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*  A VELUX árnyékoló és redőny kol-
lekció katalógusban szereplő vala-
mennyi ár a VELUX Magyarország 
Kft. által meghatározott ajánlott 
fogyasztói ár.
A tényleges eladási árakról érdeklőd-
jön a márkakereskedőknél.

A napfény, amely mindenki 
számára elérhető, a tetőteret 
tágassá varázsolja.  A lakóhelyi-
ségek használata során azonban 
a fényt szabályozni szükséges, 
mindig a változó külső feltételek-
nek megfelelően.

A VELUX termékeit folyamato-
san fejleszti. Gyakran tettük fel 
a kérdést: hogyan járulhatnak 
hozzá termékeink ahhoz, hogy 
otthona kényelmesebb, komfor-
tosabb, egészségesebb és még 
biztonságosabb legyen? 

A következő oldalakon megtalál-
ja azokat a termékeket, amelye-
ket kifejezetten VELUX tetőtéri 
ablakokra fejlesztettünk és gyár-
tottunk.

Kereshet akár egyszerű, pénz-
tárcakímélő árnyékolást, vagy 
új, innovatív terméket, ebben 
a katalógusban megtalálja, a 
teljes színpalettával és árakkal* 
együtt.

Fény- és hőszabályozás 
eredeti VELUX árnyékolókkal
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Fényszabályozás és egyenletes 
belső hőmérséklet

Kevesebb hő
akár 95%-kal
Jobb hőszigetelő 

képesség akár 
30%-kal

Az árnyékolók, amellett hogy 
hangulati elemmel gazdagítják 
a belső teret, megfékezik a túl 
erős fényt, valamint a beáram-
ló hőséget is elhárítják*. Ott-
honos légkört, energiatakarékos 
háztartást teremtenek a tetőtér-
ben, egész évben.
További információ a 6. oldalon, 
illetve az árnyékoló leírásoknál.

Modern, keskenyebb vonalveze-
tés, még könnyebb működtetés 
és tartósabb árnyékoló.
Részletek a 8. oldalon

A VELUX árnyékolókat több éves 
fejlesztő munka és a vásárlói 
igények kielégítésével szerzett 
tapasztalatok felhasználásával 
gyártjuk és forgalmazzuk. Olyan 
termékekről és szolgáltatások-
ról, amelyeket kizárólag a VELUX 
nyújt Önnek a 10-11. oldalakon 
olvashat többet.

Most új megjelenés

Egyedülálló megoldások

*  A különböző kiegészítőknél az adatok eltérhetnek.

slim

A fényt akarom 
teljesen kizárni.

Egyszerű megoldást 
akarok a szoba 
dekorálására és 
a fény szűrésére.

HŐVÉDELEM

12–15. OLDAL

FÉNYZÁRÁS

16–21. OLDAL

ÁRNYÉKOLÁS 
ÉS DEKORÁLÁS

22–37. OLDAL

TELJES 
KOMFORT

38–41. OLDAL

A szúnyogokkal 
szemben akarok 
védekezni.

SZÚNYOGOK 
ELLENI VÉDE-
LEM

42-45. OLDAL

A meleget, a fényt és 
a zajt akarom kizárni 
és nagyobb biztonság-
ra vágyom – egyszerre.

A meleget akarom 
kirekeszteni 
a szobából.

Egyszerű választás
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A
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Több kényelem 
egész évben
Ha még komfortosabb tetőtérre vágyik, a tökéletes meg-
oldást mi nyújtjuk Önnek. A VELUX árnyékolói gyorsan és 
egyszerűen növelik az ablak hőszigetelő képességét min-
den évszakban. 

Energiahatékonyság és egészséges 
beltéri klíma – egyensúly a 
tetőtérben árnyékolókkal

Hogyan működik?

*  A különböző kiegészítőknél a terméktulajdonságok meghatározására szolgáló 
adatokat az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok elő-
írásai alapján számoltuk. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a párásodás veszélye  lehúzott árnyékolók esetében, a 
szigetelő képesség javulásával együtt megnő. A megfelelő és rendszeres szellőz-
tetéssel ez a jelenség elkerülhető.

Nyár vagy tél, a VELUX redőnyök és 
rolók tökéletes kiegészítői a tetőtéri 
lakásoknak. A tudatosan megválasz-
tott árnyékolók elősegítik a lakás 
hűtését nyáron, melegen tartását 
télen, felhasználóbarát módon, erős 
légmozgás nélkül.

A.  Ősszel és télen az az energia, ami napközben az üvegfelületeket 
éri, felmelegíti a belső teret. Éjszaka a rolókat vagy a redőnyöket 
naplemente előtt le kell engedni ahhoz, hogy ez a szoláris nyereség 
meg is maradjon. Hideg téli éjszakákon a hőveszteség, így a fűtési 
költségek csökkenthetők. Az árnyékolók akár 34%-kal* javítják az 
ablak hőszigetelő képességét.

B.  Árnyékolás nélkül a belső tér hőmérséklete nappal gyorsan nő. 
Az ablakfelületek tájolásától függően ez nyáron óriási hőterhelést 
jelent. Ekkor a közérzet szempontjából ideális 22 °C helyett a 
hőmérséklet elérheti a közel elviselhetetlen 28-30 °C-t is. A meg-
felelő pihenés és munkavégzés érdekében fontos minden tetőtéri 
helyiséget óvni a túlmelegedéstől. A leghatékonyabb megoldást a 
külső hővédő roló és a redőny garantálja.
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Tegnap Ma

előszerelt 
VELUX 
rolótartók

Elegáns forma, letisztult vonalak

Új külső
Modern és funkcionális meg-
jelenésével még elegánsabb, 
és harmonikusan illeszkedik 
az ablak keretéhez.

