráněné proti 
poštípání. Můžete tak dovnitř vpustit čerstvý vzduch a dopřát 
dětem ničím nerušený spánek.

Dětský pokoj je prostor naprosto univerzální. V noci potřebují děti ticho a tmu pro klidný spánek. 
Přes den ale potřebujete regulovat denní světlo pronikající dovnitř, abyste mohli vytvořit správné 
prostředí pro hru a učení. Naše rolety, které vám přinášejí tyto výhody ve dne i v noci, jsou pro 
dětský pokoj ideálním řešením.

Zcela zatemňující roleta 
umožňuje dokonalé zatem-
nění v kteroukoli denní 
dobu.

Venkovní markýzy VELUX odrážejí sluneční paprsky dříve, než dopadnou 
na okenní sklo a snižují tak prostup tepla až 82 %.

Síť proti hmyzu VELUX lze 
snadno svinout do tenké hli-
níkové kazety.

Rolety a žaluzie
VELUX

Další informace

Strana 22–23
Podrobnosti o výrobcích, strana 26–30

Dětský pokoj

Novinka



Když ve svém domově otevřete střešní okna, vpustíte dovnitř čerstvý vzduch a nabídne 
se vám výhled na okolní přírodu a oblohu. Tento pocit projasněného, vzdušného pro-
středí je důležitý zejména v obývacím pokoji. Je to místo, kde se vaše rodina schází, od-
počívá a tráví společný čas, a proto by mělo být přívětivé a pohodlné.  Pro dokonalý po-
cit pohody je dobré mít pod kontrolou regulaci denního světla, možnost zajistit si 
potřebné soukromí, ale i estetický dojem. V tom jsou výbornými pomocníky právě origi-
nální rolety a žaluzie VELUX.

Vyberte si svůj styl
Když doplníte svůj obývací pokoj roletami, 
vylepšíte tím jeho vzhled i celkový dojem. Vy-
berte si svůj oblíbený typ rolety a barvu, která 
bude dokonale ladit s vaším interiérem.

Plisované rolety VELUX vytvářejí příjemné 
a útulné prostředí díky jemně rozptýlenému 
dennímu světlu. Kromě toho nabízejí více sou-
kromí a lze je nastavit do libovolné výšky 
v okně. Tyto elegantní rolety jsou k dispozici 
v široké paletě barev a vzorů, aby je bylo 
možno sladit s barvami ve vašem obývacím 
pokoji.

Hledáte-li stylové zastínění a chcete i více 
soukromí, jsou zastiňovací rolety VELUX tou 
správou volbou. Nabízíme je v mnoha barvách 
a vzorech.

Pohodlí po celý den
Pokud chcete v domě udržet teplotní komfort 
po celý den, můžete vnitřní roletu zkombinovat 
s venkovní markýzou VELUX. Venkovní mar-
kýzy odrážejí sluneční paprsky dříve, než do-
padnou na sklo střešního okna, a snižují tak 
prostup přímého slunečního záření až o 82 %. 
Navíc nebrání ve výhledu ven.
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Sluneční světlo a stín pro každého

S naším chytrým dotyko-
vým ovladačem VELUX 
INTEGRA® můžete ovládat 
všechny motorizované vý-
robky VELUX ve vašem 
domě z jednoho místa.

Jemné světlo procházející plisovanou roletou vytváří příjemnou atmosféru 
v podkroví.

Venkovní markýzy VELUX 
snižují prostup slunečního 
tepla až o 82 %.

Další informace

Strana 22–23
Podrobnosti o výrobcích, strana 26–30

Obývací pokoj
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Průsvitný materiál zastiňovací rolety dodává jemný barevný 
odstín světlu v místnosti a zároveň tlumí jeho ostrost.

Rolety a žaluzie
VELUX
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Dvojitě plisovaná roleta VELUX 
pro úsporu energie
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Máte-li v domě místnost navíc, může sloužit mnoha různým potřebám. Ať už místnost slouží jako 
pokoj pro hosty, pracovna, krejčovská dílna nebo tělocvična, jsou rolety a žaluzie velmi důležité pro 
vytvoření dokonalého vnitřního prostředí. Abyste tento dynamický prostor co nejlépe využili, po-
třebujete změkčit denní světlo pronikající dovnitř a zároveň vytvořit tmu a soukromí během noci.

Ve dne i v noci
Díky dvojitě plisovaným roletám VELUX pro úsporu energie mů-
žete zastínit sluneční světlo přesně tam, kde je to potřeba, aniž 
byste tím omezili denní osvětlení a svůj výhled. Tyto rolety nejsou 
uchyceny na horním ani dolním rámu okna a jsou tedy zcela flexi-
bilní. Jednoduše posuňte roletu v okně tak, aby vás neoslňovalo 
slunce nebo abyste získali potřebné soukromí. Při úplném zatažení 
dvojitě plisované rolety pro úsporu energie účinně zatemní celou 
místnost, aby si vaši hosté mohli dopřát ničím nerušený spánek. 
Kromě toho rolety zlepšují izolační vlastnosti okna, takže pomáhají 
udržet v místnosti teplo i za mrazivých nocí.

Pokud potřebujete pouze změkčit denní světlo pronikající dovnitř 
a vytvořit příjemné a útulné prostředí, doporučujeme použít naše 
plisované rolety, které vám zajistí potřebné soukromí a lze je 
v okně nastavit do libovolné výšky.

Pokud potřebujete regulovat osvětlení a vytvořit pohodlné pro-
středí ve dne i v noci, použijte naši kombinovanou roletu. Kombino-
vaná roleta spojuje vlastnosti standardní zcela zatemňující rolety 
s výhodami plisované rolety, které oceníte hlavně ve dne. Získáte 
tak dvě rolety v jednom, elegantní design a naprosto flexibilní 
možnosti redukce denního světla.

Příjemný chládek
V místnostech s intenzivním slunečním osvětlením pomůže ven-
kovní markýza VELUX na vnější straně střešního okna za sluneč-
ných dnů chránit pokoj před přehříváním. A protože jsou venkovní 
markýzy průhledné, budete mít pořád dostatek denního světla 
a výhled ven. Navíc je můžete zkombinovat s kteroukoli vnitřní 
roletou.

Maximální využití místnosti navíc

Kombinovaná roleta spojuje 
možnost úplného zatemnění 
s výhodami plisované rolety.

Rolety a žaluzie
VELUX

Venkovní markýzy VELUX 
snižují prostup slunečního 
tepla až o 82 %.
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Další informace

Strana 22–23
Podrobnosti o výrobcích, strana 26–30

Plisované rolety VELUX lze v okně nastavit do libovolné výšky 
a získat tak požadovaný světelný efekt.

Domácí kancelář



Soukromí a styl
Ať už se po ránu umýváte nebo večer relaxujete ve vaně, 
je  přirozené světlo a soukromí ve vaší koupelně nezbyt-
ným prvkem. S lamelovými žaluziemi VELUX můžete mít 
obojí – jednoduše nakloňte lamely v libovolném směru tak, 
abyste získali potřebný úhel dopadu světla a dostatečné 
soukromí. Tyto žaluzie bez lanek, které výborně odolávají 
vlhkosti, se snadno čistí a jsou k dispozici v devíti různých 
barvách, abyste si mohli vybrat přesně podle svého vkusu 
a vzhledu koupelny.

Projasněte svoji koupel
Naše elegantní plisované rolety lze v okně nastavit do libo-
volné výšky, abyste měli potřebné soukromí a zároveň vý-
hled ven. Místnost bude plná jemně rozptýleného sluneč-
ního světla. Rolety jsou k dispozici ve více než 30 barvách 
a vzorech, abyste mohli snadno doplnit vzhled svojí kou-
pelny tak, jak potřebujete.
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Střešní okna zaplaví vaši koupelnu přirozeným denním světlem a čerstvým vzduchem. S větším 
množstvím denního světla působí místnost otevřeněji a prostorněji; pro místnosti s velkou vlh-
kostí je navíc velmi výhodná možnost účinného větrání okny. Protože ale soukromí má v koupelně 
stejný význam jako sluneční světlo, jsou originální rolety a žaluzie VELUX nezbytné.

Vaše soukromá oáza

Lamelové žaluzie VELUX 
nemají žádná visící lanka, 
a proto se snadno ovládají.

Soukromí a zároveň i mož-
nost výhledu ven zajistí pli-
sované rolety.

Bezúdržbové lamelové žaluzie dodají vaší koupelně styl a pocit soukromí.

Další informace

Strana 22–23
Podrobnosti o výrobcích, strana 26–30

Koupelna
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Lamelová žaluzie VELUX

Rolety a žaluzie
VELUX
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Lamelová žaluzie VELUX
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Další informace

Strana 22–23
Podrobnosti o výrobcích, strana 26–30

Kuchyň je zpravidla nejvíce využívaná místnost v domě. Stínící prvky v ní musí nejen dotvářet 
atmosféru tohoto prostoru, ale musí být i velmi praktické. Střešní okna jsou v rušné kuchyni neo-
cenitelná, protože umožňují velmi účinnou ventilaci. A protože při vaření vzniká velké množství 
vodní páry a různých jiných výparů, musí být žaluzie zároveň schopné poradit si i s teplem.

Vysoce účinné žaluzie
Snadno čistitelné lamelové žaluzie VELUX jsou pro kuchyň 
ideální volbou. Jsou odolné vůči vodě i nečistotám a záro-
veň se snadno ovládají. Ať už připravujete snídani, oběd 
nebo večeři, umožňují vám lamelové žaluzie regulovat 
množství denního světla pronikajícího dovnitř tak, abyste 
se cítili co nejpohodlněji.

Dejte sbohem nezvaným hostům
Pochutnejte si s rodinou a přáteli bez nepříjemného 
bzučení hmyzu. Sítě proti hmyzu VELUX dokonale chrání 
střešní okna VELUX tak, aby i ten nejmenší nepřítel zůstal 
venku, aniž byste přišli o výhled z okna. Sítě můžete zkom-
binovat s kteroukoli z našich rolet a vytvořit tak dokonalé 
řešení ochrany svojí kuchyně před nezvanými hosty.

Jak vařit stylově a pohodlně

Sítě proti hmyzu VELUX 
lze snadno svinout do tenké 
hliníkové kazety.

Sítě proti hmyzu VELUX jsou vyrobeny z trvanlivé průhledné síťoviny.

Kuchyně



Venkovní roleta
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Venkovní rolety VELUX, jejichž design získal  
různá ocenění, vám přinášejí bezkonkurenční 
ochranu proti přehřívání. Umí to však mnohem 
více.

Samé výhody – 6 v 1
Venkovní rolety zabraňují přehřívání místnosti v létě, 
udržují v ní teplo v zimě a umožňují vám místnost kdykoli 
zcela zatemnit. Omezují hluk při bouřce a dešti, chrání 
vaše střešní okna při nepříznivém počasí a zajišťují tak va-
šemu domovu větší bezpečí. Ochrání soukromí obyvatel 
před zvědavými pohledy zvenčí.

Naše venkovní rolety jsou konstruovány pro dlouhou život-
nost. Jsou vyrobeny z odolného hliníku, aby fungovaly bez-
vadně, ať už si na ně příroda vymyslí cokoli. Kromě toho je 
velmi přísně testujeme v těch nejextrémnějších podmín-
kách, abychom se ujistili o jejich odolnosti vůči povětrnost-
ním vlivům a zajistili dlouhá léta bezchybného provozu.

Integrovaný design
Naše venkovní rolety dokonale zapadají do předvrtaných 
otvorů střešních oken VELUX, jejich montáž je tedy tak 
snadná. Jejich estetický vzhled je naprosto bezkonku-
renční; ostatně získaly cenu Design Award a cenu za de-
sign výrobků iF product design award.

Ovládání na přání
Můžete si vybrat mezi manuálním ovládáním nebo elektric-
kým či solárním pohonem. A chcete-li regulovat či změkčit 
denní světlo, můžete venkovní rolety zkombinovat s kterou-
koli z našich vnitřních rolet a žaluzií.

Venkovní roleta

Venkovní rolety na solární pohon 
fungují ve dne i v noci, za deště 
i za slunného počasí – a nemusíte 
je připojovat k napájecímu zdroji.

Jednoduchá venkovní roleta 
VELUX nabízí 6 výhod v 1 vý-
robku za atraktivní cenu.

Venkovní rolety VELUX umožňují otevřít střešní okno i při stažené poloze tak, 
aby mohl proudit čerstvý vzduch do interiéru podle potřeby.

Rolety a žaluzie
VELUX
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Další informace

Strana 22–23
Podrobnosti o výrobcích, strana 26–30

Novinka
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Chytrý dotykový ovladač VELUX INTEGRA®

Náš nový chytrý ovladač VELUX INTEGRA® s dotykovým displejem vám umožňuje snadno 
a intuitivně ovládat všechny elektricky ovládané výrobky VELUX ve vašem domě z jednoho 
místa. V ovladači dále najdete širokou škálu předprogramovaných nastavení, která vám po-
mohou šetřit energii a vytvořit lepší vnitřní prostředí. Mezi tyto programy patří:

Komfort snadno a rychle

Všechny výrobky VELUX na elektrický a solární pohon jsou kompatibilní se systémem 
io‑homecontrol®. Výrobky označené logem io‑homecontrol® dokáží navzájem komuni ko vat 
a zlepšovat tak pohodlí, bezpečnost a úspory energie. Více na www.io‑homecontrol.com

www.io‑homecontrol.com

Program energetické bilance
Automaticky aktivuje vaše rolety a žaluzie, včetně venkovního stínění, 
a reguluje tak pasivní solární ohřev a ochranu proti přehřívání nebo 
chladu.

Ventilační program
Program automaticky vyvětrá dům čtyřikrát denně po dobu deseti 
minut. Jestliže prší, uzavře dešťový senzor střešní okno, ale ponechá 
otevřenou ventilační klapku, aby vzduch průběžně cirkuloval.

Program na dovolenou
Program umí nastavit systém VELUX INTEGRA® do režimu „dovo-
lené”; dům bude vypadat, jako by v něm po dobu vaší dovolené někdo 
byl. Umělé osvětlení automaticky svítí a zhasíná a venkovní i vnitřní 
rolety se otevírají a zavírají, aby dům působil jako běžně obydlený.

Program Dobré ráno
Denní světlo je nejlepší budík. Probuďte se do svěžího slunečního 
světla a čerstvého vzduchu proudícího každé ráno skrze střešní okno 
– stačí nastavit rolety a žaluzie a střešní okna tak, aby se otevřela 
v určitý čas.

Program Dobrou noc
Připravte se na nerušený spánek: nastavte střešní okna tak, aby 
každý večer po dobu 10 minut větrala. Po zavření střešních oken 
dálkový ovladač VELUX INTEGRA® spustí rolety a ztlumí světla.