Jobb működtetés
A rolók a vékony sínekben 
könnyebben és halkabban 
mozognak. Felhúzott állapot-
ban még több fényt engednek 
be a lakásba. 

Több kényelem
Az eredeti Pick&Click! rendszerrel még gyor-
sabb a felszerelés és pontos az illeszkedés. 
A fényzáró rolók, a roletták, a reluxák és a 
harmonikarolók könnyedén szerelhetők fel az 
előreszerelt rolótartók segítségével.

Szebb és jobb mint valaha
Vevőink biztosak lehetnek benne, hogy tapasztalatain-
kat, és az új technológiai lehetőségeket arra használjuk, 
hogy tökéletesítsük a kiegészítők minőségét. Ha elérhető 
legjobb fényzárást, fakulás mentes anyagot, könnyű 
felszerelést és tökéletes illeszkedést említünk, mi ezt 
valóban így is gondoljuk.

Nem kerülik el fi gyelmünket a legapróbb részletek sem. 
Az új, keskeny alumíniumsínek segítségével most harmo-
nikusabb megjelenésűek népszerű rolóink.

slim
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Egy rendszer az egész házhoz

A VELUX ablakok, árnyékolók és redőnyök csatlakoztathatók az 
io-homecontrol®–épületirányítási rendszerhez. Az automatizálás lehe-
tővé teszi, hogy egyetlen gomb megnyomásával kezelni tudja garázska-
puját, bejárati kapuját, tetőtéri ablakait, árnyékolóit és fűtését. 
Az integrált rendszer előnyei:

•  Egyszerű telepítés és bővítés, 
a rádiós rendszer villamos 
vezetékelést nem igényel.

•  Az egyes funkciókat rugalma-
san személyre szabottá teheti 
szakember segítsége nélkül.

•  A kényelmi funkciókon túl az 
előre beállított programokkal 
további lépéseket tehet a biz-
tonságosabb és energiatakaré-
kosabb otthon kiépítése felé.

www.velux.hu
•  Az egyes termékeket működés 

közben is megtekintheti a hon-
lapunkon.

•  Az Önhöz legközelebb található 
kereskedőt könnyen meglelheti 
weboldalunkon. 

•  Élvezze a vásárlás ké-
nyelmét, és rendelje meg 
rolóját honlapunkon a 
www.velux.hu/webáruház 
menüpont alatt!

A VELUX megkönnyíti a választást. Azokra gondoltunk, akik szeretik 
célszerűen öltöztetni lakásukat, és egyúttal a legelőnyösebb megol-
dásokat keresik a komfortos és energiatakarékos tetőtérhez. 
Bármely csomagajánlatunkat is választja, a 10% megtakarítást 
biztosra veheti.

Kedvezményes ajánlatunk 10% 
megtakarítás

•  A külső hővédő roló minden ablak ideális ki-
egészítője, védelmet nyújt a tetőtér felme-
legedése ellen. A DOP és ROP 2 az 1-ben 
csomagok egyaránt tartalmazzák.

•  A teljes fényzárás elérése érdekében vá-
lasszon a DOP csomag két népszerű színvá-
lasztékából.

•  Ha a beérkező fényt csak tompítani szeret-
né a praktikus választás a ROP csomag-
ajánlatunk.

További információ a 19. és 25. oldalon

Termékek 2 az 1-ben

Garancia – a név kötelez!
A VELUX tetőtéri ablakokat és kiegészítőit kiemelkedően hosszú élet-
tartamra terveztük.  A VELUX név arra kötelez minket, hogy termé-
keink használóit ne hagyjuk magukra. 

•  Árnyékolókat, kiegészítőket a legrégibb ab-
lakgenerációkhoz még ma is biztosítunk. 

•  A katalógusban található termékek közül 
3 év garanciát nyújtunk a külső és belső 
árnyékolókra, a kézi és elektromos távmű-
ködtetőkre és kiegészítőkre. 3 év garancia 
alatt 3 év szavatosságot értünk.

•  5 év garanciát adunk az elektromos külső 
hővédő rolóra és bármely redőny termé-
künkre. 5 év garancia alatt 3 év jótállást, 
illetve 5 év szavatosságot értünk.

A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu/extras/Jótállási feltéte-
lek oldalon vagy a Jótállási jegyen olvashatja. Elektromos külső hővédő roló vagy 
redőny termékek vásárlása esetén kérje a jótállási jegyet márkakereskedőnktől!
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HŐVÉDELEM

Kevesebb
hő akár 

90%-kal

Külső hővédő roló

Működtetés
A VELUX külső hővédő rolók
kézi és távirányítású változatban 
kaphatók, így biztosan megta-
lálja az igényeinek legmegfele-
lőbbet.
A különböző működtetési lehe-
tőségekről további információt 
a 46-49. oldalon olvashat.

Stílus
A fényáteresztő háló rendkívül 
tartós anyagból készül, amely 
ellenáll a szennyeződéseknek,
az UV sugárzásnak és az időjá-
rásnak.
Nedves törlőkendővel, szivacs-
csal könnyen tisztítható. Három 
színből, illetve a fényáteresztés 
szempontjából ritka és sűrű szö-
vésű hálókból választhat.

A háló sötét színű felülete elnyeli a hőt, így az üveg kevésbé meleg-
szik fel, a szoba pedig hűvösebb és szellős marad. Hálószerűen áttört 
anyaga kellemes, szórt fényt teremt a belső térben, és a kilátást sem 
zavarja.
Bármely VELUX ablakra illeszkedik, belülről könnyű a felszerelése.
A külső hővédő rolóval egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló
használható, csak azt kell eldöntenie, hogy a fény szűrésére,
erejének csökkentésére, teljes kizárására vagy dekorálásra van
szüksége.

Napfény hőség nélkül
A VELUX külső hővédő roló haté-
kony védelmet nyújt a legnagyobb 
kánikulában is. A napsugarak 
80%-át megfékezi, mielőtt azok 
elérnék az üvegfelületet, így zárt 
ablakoknál 5-6 fokkal lehet hűvö-
sebb a tetőtérben.  

A tetőtér felmelegedése ellen nyáron 
minden tetőtéri ablak tartozéka, kü-
lönösen ajánljuk a déli és nyugati tá-
jolású helyiségek hűvösen tartására.
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A működtetés lehetőségei 

•  Nagyobb rugalmasság és egyszerűbb hasz-
nálat – a roló működtetéséhez nem szüksé-
ges az ablakot kinyitnia.

•  A háló fokozatmentesen fel-le húzható, bár-
mely pozícióban megállítható és rögzíthető.

•  A magasan beépített (kézzel nem elérhető) 
ablakok ideális kiegészítője.

•  A roló fokozatmentesen fel-le húzható, bár-
mely pozícióban megállítható és rögzíthető.

•  A távirányító segítségével az árnyékoló 
a szoba bármely pontjáról vezérelhető.

•  Elektromos működtetésű tetőtéri ablakokra 
ajánljuk.

•  Működéséhez a KUX egyfunkciós irányító-
egységet is meg kell vásárolni (kivéve akkor, 
ha INTEGRA® ablakra kerül). Lásd 47. oldal.

•  Vezetékek nélküli megoldás – A rolót nap-
energia működteti akkor is, ha felhős az ég.

•  A beépített akkumulátor élettartama 10 év.

•  A távirányító segítségével a roló a szoba 
bármely pontjáról vezérelhető.

•  A távirányító a termék tartozéka.

•  A külső hővédő roló felszerelése és működ-
tetése rendkívül egyszerű. Nyissa ki az ab-
lakot. Az ablak szárnyát átfordítva, akassza 
az aljára felszerelt kampókba a rolót, mely 
a visszafordításkor automatikusan kifeszül. 
Ezt a rolót tehát csak teljesen lehúzott álla-
potban használhatja. 

•  Használaton kívül a háló a rolódobozba 
húzódik vissza.

Kézi (kód: MHL) 

Köteles (kód: MAL) 

Kérje árajánlatunkat a (06/1) 436-0601-es 
telefonszámon.

Távirányítású – napelemes (kód: MSL) 

Távirányítású – elektromos (kód: MML)

5060 15% 
fényát-

eresztés

Standard

Prémium

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a 
minták mérete a valóságban eltérő lehet. 

6080 5% 
fényát-

eresztés
6060 10% 

fényát-
eresztés

Vásároljon külső hővédő rolót!
A rolóvásárlás nagyon egyszerű. Részletek az 53. oldalon. 

Hővédő roló színválaszték
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jobb 
hőszigetelő 

képesség akár 

33%-kal

FÉNYZÁRÁS

Fényzáró roló

Működtetés
A VELUX fényzáró rolók kézi és 
távirányítású változatban kap-
hatók, így biztosan megtalálja az 
igényeinek legmegfelelőbbet.
A különböző működtetési lehe-
tőségekről további információt 
a 46-49. oldalon olvashat.

Stílus
Kollekciónk 40 féle színből és
mintából áll. A fényzáró roló
anyaga 100% poliészterből
készül, belül szintetikus védő
bevonattal, kívül alumínium
fi lmréteggel. Az anyag rendkívül
tartós, ellenáll a szennyeződé-
seknek, színe hosszú éveken át 
változatlanul élénk marad. 
Egy nedves törlőkendővel, szi-
vaccsal könnyen tisztítható.

Szép álmokat!
Ha teljes sötétségre van szüksé-
ge, bízza magát a VELUX fény-
záró rolóra! 
A nap legverőfényesebb óráiban 
is az éjszaka illúzióját teremt-
heti meg. Könnyedén fel-le húz-
ható, és tetszőleges pozícióban 
megállítható.

A roló anyaga (színétől függetlenül) teljesen fényzáró, és az új sín-
rendszernek köszönhetően maximálisan védett a fakulás ellen. 
Használata különösen azokban a helyiségekben célszerű, ahol a be-
szűrődő fény kirekesztése, a teljes sötétség elérése kívánatos lehet 
(pl. hálószoba, gyerekszoba). A nyári hőség elleni védekezésként 
szereljen VELUX külső hővédő rolót vagy redőnyt ablakára.

Hideg téli éjszakákon a VELUX belső 
árnyékolói segítenek a szoba hőszi-
getelésében és a hőveszteséget akár 
33%-kal csökkentik.
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A működtetés lehetőségei

•  Egy fényzáró roló és egy harmonikaroló 
kombinációja. Nappal, amikor csak a fény 
erejének csökkentése szükséges, használja 
a harmonikarolót. A teljes elsötétítéshez 
pedig nem kell mást tennie, mint lehúzni a 
fényzáró rolót.