Stínicí program
Program ovládá rolety a žaluzie tak, aby se dům v nejslunnější části 
dne nepřehříval a aby váš nábytek nevybledl.



Denní světlo a čerstvý vzduch ve svých rukou

Máte kontrolu

Zlepšete vnitřní prostředí ve svém domě a zařiďte si pohodlnější život. 
Vyzkoušejte možnosti naší široké nabídky výrobků s elektrickým 
pohonem VELUX INTEGRA®.

Vnitřní i venkovní rolety VELUX jsou k dispozici v mnoha barvách a vzorech; 
můžete si také vybrat mezi manuálním ovládáním nebo elektrickým či solárním pohonem.

        Manuální ovládání
Manuální ovládání je ideální pro střešní 
okna, která máte v dosahu a která potře-
bujete otevírat nebo zavírat pouze několi-
krát denně. Naše rolety a žaluzie lze snad-
no ovládat rukou, tyčí nebo provázkem.

      Elektrický pohon
Pro větší pohodlí lze elektricky poháněné 
rolety a žaluzie VELUX INTEGRA® otevírat 
a zavírat pomocí našeho dálkového ovla-
dače VELUX INTEGRA® odkudkoli v domě. 
Dálkově můžete ovládat i rolety a žaluzie 
u manuálně ovládaných oken, pokud si do-
koupíte jeden z našich ovládacích systémů.

Inteligentní ovládání
Stahováním a vytahováním rolet a ža-
luzií, otevíráním a zavíráním střešních 
oken na elektrický nebo solární pohon 
v tom správném okamžiku a po správ-
nou dobu umožňuje dálkový ovladač 
VELUX INTEGRA® snadno zvýšit ener-
getické úspory i úroveň pohodlí ve va-
šem domě.

Výrobky VELUX INTEGRA® zajišťují, 
aby střešní okna a vnitřní i venkovní 
rolety spolupracovaly a maximalizo-
valy tak přínosy, které denní světlo 
a čerstvý vzduch vašemu domovu při-
náší. Nabízí řadu inteligentních pro-
gramů, které ovládají váš dům či byt 
po celý den i po celý rok a zároveň vám 
dávají možnost ovládat jednotlivé vý-
robky manuálně.

         Solární pohon
Naše rolety a žaluzie VELUX INTEGRA® 
na solární pohon se též ovládají dálkově. 
Představují vynikající možnost doplnění 
manuálně ovládaných oken nebo oken na 
solární pohon, protože nevyžadují žádné 
elektrické zapojení ani připojení k napá-
jecímu zdroji.

Rolety a žaluzie
VELUX
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VELUX INTEGRA® Active je jednotka pro řízení vnitřního klima-
tu, která funguje na základě signálu ze senzorů a automaticky 
ovládá motorizované vnitřní i venkovní rolety a žaluzie ve vašem 
domě. Tím vám nejen pomáhá zvyšovat energetickou úspornost 
domu, ale také zajišťuje po celý rok ideální vnitřní klima.

VELUX INTEGRA® Active 
Komfort po celý rok

Oživte svůj domov
Pomocí bezdrátových senzorů na vnějším plášti vašeho domu systém VELUX INTEGRA® 
Active neustále sleduje intenzitu slunečního záření a venkovní teplotu. Když slunce 
svítí příliš silně nebo je-li vzduch příliš horký či studený, reaguje na to systém úpravou 
nastavení rolet či žaluzií.

Automatickým spouštěním rolet v horkém odpoledni a vytahováním rolet ve slunném 
zimním dni dokáže systém VELUX INTEGRA® Active snížit náklady na vytápění a klima-
tizaci vašeho domu. Systém vám pomáhá neustále dosahovat dokonalé rovnováhy mezi 
pohodlím uvnitř domu, energetickou úsporností a zodpovědností za životní prostředí – 
a nemusíte hnout ani prstem.

Chcete-li střešní okna a rolety a žaluzie ovládat ručně, můžete systém kdykoli vypnout. 
Kromě toho je systém VELUX INTEGRA® Active plně kompatibilní se systémem 
io-homecontrol®.

A

B

C

A.  Senzor intenzity 
slunečního záření
Senzor intenzity slunečního zá-
ření je uchycen k vodicí liště ven-
kovní rolety nebo přímo ke střeš-
nímu oknu. Nejlepších výsledků 
lze dosáhnout s jedním senzo-
rem na každou orientaci střechy.

B.  Teplotní senzor
Tento venkovní teplotní senzor 
je umístěn ve stínu, aby mohl po 
celý den přesně sledovat ven-
kovní teplotu.

C. Dálkový ovladač
Dálkový ovladač je umístěn na 
stěně uvnitř domu a slouží k pro-
hlížení a nastavování parametrů. 
Ovladač sbírá data ze senzorů 
a automaticky podle nich ovládá 
rolety a žaluzie.

365
dní

optimální tepelný
komfort

Systém VELUX INTEGRA® Active 
můžete zakoupit spolu s novými výrobky 
nebo zvlášť pro použití se stávajícími 
výrobky VELUX INTEGRA®.
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Stávající generace
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Nakupujte on-line na 
www.veluxeshop.cz

VELUX má za sebou dlouhou historii 
dokonale sladěných výrobků
Na každém střešním okně VELUX najdete unikátní typový štítek, 
na kterém je podrobně uveden typ a velikost okna (viz fotografie 
a ukázky typových štítků). Vzhled typového štítku a jeho umístění 
na střešním okně se liší podle stáří okna, nicméně najdete zde 
všechny potřebné informace. Nemusíte nic měřit.

Typ okna Velikost okna

Typ okna

Typ okna

Velikost okna

Velikost okna

Vyberte roletu

Vyberte si výrobek podle typu místnosti a svých potřeb.

Vyberte barvu

Všechny barvy rolet mají kód barvy. Jednoduše si vyberte 
tu, která se vám nejvíce líbí.

Vyberte způsob ovládání
Podle potřeby si můžete vybrat mezi manuálním ovládá ním, 
obsluhou tyčí/provázkem, elektrickým pohonem a solárním 
pohonem.

Vyberte správnou velikost
Podívejte se na typový štítek na vašem okně. V této ukázce 
jde o model GGL a velikost M08 (kód se liší podle typu okna).

1

2

3

4

Dodání 
zdarma

podle dodacích 
podmínek
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Přehled výrobků

Venkovní markýzy

Venkovní markýzy VELUX nabízejí účinnou 
ochranu proti přehřívání, protože odrážejí 
sluneční paprsky dříve, než dopadnou na 
sklo střešního okna. A co je nejlepší – naše 
venkovní markýzy jsou z průhledné síťovi-
ny, takže nepřijdete o výhled z okna. A na-
víc je lze snadno namontovat zevnitř.

• Účinná ochrana proti přehřívání – 
snížení prostupu tepla až 82 %.

• Síťovaná struktura propouští světlo 
do místnosti a zachovává přitom výhled 
z okna

• Jednoduchá montáž i ovládání 
z interiéru

• 3 barevné varianty

Venkovní rolety

Venkovní rolety VELUX zlepšují tepelně- 
izolační vlastnosti střešních oken v letním 
i zimním období, umožňují úplně zatemněnit 
místnost, chrání střešní okno při špatných 
povětrnostních podmínkách před poškoze-
ním, tlumí venkovní hluk z deště a krupobití 
a navíc poskytují obyvatelům podkroví do-
statek soukromí. Venkovní rolety lze nain-
stalovat na střešní okna i dodatečně.