•  Modern, vékonysínes megjelenés.

•  Négy színben rendelhető. Lásd 21. oldal.

Távirányítású – elektromos (kód: DML)
•  A roló fokozatmentesen fel-le húzható, bár-

mely pozícióban megállítható és rögzíthető.

•  A távirányító segítségével az árnyékoló a 
szoba bármely pontjáról vezérelhető.

•  Elektromos tetőtéri ablakokra ajánljuk.

•  Működéséhez a KUX egyfunkciós irányí-
tóegységet is meg kell vásárolni (kivéve 
akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül). 
Lásd 47. oldal.

Távirányítású – napelemes (kód: DSL)
•  Kényelmes és energiatakarékos – A roló külső 

felületén lévő napelem gyűjti be a napsugara-
kat, és működteti a terméket.

•  Nincsenek vezetékek, így Ön mentesül a sze-
reléssel járó felfordulástól.

•  A távirányító a termék tartozéka. Segítségé-
vel a roló a szoba bármely pontjáról vezérel-
hető. A roló a többfunkciós KLR távirányító-
val is működtethető.

•  A roló könnyen, szinte hangtalanul mozgatha-
tó, fokozatmentesen fel-le húzható, bármely 
pozícióban megállítható és rögzíthető a spe-
ciális sínrendszernek köszönhetően.

•  Modern, vékonysínes megjelenés. 

•  Kézzel, vagy – magasan beépített ablakok 
esetében – távnyitórúddal működtethető. 
Lásd 46. oldal.

Kézi (kód: DKL)

Kézi – duo (kód: DFD)

Kényelme érdekében lássa el tetőtéri ablakát fényzáró roló-
val és külső hővédő rolóval is. 

Ráadásként most 10%-ot meg is takaríthat, ha a VELUX 
2 az 1-ben termékét választja.* 

A fényzáró rolóval
• Zárja ki a fényt!

• Tartsa benn a meleget télen!

• Dekorálja a szobát! 

A külső hővédő rolóval
• Zárja ki a meleget! 

• Fékezze meg a napsugarak 80%-át! 

• Védekezzen a vakító fénnyel szemben! 

*  Kizárólag 1085 bézs és 1100 sötétkék színű fényzáró rolóval és 
5060 fekete külső hővédő rolóval rendelhető. 
A DOP csomagára 10% kedvezményt tartalmaz a két különálló 
termék árlistán található árának összegéhez képest.

A VELUX csomagajánlata

10% 
megtakarításslim

slim

Jobb 
hőszigetelő 

képesség akár 

33%-kal

Kevesebb hő
akár 

90%-kal
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Fényzáró roló színválaszték

Standard

ÚJ

ÚJ

ÚJ

08551025 1085 1100

14551355

0705

0605

1955

1705

1655

20552655

2505

3003

3005

3008

3009

3010

3011

Prémium

Figyelem: Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet. 

Prémium

30013002
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30043007

3101

3111 3112 3113

5135
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3131 3132
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5265

010201010001 0002

PrémiumStandard
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ÁRNYÉKOLÁS
ÉS DEKORÁLÁS

jobb 
hőszigetelő 

képesség akár 

26%-kal

Kampós és sínes 
roletta

Árnyékolás egyszerűen
A VELUX roletta praktikus és 
esztétikus, népszerű és költségkí-
mélő megoldás a lakásba bejutó 
fény lágyítására. 
Dekorál, tompítja az ablakon át 
beérkező fényt, és védelmet nyújt 
a tűző napsugarak ellen. Megóv-
hatja értékeit, bútorait és lakása 
dekorációját a fakulástól. 
Sokoldalú és hangulatos, ezért 
bármilyen tetőtéri helyiségben
használható.

Működtetés
A VELUX roletták kézi (kiakasz-
tó kampós vagy sínben futó) és 
távirányítású változatban kap-
hatók, így biztosan megtalálja az 
igényeinek legmegfelelőbbet.

A különböző működtetési lehe-
tőségekről további információt 
a 46-49. oldalon olvashat.

Stílus
Kollekciónk 37 féle színből és 
mintából áll, így könnyű a vá-
lasztás. A roletta anyaga áttet-
sző, 100% poliészterből készül, 
védőbevonattal. Az anyag így 
rendkívül tartós, ellenáll a szeny-
nyeződéseknek, színe hosszú 
éveken át változatlanul élénk ma-
rad. Egy nedves törlőkendővel, 
szivaccsal könnyen tisztítható.

Növeli az ablakok szigetelését akár 
26%-al. A nyári hőség elleni véde-
kezésként szereljen VELUX külső 
hővédő rolót vagy redőnyt ablakára.
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A működtetés lehetőségei

•  A roló könnyen mozgatható a speciális sín-
rendszernek köszönhetően.

•  A roló szélei alumíniumsínekben futnak, 
ezért az bármely pozícióban megállítható.

•  A roletta kézzel, vagy – magasan beépített 
ablakok esetében – távnyitórúddal működ-
tethető. Lásd 46. oldal.

Távirányítású – elektromos (kód: RML)
•  A roló fokozatmentesen fel-le húzható, bár-

mely pozícióban megállítható és rögzíthető.

•  A távirányító segítségével az árnyékoló 
a szoba bármely pontjáról vezérelhető.

•  Elektromos tetőtéri ablakokra ajánljuk.

•  Működéséhez a KUX egyfunkciós irányító-
egységet is meg kell vásárolni (kivéve akkor, 
ha INTEGRA® ablakra kerül). Lásd 47. oldal.

Távirányítású – napelemes (kód: RSL)
•  Kényelmes és energiatakarékos – A roló 

külső felületén lévő napelem gyűjti be a 
napsugarakat és működteti a terméket.

•  Nincsenek vezetékek, így Ön mentesül a 
szereléssel járó felfordulástól.

•  A távirányító a termék tartozéka. Segít-
ségével a roló a szoba bármely pontjáról 
vezérelhető. A roló a többfunkciós KLR 
távirányítóval is működtethető.

•  A roletta az ablak szárnyára erősített három 
pár műanyag kampó egyikébe akasztható be 
a kívánt fényerősség eléréséhez.

•  Oldalt, az anyag széleinél egy kis fény be-
szűrődik.

•  4 standard színben kapható. Lásd 26. oldal.

•  Magasan beépített ablakok esetén a roletta 
kiegészítő kötéllel vagy távnyitórúddal mű-
ködtethető. Lásd 46. oldal.

Kézi – kiakasztó kampós (kód: RHL)

Kézi – sínes (kód: RFL)

A VELUX csomagajánlata

Kényelme érdekében lássa el tetőtéri ablakát rolet-
tával (kiakasztó kampós változat) és külső hővédő 
rolóval.

Ráadásként most 10%-ot meg is takaríthat, ha 
a VELUX  2 az 1-ben termékét választja.*

A rolettával
•  Árnyékoljon – védekezzen a tűző napsugarak ellen!

•  Szabályozza a szobába bejutó fény erősségét!

• Dekorálja a szobát!

A külső hővédő rolóval
• Zárja ki a meleget!

• Fékezze meg a napsugarak 80%-át!

• Védekezzen a vakító fénnyel szemben!

*  Kizárólag 1086 bézs és 9050 sötétkék színű rolettával és 
5060 fekete külső hővédő rolóval rendelhető.
A ROP csomagára 10% kedvezményt tartalmaz a két különálló 
termék árlistán található árának összegéhez képest.

10% 
megtakarítás

Jobb 
hőszigetelő 

képesség akár 

26%-kal

Kevesebb hő
akár 

90%-kal
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Prémium

1850

0710

0650

0310

40602350

1952

4066

4069

4071

4072

4074

4080
4077

4080

4082

4070

1028 1086 4000 9050

Standard

Roletta színválaszték

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, 
a minták mérete a valóságban eltérő lehet. 

Prémium

4077
4073

4079
4076 4079 4081

4100 4101

4102

4111

4120 4121 4122

4110 4112

4103

4078

4123

4124

Vásároljon rolettát!
A rolóvásárlás nagyon egyszerű. Részletek az 53. oldalon. 
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ÁRNYÉKOLÁS
ÉS DEKORÁLÁS

jobb 
hőszigetelő 

képesség akár 

27%-kal

Reluxa

Klasszikus és egyszerű
A VELUX reluxa a klasszikus 
stílust az egyszerűséggel ötvözi. 
A reluxa régóta népszerű esz-
köze a lakások dekorálásának, 
mindig a megfelelő mennyisé-
gű fényt engedi be a szobába, 
miközben útját állja a kíváncsi 
tekinteteknek. Vizes helyiségek-

be (konyhába, fürdőszobába) optimális kiegészítő.

Működtetés
A VELUX reluxák kézi és távirá-
nyítású változatban kapha-
tók, így biztosan megtalálja az 
igényeinek legmegfelelőbbet. 
A különböző működtetési lehe-
tőségekről további információt a 
46-49. oldalon olvashat. 

Stílus
Kollekciónk 9 színből áll.
A lamellák alumíniumból készül-
nek, mindkét oldalon színre
lakkozva. Egy nedves törlőkendő-
vel, szivaccsal könnyen
tisztíthatók.

A 9150 színkódú reluxa különleges 
külső hő- és fényvisszaverő bevonata 
nyáron a napsugarakat tartja távol, 
télen az energiamegtakarítást segíti.

A díjazott formatervezésű reluxa azért is egyedi, mert nincsenek a te-
tőtérbe belógó, zavaró kötelek. A színválasztékból kedvére válogathat.
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A működtetés lehetőségei

Távirányítású – elektromos (kód: PML)
•  A reluxa fokozatmentesen fel-le húzható, bár-

mely pozícióban megállítható és rögzíthető.

•  A távirányító segítségével a reluxa a szoba 
bármely pontjáról vezérelhető.

•  Elektromos tetőtéri ablakokra ajánljuk.

•  Működéséhez a KUX egyfunkciós irányítóegy-
séget is meg kell vásárolni (kivéve akkor, ha 
INTEGRA® ablakra kerül). Lásd 47. oldal.

•  A lamellák a jobb oldali sínen található csúsz-
ka segítségével 180 fokban átforgathatók.

•  Kötelek nélküli működtetés – díjnyertes 
design .

•  Modern, vékonysínes megjelenés.

•  A lamellák alumíniumsínekben futnak, ezért 
a reluxa bármely pozícióban megállítható.

•  A reluxa kézzel, vagy – magasan beépített 
ablakok esetében – távnyitórúddal húzható 
fel-le. Lásd 46. oldal.

Kézi (kód: PAL)

Vásároljon reluxát!
A reluxavásárlás nagyon egyszerű. Részletek az 53. oldalon. 

Standard

Prémium

NEW

Figyelem! Az anyagminták színe a valóságban eltérő lehet. 