• Účinná ochrana proti přehřívání – 
snížení prostupu tepla až o 96 %

• Zabrání únikům tepla z interiéru v zim-
ním období až o 16 %

• Redukce hluku z deště a krupobití až 3 dB
• Úplné zatemnění místnosti
• Ochrana střešního okna před poškozením
• Ochrana soukromí

Kombinace
Venkovní markýzu VELUX lze zkombinovat 
s jakoukoli vnitřní roletou či žaluzií VELUX.

Ovládání

Kombinace
Venkovní roletu VELUX lze zkombinovat
s jakoukoli vnitřní roletou či žaluzií VELUX.

Ovládání

Dvojitě plisované rolety 
pro úsporu energie
Dvojitě plisovaná roleta VELUX pro 
úsporu energie nabízí flexibilní zatemnění 
a zlepšení tepelně-izolačních vlastností až 
o 21 %. Dvojitě plisovaná zatemňující tka-
nina má na vnitřní straně hliníkovou 
vrstvu, která podstatně zlepšuje její tepel-
ně-izolační vlastnosti. Dvojitě plisované 
rolety pro úsporu energie nejsou uchyceny 
na horním ani dolním rámu okna, takže je 
můžete v okně nastavit přesně tak, jak po-
třebujete, abyste měli stín i soukromí. 

• Možnost zatemnění
• Flexibilní bezpolohové nastavení
• Lepší tepelně-izolační vlastnosti
• Elegantní design – žádná viditelná lanka
• Jednoduchá montáž za pár minut díky 

unikátnímu systému Pick&Click!®
• 9 barevných variant

Kombinace
Pro ještě lepší ochranu proti přehřívání 
můžete dvojitě plisovanou roletu pro úspo-
ru energie zkombinovat s venkovní marký-
zou VELUX.

Ovládání

Novinka
Jednoduchá 

venkovní 
roleta SHL
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Zcela zatemňující rolety

Zcela zatemňující rolety VELUX vám za-
jistí úplnou tmu, kdykoli potřebujete, a jsou 
tedy ideální pro ložnice, kde je úplné za-
temnění nezbytné. Roleta dokonale sedí 
na vašem střešním okně VELUX, a zajiš-
ťuje tak perfektní zatemnění.

• Úplné zatemnění – nejlepší na trhu
• Bezpolohové nastavení
• Moderní, elegantní design
• Reflexní povrch na vnější straně zlepšuje 

izolační vlastnosti
• Jednoduchá montáž za pár minut díky 

unikátnímu systému Pick&Click!®
• 40 různých barev a vzorů

Kombinace
Přidáte-li doplňkovou plisovanou roletu 
VELUX FPN, vytvoříte si atraktivní deko-
raci a můžete zároveň regulovat denní 
osvětlení kdykoli v průběhu dne. Lze zkom-
binovat i s venkovní markýzou VELUX 
proti přehřívání.

Ovládání

Kombinace
Pro ještě větší pohodlí a ochranu proti pře-
hřívání lze kombinovanou roletu zkombino-
vat s venkovní markýzou VELUX.

Ovládání

Kombinované rolety 

Kombinovaná roleta VELUX DFD, to je 
zcela zatemňující roleta a plisovaná roleta 
v jednom. Tím zajistí úplné zatemnění, kdy-
koli potřebujete, i jemně rozptýlené denní 
světlo a dekorativní vzhled. Kombinovaná 
roleta je k dispozici ve čtyřech různých 
barvách zatemňující rolety v kombinaci 
s bílou plisovanou roletou.

Doplňkové plisované rolety VELUX FPN
Kombinovanou roletu dle vašich představ 
si můžete libovolně vytvořit kombinací 
zcela zatemňující rolety VELUX DKL s kte-
roukoli doplňkovou plisovanou roletou FPN 
podle vašeho přání. Díky tomu si můžete 
vybrat z celé naší široké nabídky barev 
a vzorů.

Zcela zatemňující rolety 
od Karima Rashida
Uznávaný designér Karim Rashid vytvořil 
kolekci osmi unikátních zcela zatemňují-
cích rolet VELUX pro moderní domov. Tyto 
rolety přinášejí stejné výhody jako naše 
standardní zatemňující rolety; ovládají se 
manuálně.

V roce 2011 získala kolekce rolet VELUX 
od Karima Rashida cenu GOOD DESIGNTM, 
jedno z nejprestižnějších mezinárodních 
ocenění za inovativní design výrobků 
a grafiku.
• 8 vzorů

„Vnímejte roletu z pohledu její funkce, ale 
také jako součást designu vašeho interiéru.”

Karim Rashid

Kombinace
Pro ještě větší pohodlí a ochranu proti pře-
hřívání lze zcela zatemňující roletu zkombi-
novat s venkovní markýzou VELUX.

Ovládání
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Lamelové žaluzie

Bezúdržbové lamelové žaluzie odolné vůči 
vlhkosti jsou ideální pro koupelny a ku-
chyně. Jejich unikátní design bez lanek je 
velmi estetický a umožňuje snadno upra-
vovat sklon lamel v jakémkoli směru a opti-
málně tak regulovat osvětlení.

• Ideální pro místnosti s velkou vlhkostí
• Snadno se čistí
• Ovládání bez lanek je jednoduché 

a hladké
• Jednoduchá montáž za pár minut díky 

unikátnímu systému Pick&Click!®
• Variabilní nastavení inten-

zity denního světla
• 9 barevných variant

Kombinace
Potřebujete-li účinnější ochranu proti 
přehřívání  a větší pohodlí, zkombinujte 
lamelové žaluzie s venkovními marký-
zami nebo venkovními roletami VELUX.

Ovládání 

Kombinace
Potřebujete-li účinnější ochranu proti pře-
hřívání  a větší pohodlí, zkombinujte zasti-
ňovací rolety s venkovními markýzami 
nebo venkovními roletami VELUX.

Ovládání

Zastiňovací rolety

Jednoduchý a stylový způsob, jak změkčit 
světlo pronikající dovnitř a získat soukromí. 
Průsvitný materiál dodává jemný barevný 
odstín světlu v místnosti a zároveň tlumí 
jeho ostrost.

• Rozptyluje denní světlo
• Poskytuje soukromí
• K dispozici v provedení s vodicími lištami 

a bezpolohovým nastavením v 37 růz-
ných barvách a vzorech (RFL)

• K dispozici v ekonomické variantě 
s háčky a trojpolohovým nastavením 
ve 4 základních barvách (RHL)

• Jednoduchá montáž za pár minut díky 
unikátnímu systému Pick&Click!®

Plisované rolety 

Plisovaná roleta VELUX umožní zaplavit 
vaši místnost elegantním měkkým svět-
lem. Roletu můžete v okně nastavit do li-
bovolné výšky tak, abyste omezili množ-
ství dopadajícího slunečního světla a mohli 
si stále vychutnávat výhled z okna ven.

• Flexibilní bezpolohové nastavení
• Dekorativní světelný efekt
• Jednoduchá montáž za pár minut díky 

unikátnímu systému Pick&Click!®
• Doplňková plisovaná roleta FPN slouží 

ke kombinaci se zcela zatemňující role-
tou DKL

• 33 různých barev a vzorů

Kombinace
Potřebujete-li lepší ochranu proti přehří-
vání a větší pohodlí, zkombinujte plisova-
nou roletu s venkovní markýzou nebo ven-
kovní roletou VELUX.