*A 9150 színkódú reluxa különleges külső fény- és hővisszaverő bevonata nyáron a napsugarakat 
tartja távol, télen az energiamegtakarítást segíti.

70157014

7013

9150*

7012

7011

70104459

7001

Reluxa színválaszték
slim
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jobb 
hőszigetelő 

képesség akár 

34%-kal

Harmonikaroló

Napfényszűrés 
elegánsan

A VELUX harmonikaroló 
hangulatos megjelenésével, 
kellemes színeivel új köntösbe 
öltöztetheti otthonát. A har-
monikarolóval épp a megfelelő 
mennyiségű fényt engedheti 

be a szobába az egyedi, keskeny sínrendszernek köszönhetően, 
mellyel a roló az ablak bármely részén megállítható.

Dolgozószobába, háló- és gyerekszobába kedvére válogathat a 
színválasztékból.

Működtetés

A VELUX harmonikarolók kézi 
és távirányítású változatban 
kaphatók, így biztosan meg-
találja az igényeinek legmeg-
felelőbbet. 

A különböző működtetési 
lehetőségekről további infor-
mációt a 46-49. oldalon 
olvashat. 

Stílus

Kollekciónk 38 féle színből 
és mintából áll. A harmo-
nikaroló anyaga áttetsző, 
100% poliészterből készül, 
védőbevonattal. Az anyag 
így rendkívül tartós, ellenáll 
a szennyeződéseknek, színe 
sokáig változatlanul élénk 
lesz. A roló hajtásélei hosszú 
évek használata után is meg-
maradnak. Egy nedves törlő-
kendővel, szivaccsal könnyen 
tisztítható. 

ÁRNYÉKOLÁS
ÉS DEKORÁLÁS

Hideg téli éjszakákon a VELUX belső 
árnyékolói segítenek a szoba hőszi-
getelésében és a hőveszteséget akár 
34%-kal csökkentik.
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A működtetés lehetőségei Új kézi működtetésű harmonikarolók

Távirányítású – elektromos (kód: FML) Személyre szabott – FPN
•  A roló fokozatmentesen fel-le húzható, bár-

mely pozícióban megállítható és rögzíthető.

•  A távirányító segítségével az árnyékoló a 
szoba bármely pontjáról vezérelhető.

•  Elektromos tetőtéri ablakokra ajánljuk.

•  Működéséhez a KUX egyfunkciós irányító-
egységet is meg kell vásárolni (kivéve akkor, 
ha INTEGRA® ablakra kerül). Lásd 47. oldal. 

A DKL jelű fényzáró roló (16-21. oldal) az FPN 
jelű kiegészítő harmonikarolóval remek kombi-
nációt nyújt:

•  A rolók egy sínben futnak, de külön-külön 
működtethetők.

•  Amikor a nappali természetes fényre van 
szüksége, és csak a fény erejének csökken-
tése, lágyítása az elsődleges, használja a 
harmonikarolót.

•  A teljes elsötétítéshez pedig nem kell mást 
tennie, mint lehúzni a fényzáró rolót, és már-
is élvezheti annak áldásos hatását.

•  A 18. oldalon található duo fényzáró rolóval 
ellentétben Ön állíthatja össze személyes 
színvilágát. 

Kérje árajánlatunkat a (06/1)436-0601-es 
telefonszámon.

•  A roló könnyen mozgatható a speciális sín-
rendszernek köszönhetően.

•  Az árnyékoló szélei alumíniumsínekben 
futnak. A roló sem a szárny tetején, sem az 
alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve, ezért 
bármely pozícióban megállítható.

•  Sínrendszere jól illeszkedik az új megjele-
nésű kézi és duo fényzáró rolóhoz és kézi 
reluxához. 

•  A kiegészítő termékként használható FPN 
rolóról bővebben olvashat a 35. oldalon.

•  A harmonikaroló kézzel, vagy – magasan 
beépített ablakok esetében – távnyitórúddal 
működtethető. Lásd 46. oldal.

•  A harmonikarolók közül az FHC jelű dupla 
hajtásélekkel rendelkező változat szerke-
zeténél fogva még jobban csökkenti a téli 
hőveszteséget. 

•  A méhsejt forma biztosítja a tökéletesebb 
szigetelést az üveg és a belső tér között.

*  A harmonikaroló kézzel, vagy – magasan 
beépített ablakok esetében – távnyitórúddal 
működtethető. Lásd 46. oldal.

Kézi (kód: FHL) Energiatakarékos – FHC

Vásároljon harmonikarolót!
A rolóvásárlás nagyon egyszerű. Részletek az 53. oldalon.

slim

slim

slim
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Prémium

1016 1017 1066

1123 1125 1126

1000

0195

1018

1010 1003

1061 1062 1063

10641065

2010

1067

1122

Standard

Harmonikaroló 
színválaszték

01450135 0155 0185

11031102

1104 1105

1114

1115 11131112

1116

1002

Prémium

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, 
a minták mérete a valóságban eltérő lehet. 