Ovládání
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Sítě proti hmyzu

Sítě proti hmyzu VELUX vám umožňují 
vpustit domů čerstvý vzduch, nikoli však 
hmyz. Montují se na ostění, takže okno 
může být až do hloubky ostění stále ote-
vřené. Snadno se ovládají a sedí na které-
koli střešní okno VELUX. Pokud síť proti 
hmyzu nepoužíváte, lze ji snadno svinout 
do tenké hliníkové kazety.

• Síťovina dokonale chránící proti hmyzu
• Odolná, průhledná tkanina nezastiňuje 

výhled
• Snadná montáž

Kombinace
Sítě proti hmyzu lze kombinovat se všemi 
vnitřními i venkovními roletami a žaluziemi 
VELUX.

Ovládání
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Výhodné balíčky – optimální 
řešení pro vaše podkroví

Letní balíček DOP – 
zcela zatemňující roleta 
a venkovní markýza
Pokud potřebujete úplné zatemnění a účin-
nou ochranu proti přehřívání, měli byste 
zvolit kombinaci zcela zatemňující rolety 
a venkovní markýzy VELUX. 
Získáte tak všechny výhody standardní 
zcela zatemňující rolety a venkovní mar-
kýzy v jednom: možnost úplného zatem-
nění a ochranu proti přehřívání.

Energetický balíček FOP – 
dvojitě plisovaná roleta 
pro úsporu energie a ven-
kovní markýza
Chcete-li mít optimální pohodlí po celý rok, 
je kombinace dvojitě plisované rolety pro 
úsporu energie a venkovní markýzy VELUX 
skvělou volbou. Získáte všechny výhody 
obou výrobků v jednom: regulaci tepla díky 
dvojitě plisované roletě pro úsporu energie 
a regulaci osvětlení, soukromí a ochranu 
proti přehřívání díky venkovní markýze.

Novinka
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Stínění pro světlíky 
v ploché střeše

Solárně napájené 
venkovní markýzy 
MSG
Venkovní markýzy se montují mezi 
okno a kopuli. Filtrují intenzivní slu-
neční paprsky a udržují tak uvnitř 
interiéru komfortní teplotu. 
Snadno se montují, ovládají se dál-
kovým ovladačem a jsou kompati-
bilní se systémem io-homecontrol®.

Elektricky napájené 
plisované rolety 
FMG
Plisované rolety jsou ideální pro 
změkčení denního světla a zlepšení 
estetického vzhledu. Nabízíme je 
ve třech barvách.
Snadno se montují, ovládají se dál-
kovým ovladačem a jsou kompati-
bilní se systémem io-homecontrol®.
Chcete-li osadit plisovanou roletu 
FMG do neotevíravého světlíku 
CFP, pořiďte si navíc elektricky 
ovádaný systém KUX 100.

Elektricky napájené 
dvojitě plisované 
rolety FMK
Dvojitě plisované rolety umožňují 
regulaci osvětlení, zastínění a lepší 
tepelně-izolační vlastnosti. Mají 
elegantní design bez lanek.
Snadno se montují, ovládají se dál-
kovým ovladačem a jsou kompati-
bilní se systémem io-homecontrol®.
Chcete-li osadit dvojitě plisovanou 
roletu FMK do neotevíravého svět-
líku CFP, pořiďte si navíc elektricky 
ovádaný systém KUX 100.
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Solární 
pohon

Elektrický 
pohon

Ovládání 
provázkem

SSL (* SML (*

Venkovní rolety
Venkovní rolety nabízejí vynikající ochranu proti 
přehřívání, možnost úplného zatemnění, izolaci 
v zimě, omezení hluku, větší bezpečí a soukromí.

 kompatibilní se systémem io-homecontrol®
* kompatibilní se systémem VELUX INTEGRA® Active
** není kompatibilní s novou generací

MSL (*
MSG (*

MML (* MAL**

FMC (* 
FMK (*

PML

DSL (* DML (*

FML (*
FMG (*

RMLRSL

Venkovní markýzy
Venkovní markýzy zajišťují účinnou ochranu proti 
přehřívání, aniž byste přišli o výhled z okna.

Zastiňovací rolety
Ideální řešení pro soukromí a zastínění; rolety jsou 
k dispozici v široké škále barev a vzorů.

Plisované rolety
Plisované rolety umožňují flexibilní nastavení, 
elegantní a měkké osvětlení a estetický vzhled.

Zcela zatemňující rolety
Zcela zatemňující rolety umožňují úplné zatem-
nění v kteroukoli denní dobu a lze je v okně nasta-
vit do libovolné výšky.

Kombinované rolety
Zcela zatemňující roleta a plisovaná roleta v jed-
nom; spojení možnosti úplného zatemnění, regu-
lace osvětlení a estetického vzhledu.

Lamelové žaluzie
Bezúdržbové lamelové žaluzie odolné vůči vlh-
kosti nabízejí klasický vzhled a ovládání bez lanek.

Dvojitě plisované rolety 
pro úsporu energie
Dvojitě plisované rolety s vynikajícími izolačními 
vlastnostmi nabízejí flexibilní nastavení pro regu-
laci osvětlení podle potřeby.

Sítě proti hmyzu
Sítě, které brání vniknutí hmyzu do obytných pro-
stor, aniž by omezovaly výhled z okna.

Rolety a žaluzie VELUX mají celou řadu 
funkcí pro všechny vaše potřeby.

Rolety a žaluzie pasují na 
stávající i novou generaci 
střešních oken VELUX.

Kompatibilita s jed-
notl. generacemi
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• • • 
Vynikající vlastnosti

 • • 
Dobré vlastnosti

 • 
Základní vlastnosti

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • •

Zatemnění Ochrana proti 
přehřívání

Izolace Regulace 
osvětlení

Soukromí Ochrana proti 
hmyzu

Bezpečnost Omezení 
hluku

Objednávka podle kódu – rolety a žaluzie objednávejte podle číselného kódu vašeho střešního okna. 
Střešní okna i doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmenko K (např. GGL MK06), stá-
vající generace jej však nemá (např. GGL M06). Náhledy štítků najdete na str. 25.

Manuální 
ovládání

SHL
SCL**

MHL

ZIL

FHC

PAL

DFD

DKL

FHL

RHL – 
háčky 
RFL – 
vodicí lišty 
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Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.veluxeshop.cz.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně 21 % DPH.

Dodací lhůta   2 pracovní dny     5 pracovních dnů     10 pracovních dnů     15 pracovních dnů     20 pracovních dnů

*  Všechny venkovní doplňky (vyjma venkovní rolety SCL a venkovní 
markýzy MAL) jsou kompatibilní se stávající a novou generací 
střešních oken VELUX. Nově mají ve velikostním kódu uvedeno 
navíc písmeno K, např. MK06.

A  Venkovní roleta SCL a venkovní markýza MAL pasuje pouze na 
okna stávající generace, ve velikostním kódu nemá proto písmeno K. 
Objednávejte podle kódu na vašem stávajícím střešním okně.

B  Zastiňovací roleta RHL a markýzy MHL a MAL mají označení 
velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami 
v dané šířce oken.

Venkovní markýzy

Venkovní rolety
–  ovládané manuálně, dálkově 

na elektrický či solární pohon

– ovládané manuálně, dálkově na elektrický či solární pohon

Typ

Cenová kategorie 
látky

Velikostní kód okna *

CK02

CK04

FK06

FK08

MK04

MK06

MK08

MK10

PK06

PK08

PK10

SK06

SK08

SK10

UK04

UK08

UK10

Typ

Cenová kategorie 
látky

Velikostní kód okna

M31 / MK31

M04 / MK04 / M34

P31 / PK31

P04 / PK04 / P34

S31 / SK31

S04 / SK04 / S34

U31 / UK31

U04 / UK04 / U34

Typ

Cenová kategorie 
látky

Velikostní kód okna *

CK02

CK04

FK06

FK08

MK04

MK06

MK08

MK10

PK06

PK08

PK10

SK06

SK08

SK10

UK04

UK08

UK10

Markýza

MHLB MHLB

Standard Premium

1 350 1 850

1 350 1 850

1 560 2 060

1 560 2 060

1 730 2 230

1 730 2 230

1 730 2 230

1 730 2 230

2 110 2 610

2 110 2 610

2 110 2 610

2 350 2 850

2 350 2 850

2 350 2 850

2 510 3 010

2 510 3 010

2 510 3 010

Markýza pro svislé 
doplňkové okno

MIE MIE

Standard Premium

2 370 2 870

2 370 2 870

2 890 3 390

2 890 3 390

3 220 3 720

3 220 3 720

3 440 3 940

3 440 3 940

Venkovní roleta 
ovládaná manuálně

SCLA SCLA SCLA

Hliník
0000

Měď
0100

Titanzinek
0700

7 790 9 390 9 390

8 090 9 690 9 690

8 890 10 490 10 490

9 390 10 990 10 990

9 090 10 690 10 690

9 390 10 990 10 990

9 690 11 290 11 290

10 990 12 590 12 590

10 690 12 290 12 290

11 190 12 790 12 790

11 790 13 390 13 390

10 990 12 590 12 590

11 790 13 390 13 390

12 690 14 290 14 290

11 490 13 090 13 090

12 890 14 490 14 490

13 590 15 190 15 190

Venkovní roleta 
ovládaná elektricky

SML SML SML

Hliník
0000

Měď
0100

Titanzinek
0700

8 590 10 190 10 190

8 890 10 490 10 490

9 790 11 390 11 390

10 290 11 890 11 890

9 990 11 590 11 590

10 290 11 890 11 890

10 690 12 290 12 290

11 990 13 590 13 590

11 690 13 290 13 290

12 290 13 890 13 890

12 990 14 590 14 590

11 990 13 590 13 590

12 990 14 590 14 590

13 890 15 490 15 490

12 690 14 290 14 290

14 190 15 790 15 790

14 890 16 490 16 490

Venkovní roleta 
na solární pohon

SSL SSL SSL

Hliník
0000

Měď
0100

Titanzinek
0700

12 090 13 690 13 690

12 590 14 190 14 190

13 890 15 490 15 490

14 590 16 190 16 190

14 190 15 790 15 790

14 590 16 190 16 190

15 190 16 790 16 790

17 090 18 690 18 690

16 690 18 290 18 290

17 390 18 990 18 990

18 390 19 990 19 990

17 090 18 690 18 690

18 390 19 990 19 990

19 690 21 290 21 290

17 990 19 590 19 590

20 190 21 790 21 790

21 190 22 790 22 790

Markýza s prováz-
kovým ovládáním

MALAB MALAB

Standard Premium

1 850 2 350

1 850 2 350

2 130 2 630

2 130 2 630

2 370 2 870

2 370 2 870

2 370 2 870

2 370 2 870

2 890 3 390

2 890 3 390

2 890 3 390

3 220 3 720

3 220 3 720

3 220 3 720

3 440 3 940

3 440 3 940

3 440 3 940

Markýza pro střešní 
doplňkové okno

MAG MAG

Standard Premium

2 250 2 750

2 320 2 820

2 410 2 910

2 450 2 950

Venkovní roleta pro kom -
binaci střeš ního a do plň-
kového střešního okna

SMG SMG

Hliník
0000

Titanzinek
0700

24 990 26 590

25 690 27 290

26 790 28 390

30 090 31 690

29 290 30 890

30 590 32 190

32 390 33 990

30 090 31 690

32 390 33 990

34 690 36 290

31 690 33 290

35 490 37 090

37 290 38 890

Jedno duchá 
venkovní roleta

SHL SHL

Hliník
0000

Měď
0100

6 190 7 790

6 490 8 090

7 090 8 690

7 490 9 090

7 290 8 890

7 490 9 090

7 790 9 390

8 790 10 390

8 590 10 190

8 890 10 490

9 490 11 090

8 790 10 390

9 490 11 090

10 190 11 790

9 190 10 790

10 390 11 990

10 890 12 490

Markýza 
ovlá daná elektricky

MML MML

Standard Premium

8 890 9 390

9 080 9 580

9 270 9 770

9 370 9 870

9 370 9 870

9 460 9 960

9 740 10 240

10 030 10 530

10 030 10 530

10 120 10 620

10 600 11 100

10 120 10 620

10 690 11 190

10 880 11 380

10 030 10 530

10 780 11 280

10 970 11 470

Markýza 
na solární pohon

MSL MSL

Standard Premium

11 490 11 990

11 680 12 180

11 870 12 370

11 970 12 470

11 970 12 470

12 060 12 560

12 340 12 840

12 630 13 130

12 630 13 130

12 720 13 220

13 200 13 700

12 720 13 220

13 290 13 790

13 480 13 980

12 630 13 130

13 380 13 880

13 570 14 070

Ceník 2013
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Vnitřní rolety a žaluzie
– ovládané manuálně