10431041 1042

Prémium

Standard

Harmonikaroló 
dupla pliszé anyagból FHC 1040

1044
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jobb 
hőszigetelő 

képesség akár 

27%-kal

Kevesebb
hő akár 

95%-kal

Redőny

Hűvös, sötét és csendes 
szoba

A VELUX redőnnyel teljes sö-
tétséget teremthet, vagy épp 
annyi fényt engedhet be a 
szobába, amennyire szükség 
van. Nyáron megszabadulhat 
az izzasztó hőségtől, télen 

pedig fűtési energiát takaríthat meg.
Védi az ablakát a szélsőséges időjárás viszontagságaival szem-
ben és megnehezíti az illetéktelen behatolást. Egyetlen termék-
ben hat védelmi funkció egyesül, melyek megvédik tetőterét a 
kellemetlen külső hatásoktól. Bátran kijelentjük, hogy a redőny 
tökéletes kiegészítője VELUX tetőtéri ablakának, és megtérül a 
ráfordított befektetés. 

Működtetés

A VELUX redőnyök kézi és 
távirányítású változatban 
kaphatók, így biztosan 
megtalálja az igényeinek leg-
megfelelőbbet. A különböző 
működtetési lehetőségekről 
további információt a 40., 
47-49. oldalon olvashat.

Stílus

A redőny az ablak tokján 
helyezkedik el, így az ablak 
lehúzott lamellákkal is aka-
dálytalanul nyitható. A redőny 
felhúzása után pedig, a szárny 
át is fordítható (pl. tisztítás-
hoz). A VELUX redőny tartós, 
az időjárásnak ellenálló alumí-
niumból készül, lamelláit poliu-
retán hab tölti ki. Garantáltan 
hosszú élettartamú, és mini-
mális karbantartást igényel.

A redőny egy termékben garantálja a 
téli-nyári komfort maximumát. A be-
sugárzó hő 95%-át szűri ki, mielőtt 
az eléri az üveg felületét. Véd a hideg 
ellen, a fűtési energia a lakótérben 
marad. A VELUX redőnyök 40 kg/m2 
hóterhelésnek képesek ellenállni.

TELJES
KOMFORT
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0000

Standard

Figyelem! Az anyagminta 
színe a valóságban eltérő lehet. 

A működtetés lehetőségei

Távirányítású – elektromos (kód: SML)
•  A redőny fokozatmentesen fel-le húzható, 

bármely pozícióban megállítható és rög-
zíthető.

•  A távirányító segítségével a szoba bármely 
pontjáról vezérelhető.

•  Elektromos tetőtéri ablakokra ajánljuk.

•  Működéséhez a KUX egyfunkciós irányító-
egységet is meg kell vásárolni (kivéve akkor, 
ha INTEGRA® ablakra kerül). Lásd 47. oldal.

•  80 cm hosszú hajtókarral működtethető, 
mely a redőny tartozéka.

•  Nagy magasságban beépített tetőtéri 
ablakokhoz nem ajánljuk.

Kézi (kód: SCL)

Távirányítású – napelemes (kód: SSL)
•  Kényelmes és energiatakarékos – A redőny 

külső felületén lévő napelem gyűjti be a 
napsugarakat, és működteti a terméket.

•  Nincsenek vezetékek, így Ön mentesül a 
szereléssel járó felfordulástól.

•  A távirányító a termék tartozéka. 
Segítségével a redőny a szoba bármely 
pontjáról vezérelhető.

Redőny színválaszték

Egy termékben az esztétika 
és a fejlett technológia 
– a legjobb árnyékoló ajánlatunk
A VELUX tetőtéri ablakok elismert minőségi színvonalán gyár-
tott redőny garantálja a maximális kényelmet és védelmet a 
tetőtérben. 

Az ablak minden eredeti funkciója megmarad 
•  Az ablak teljes mértékben átfordítható.
•  Teljesen felhúzott állapotban a szoba belsejéből láthatatlan.
•  Teljesen leengedett állapotban is friss levegőt engedhet a szobába.

Díjnyertes formavilág, diszkrét megjelenés 
•  Süllyesztett kialakításának köszönhetően esztétikusan simul a tetőbe.
•  Letisztult design, díjnyertes formavilág jellemzi.
•  Minden tetőfedő anyaghoz illik.

Védelem
•  Beépített biztonsági szerkezet védi a meghajtó alkatrészeket, ha 

a működését fagyott hó vagy jég akadályozná.

Hőszigetelés 
•  A habbal kitöltött szürke színű aluminium-lamellák biztosítják a 

fokozott zaj- és hővédelmet, valamint a hosszú élettartamot.

Vásároljon redőnyt!
A redőnyvásárlás nagyon egyszerű. Részletek az 53. oldalon. 
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Szúnyogháló
SZÚNYOGOK
ELLENI
VÉDELEM

Nyugodt nyári éjszakák

Nyári estéken a szúnyogháló 
nélkülözhetetlen kiegészítője 
minden VELUX tetőtéri ablak-
nak, távol tartja a hívatlan,
zümmögő vendégeket.

Működtetés

A VELUX szúnyoghálók csak 
kézi működtetésű változatban 
kaphatók.
A tetőtér kialakításától füg-
gően nem szerelhető fel szú-
nyogháló bizonyos esetekben, 
ha több ablak kerül egymás 
mellé a tetőfelületbe, csopor-
tos összeépítésben.
Vásárlás előtt hívja vevőszol-
gálatunkat! A felszereléshez 
javasoljuk szakember segítsé-
gét, ajánlott beépítőinket 
megtalálja a velux.hu-n.

Stílus

A szúnyogháló anyaga szürke 
PVC bevonatú üvegszálas 
háló, matt alumíniumsínekkel. 

A háló tartós, ellenáll a szeny-
nyeződéseknek, és nedves 
törlőkendővel, szivaccsal 
könnyen tisztítható.