Typ

Cenová kategorie 
látky

Velikostní kód okna

C02 / CK02

C04 / CK04

F06 / FK06

F08 / FK08

M04 / MK04

M06 / MK06

M08 / MK08

M10 / MK10

P06 / PK06

P08 / PK08

P10 / PK10

S06 / SK06

S08 / SK08

S10 / SK10

U04 / UK04

U08 / UK08

U10 / UK10

Zastiňo vací roleta

s háčky v lištách v lištách

RHLB RFL RFL

Standard Standard Premium

880 1 430 1 930

880 1 540 2 040

1 010 1 770 2 270

1 010 1 870 2 370

1 120 1 810 2 310

1 120 1 900 2 400

1 120 2 020 2 520

1 120 2 190 2 690

1 370 2 190 2 690

1 370 2 280 2 780

1 370 2 400 2 900

1 530 2 470 2 970

1 530 2 570 3 070

1 530 2 700 3 200

1 630 2 550 3 050

1 630 2 780 3 280

1 630 2 910 3 410

Doplňková
plisovaná roleta

FPN FPN

Standard Premium

1 730 2 230

1 870 2 370

2 140 2 640

2 260 2 760

2 190 2 690

2 300 2 800

2 440 2 940

2 650 3 150

2 650 3 150

2 760 3 260

2 900 3 400

2 990 3 490

3 110 3 610

3 270 3 770

3 090 3 590

3 360 3 860

3 520 4 020

Plisovaná
roleta

FHL FHL

Standard Premium

2 120 2 620

2 280 2 780

2 620 3 120

2 760 3 260

2 680 3 180

2 820 3 320

2 990 3 490

3 240 3 740

3 240 3 740

3 380 3 880

3 550 4 050

3 670 4 170

3 810 4 310

4 000 4 500

3 780 4 280

4 120 4 620

4 310 4 810

Kombinace 
zatemňo vací + 
plisované rolety

DFD DFD

Standard Premium

2 610 3 110

2 820 3 320

3 230 3 730

3 410 3 910

3 300 3 800

3 480 3 980

3 690 4 190

4 000 4 500

4 000 4 500

4 170 4 670

4 380 4 880

4 520 5 020

4 700 5 200

4 940 5 440

4 660 5 160

5 080 5 580

5 320 5 820

Dvojitě 
pli so vaná 

roleta

FHC

2 640

2 860

3 280

3 450

3 350

3 530

3 740

4 050

4 050

4 230

4 440

4 580

4 760

5 010

4 720

5 150

5 390

Lamelová žaluzie

PAL PAL

Standard Premium

1 760 2 260

1 900 2 400

2 190 2 690

2 300 2 800

2 230 2 730

2 350 2 850

2 490 2 990

2 700 3 200

2 700 3 200

2 820 3 320

2 960 3 460

3 060 3 560

3 170 3 670

3 340 3 840

3 150 3 650

3 430 3 930

3 600 4 100

Zcela zatemňovací rolety

DKL DKL
DKL –

ko lekce 
Karim 
Rashid

Standard Premium

1 760 2 260 2 460

1 900 2 400 2 600

2 190 2 690 2 890

2 300 2 800 3 000

2 230 2 730 2 930

2 350 2 850 3 050

2 490 2 990 3 190

2 700 3 200 3 400

2 700 3 200 3 400

2 820 3 320 3 520

2 960 3 460 3 660

3 060 3 560 3 760

3 170 3 670 3 870

3 340 3 840 4 040

3 150 3 650 3 850

3 430 3 930 4 130

3 600 4 100 4 300

B Zastiňovací roleta RHL a markýzy MHL a MAL mají označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken. 

Dodací lhůta   2 pracovní dny     5 pracovních dnů     10 pracovních dnů
Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna stávající generace totožného rozměru má formát M06.

Unikátní systém na uchycení doplňků

– ovládané dálkově na elektrický či solární pohon

Typ

Cenová kategorie 
látky

Velikostní kód okna

C02 / CK02

C04 / CK04

F06 / FK06

F08 / FK08

M04 / MK04

M06 / MK06

M08 / MK08

M10 / MK10

P06 / PK06

P08 / PK08

P10 / PK10

S06 / SK06

S08 / SK08

S10 / SK10

U04 / UK04

U08 / UK08

U10 / UK10

Zatemňovací roleta 
na elektrický pohon

DML DML

Standard Premium

6 060 6 560

6 200 6 700

6 490 6 990

6 600 7 100

6 530 7 030

6 650 7 150

6 790 7 290

7 000 7 500

7 000 7 500

7 120 7 620

7 260 7 760

7 360 7 860

7 470 7 970

7 640 8 140

7 450 7 950

7 730 8 230

7 900 8 400

Zatemňovací 
lamelová žaluzie na 

elektrický pohon

PML PML

Standard Premium

6 060 6 560

6 200 6 700

6 490 6 990

6 600 7 100

6 530 7 030

6 650 7 150

6 790 7 290

7 000 7 500

7 000 7 500

7 120 7 620

7 260 7 760

7 360 7 860

7 470 7 970

7 640 8 140

7 450 7 950

7 730 8 230

7 900 8 400

Zatemňovací 
roleta na solární 

pohon 

DSL DSL

Standard Premium

6 560 7 060

6 700 7 200

6 990 7 490

7 100 7 600

7 030 7 530

7 150 7 650

7 290 7 790

7 500 8 000

7 500 8 000

7 620 8 120

7 760 8 260

7 860 8 360

7 970 8 470

8 140 8 640

7 950 8 450

8 230 8 730

8 400 8 900

Zastiňovací 
roleta na 

elektrický pohon

RML RML

Standard Premium

5 730 6 230

5 840 6 340

6 070 6 570

6 170 6 670

6 110 6 610

6 200 6 700

6 320 6 820

6 490 6 990

6 490 6 990

6 580 7 080

6 700 7 200

6 770 7 270

6 870 7 370

7 000 7 500

6 850 7 350

7 080 7 580

7 210 7 710

Zastiňovací roleta
na solární pohon 

RSL RSL

Standard Premium

6 230 6 730

6 340 6 840

6 570 7 070

6 670 7 170

6 610 7 110

6 700 7 200

6 820 7 320

6 990 7 490

6 990 7 490

7 080 7 580

7 200 7 700

7 270 7 770

7 370 7 870

7 500 8 000

7 350 7 850

7 580 8 080

7 710 8 210

Plisovaná 
roleta na 

elektrický pohon 

FML FML

Standard Premium

6 420 6 920

6 580 7 080

6 920 7 420

7 060 7 560

6 980 7 480

7 120 7 620

7 290 7 790

7 540 8 040

7 540 8 040

7 680 8 180

7 850 8 350

7 970 8 470

8 110 8 610

8 300 8 800

8 080 8 580

8 420 8 920

8 610 9 110
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Vnitřní rolety a žaluzie
– pro svislá a střešní doplňková okna

Typ

Cenová kategorie 
látky

Velikostní kód okna

M31 / MK31

M04 / MK04 / MK35

P31 / PK31

P04 / PK04 / PK35

S31 / SK31

S04 / SK04 / SK35

U31 / UK31

U04 / UK04 / UK35

Zastiňo vací roleta

s háčky v lištách v lištách

RHLB RFL RFL

Standard Standard Premium

1 120 1 750 2 250

1 120 1 810 2 310

1 370 2 000 2 500

1 370 2 090 2 590

1 530 2 280 2 780

1 530 2 380 2 880

1 630 2 470 2 970

1 630 2 550 3 050

Doplňková
plisovaná roleta

FPN FPN

Standard Premium

2 120 2 620

2 190 2 690

2 420 2 920

2 530 3 030

2 760 3 260

2 880 3 380

2 990 3 490

3 090 3 590

Plisovaná
roleta

FHL FHL

Standard Premium

2 590 3 090

2 680 3 180

2 960 3 460

3 100 3 600

3 380 3 880

3 530 4 030

3 670 4 170

3 780 4 280

Kombinace 
zatemňo vací + 
plisované rolety

DFD DFD

Standard Premium

3 300 3 800

3 830 4 330

4 350 4 850

4 660 5 160

Dvojitě 
pli so vaná 

roleta

FHC

3 240

3 350

3 700

3 880

4 230

4 410

4 580

4 720

Lamelová žaluzie

PAL PAL

Standard Premium

2 160 2 660

2 230 2 730

2 470 2 970

2 590 3 090

2 820 3 320

2 940 3 440

3 060 3 560

3 150 3 650

Zcela zatemňovací rolety

DKL DKL
DKL –

ko lekce 
Karim 
Rashid

Standard Premium

2 160 2 660 2 860

2 230 2 730 2 930

2 470 2 970 3 170

2 590 3 090 3 290

2 820 3 320 3 520

2 940 3 440 3 640

3 060 3 560 3 760

3 150 3 650 3 850

Unikátní systém na uchycení doplňků

Dodací lhůta   2 pracovní dny     5 pracovních dnů     10 pracovních dnů
Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna stávající generace totožného rozměru má formát M06.

B Zastiňovací roleta RHL a markýzy MHL a MAL mají označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken. 

V případě zalo me ného 
ostění nebo sestavy 
střeš ního okna a svis-
lého do plňkového okna 
je nutno použít dvě sítě 
proti hmyzu a spojo-
vací díl Z0Z 157 
(1 029 Kč vč. DPH).

Před instalací sítě 
proti hmyzu ZIL je 
nutno ověřit rozměry 
ostění.

Š

D

D

Š

* Síť proti hmyzu je kompatibilní se stávající a novou generací střešních oken VELUX. Nově má ve velikostním 
kódu uvedeno navíc písmeno K, např. MK06.

Síť proti hmyzu
– pro všechny typy oken

Typ

Rozměrový kód ZIL *

CK02

FK08

MK06

MK10

PK06

PK10

SK06

SK10

UK04

UK10

Pro okna VELUX
(dle délky ostění) Délka ZIL Max. šířka ostění Cena

C02 1 600 496 2 590

F06, F08 2 400 606 3 090

M04, M06, M08,
M31, M34

2 000 726 3 090

M04, M06,
M08, M10

2 400 726 3 190

P06, P08, P31, P34 2 000 888 3 490

P06, P08, P10 2 400 888 3 590

S06, S08, S10,
S31, S34

2 000 1 086 3 790

S06, S08 2 400 1 086 3 890

U04, U08 2 400 1 286 4 090

U08, U10 2 400 1 286 4 390
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Výhodné balíčky Rolety a žaluzie pro světlíky

Ovládání
– manuální

– elektrické

Energetický 
balíček FOP

FHC + MHL

3 392

3 579

4 114

4 258

4 319

4 471

4 650

4 913

5 236

5 389

5 567

5 890

6 043

6 256

6 145

6 510

6 715

ZCZ 080K ZCT 200K ZCT 100 ZOZ 040 ZOZ 085

Ovládací tyč
(80 cm)

Teleskopická tyč 
(100–180 cm)

Nástavec 
k teleskopické tyči 

(100 cm)

Adaptér k roletě 
RHL ovládané tyčí

Adaptér k roletě 
ovládané tyčí

424 472 351 133 157

KUX 100C KMX 100D KMG 100E KLR 100 KLR 200K KLF 100 KSX 100K KRX 100

Ovládací
systém pro 1 prvek

Ovládací systém
pro kyvná střešní 
okna GGL/GGU – 

motor a 2 další elek-
trické prvky

Motorická jednotka
pro okna GGL/GGU

Radiofrekvenční
dálkový ovladač

Chytrý dotykový 
ovladač pro střešní 
okna nové generace

Rozhraní
(interface)

Ovládací systém
pro adaptaci

kyvných střešních 
oken GGL na solárně 

ovládaná střešní
okna

Jednotka pro řízení 
vnitřního klimatu 
VELUX INTEGRA® 

Active

3 449 12 693 5 022 3 013 4 223 4 126 14 508 7 115

Letní balíček 
DOP

DKL + MHL

2 644

2 763

3 187

3 281

3 366

3 468

3 587

3 765

4 088

4 191

4 309

4 598

4 692

4 836

4 810

5 049

5 193

Typ

Velikostní kód okna

C02 / CK02

C04 / CK04

F06 / FK06

F08 / FK08

M04 / MK04

M06 / MK06

M08 / MK08

M10 / MK10

P06 / PK06

P08 / PK08

P10 / PK10

S06 / SK06

S08 / SK08

S10 / SK10

U04 / UK04

U08 / UK08

U10 / UK10

Typ

Popis

Cena

Typ

Popis

Cena

Typ
Rozměr 
v cm

Velikostní kód 
okna /doplňku

060060 60 × 60

060090 60 × 90

080080 80 × 80

090090 90 × 90

090120 90 × 120

100100 100 × 100

100150 100 × 150

120120 120 × 120

150150 150 × 150

Venkovní 
markýza

MSG

6 401

6 667

6 921

7 369

7 817

7 684

8 204

7 938

Dvojitě pliso-
vaná roleta

FMK

6 716

6 982

7 248

7 720

8 192

8 059

8 591

8 325

9 390

Plisovaná 
roleta

FMG

6 098

6 340

6 595

7 018

7 442

7 321

7 805

7 563

Dodací lhůta   2 pracovní dny     5 pracovních dnů     10 pracovních dnů
Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna stávající generace totožného rozměru má formát M06.
Ceny uvedené v tomto ceníku jsou doporučené ceny standardních výrobků společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.
VELUX Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravy cen. Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.evelux.cz.

C Ovládací systém pro jeden elektrický prvek (motorická jednotka nebo elektricky ovládaný doplněk).
D  Ovládací systém pro nainstalovaná střešní okna GGL nebo GGU stávající generace. Systém se skládá z řídicí jednotky, motorické jednotky, dešťového senzoru a programovatel-

ného dálkového ovladače. K ovládacímu systému je možné dopojit další dva elektricky ovládané zastiňovací prvky – jeden venkovní a jeden vnitřní.
E Motorická jednotka pro kyvná střešní okna GGL a GGU stávající generace. Motorickou jednotku je nutno doplnit ovládacím systémem KUX 100.

Kódy barevného provedení plisované rolety FMG: 
1016 – bílá, 1017 – béžová, 1003 – černá

Novinka

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.veluxeshop.cz.
Ceny jsou uvedené v Kč včetně 21 % DPH.

Prvky pro okna GZL, GGL a GGU



Dvojitě plisované rolety pro úsporu energie

10491045 1046 1048 1050

1051 1053 1052 1047

  V rámci energetického balíčku FOP můžete vybírat z celé kolekce barev.

*  Kolekce Standard, ostatní barvy a vzory z kolekce Premium     Barevné odstíny pro letní balíček DOP

Chcete vašemu dětskému pokoji doladit barvy? Nebo vdechnout barevný odstín vašemu 
obývacímu pokoji? V naší široké nabídce vzorů snadno najdete ty správné rolety a žaluzie 
VELUX, které budou ladit s jakýmkoli interiérem.
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Bestil gratis stofprøver på 
veluxshop.dk

Barvy a vzory

*  Kolekce Standard, ostatní barvy a vzory z kolekce Premium

*  Kolekce Standard, ostatní barvy a vzory z kolekce Premium
Vnější strana lamely v provedení 9150 je stříbrná.

Lamelové žaluzie

7001* 4459 70139150 7015 7010 7012 70117014

0001*0002* 0102 0101

Kombinované rolety

Zcela zatemňující rolety Karim Rashid

3113 1085*1025* 1705 30090705

13555155

3111

3131 0855* 3004 31235145300130035135

5195

20551955 30052655

3101

31123006 3002 1455 2505 0605

3132 1100*31215265

3010 1655 30073008 3122 3011 3124 3011

3180 3181

3182 3183

31853184

31873186



Zastiňovací rolety

4070 411041201028*

1086*

0710 40694077

4000* 4121 41124080

4100

9050*

40602350

0310

40661850

1952

0650

4071

4072

4073

4074 4078

4081 4082

4102

4103

4111 4122

4123

4076 407941014124

*  Kolekce Standard, ostatní barvy 
a vzory z kolekce Premium

5060* 6060 6080

* Kolekce Standard, ostatní barvy a vzory z kolekce Premium 
   Venkovní markýza pro letní balíček DOP a úsporný balíček FOP

Venkovní markýzy Venkovní rolety Síť proti hmyzu

00000700 0000
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*  Kolekce Standard, ostatní barvy a vzory z kolekce Premium

Plisované rolety

1016* 1066*

1065 1064

1010 1112 1105

1104

1102 1125

1017* 10671103 2010 1002 11261123

1122

1003

10000195

10621061 10181114 015501450135 1115 1113

1063 1116 0185



VELUX Česká republika, s. r. o.

Zákaznické centrum:

Telefon: 531 015 511

Telefax: 531 015 512

info.v-cz@velux.com

www.velux.cz

Sídlo firmy:

Sokolova 1d

619 00  Brno

Předvádění výrobků 

a konzultační služby

v Brně a v Praze

Informace o otevírací době 

najdete na www.velux.cz.
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