A VELUX szúnyogháló alkalmazkodik az ablakához.
A belső burkolatra illesztett oldalsó alumíniumsínek és az alsó 
gumicsík tökéletes zárást biztosítanak. Így a sűrű szövésű, 
ezüstszínű hálón nem jutnak át a rovarok, ugyanakkor az ablak-
szárny nyitható marad, a fény és a friss levegő szabadon áram-
lik a tetőtérbe.

A szúnyogháló kialakításánál fogva 
megengedi, hogy bármely külső vagy 
belső árnyékolóval gondoskodjon a 
kellemesebb és egyenletesebb tető-
téri klímáról.
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Az ablakszárny nyithatósága érdekében a 
VELUX szúnyoghálót az ablaknyílás köré, a 
belső burkolatra kell felszerelni. Mivel az ablak-
nyílások kialakítása igen eltérő lehet, fontos, 
hogy olyan méretű szúnyoghálót válasszon, 
amelynek szélessége és hosszúsága nagyobb 
a belső burkolaténál. 

ZOZ 157

Adapter 
szúnyoghálóhoz

4 632
5 790

53 cm 64 cm 76 cm 92 cm 112 cm 132 cm

1600 mm ZIL C02

2000 mm ZIL C06 ZIL M06 ZIL P06 ZIL S06

2400 mm ZIL F08 ZIL M10 ZIL P10 ZIL S10 ZIL U10

A belső burkolat szélességét és hosszúságát 
az ábrán látható módon kell lemérni.

Amennyiben a belső burkolat síkjában törés 
van, két szúnyogháló felszerelése szükséges. 
Ebben az esetben a két szúnyogháló csatlakoz-
tatásához a ZOZ 157 jelű adaptert is meg kell 
vásárolni.

  =  áfás fogyasztói árak 
(az áfa mértéke 25%) 

  = áfa nélküli fogyasztói árak

     A szállítási határidő 
3 munkanap. 

A belső bur-
kolat maxi-

mális 
széles-

sége

A 
belső 
burkolat 
maximális 
hosszúsága

A működtetés lehetőségei

•  A szúnyogháló könnyen mozgatható 
a speciális sínrendszernek köszönhetően.

•  A háló szélei alumíniumsínekben futnak, 
ezért bármely pozícióban megállítható és 
rögzíthető.

•  Használaton kívül a háló a rolódobozba 
húzható vissza.

Kézi (kód: ZIL) 

Standard 

Figyelem! Az anyagminta színe, mintázata, 
a minták mérete a valóságban eltérő lehet. 

Színválaszték

Vásároljon szúnyoghálót!
A megfelelő méret kiválasztásához használja a 45. oldalon található 
táblázatot. Az árakat az 53. oldalon találja.
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Elektromos működtetés

Új ablakok esetén

Az elektromos működtetéshez szükséges 
összes kiegészítővel a GGL INTEGRA® 
és a GGU INTEGRA® típusú VELUX 
tetőtéri ablak rendelkezik. Ezekre az 
ablaktípusokra az elektromos árnyékolók 
egyszerűen felszerelhetők, és további 
vezetékek nélkül csatlakoztathatók.
Az ablak és a rászerelt árnyékolók 
ugyanaz zal a távirányítóval működtethe-
tők, mely az INTEGRA® ablak tartozéka.

Már beépített ablakok esetén

A már beépített tetőtéri ablakokhoz az 
elektromos működtetést lehetővé tevő 
kiegészítők utólag is megvásárolhatók és 
beszerelhetők.

Ideális megoldást jelentenek magasan 
elhelyezett tetőtéri ablakok vagy foko-
zott kényelmi elvárások esetén.

Felhívjuk fi gyelmét, hogy a GZL ablaktí-
pus elektromosan nem működtethető!

Elektromos 
működtetésű 
VELUX árnyékolók:
• Külső hővédő roló
• Fényzáró roló 
• Roletta
• Reluxa 
• Harmonikaroló 
• Redőny

A szúnyogháló 
elektromos  változat-
ban nem kapható.

KUX 100

Egyfunkciós irányítási 
rendszer

Irányítóegység és távirá-
nyító 1 GGL/GGU tetőtéri 
ablak vagy 1 elektromos 

árnyékoló / redőny 
működtetéséhez

29 832
37 290

  =  áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 25%)  

  = áfa nélküli fogyasztói árak

    A szállítási határidő 3 munkanap. 

Kézi működtetés

Valamennyi VELUX árnyékoló működtet-
hető kézzel. 

Ha az ablakra szerelt belső árnyékoló 
olyan magasan van, hogy már nem éri el, 
napelemes vagy elektromos működtetésű 
változatokat ajánlunk.

Másik lehetőségként távnyitórudat is vá-
laszthat, mely kétféle kivitelben kapható. 
Távnyitórúddal csak a belső árnyékolók és 
a szúnyogháló működtethető.

Kézi működtetésű 
VELUX árnyékolók:
• Külső hővédő roló 
• Fényzáró roló 
• Roletta
• Reluxa 
• Harmonikaroló 
• Redőny 
• Szúnyogháló

  =  áfás fogyasztói árak 
(az áfa mértéke 25%)    

  = áfa nélküli fogyasztói árak

     A szállítási határidő 
10 munkanap. 

ZCZ 080

Távnyitórúd
80 cm hosszú

3 992
4 990

ZCT 200 ZCT 100

Teleszkópos távnyitórúd
108–188 cm hosszú

100 cm hosszú toldás 
ZCT 200-hoz

6 872
8 590

2 312
2 890

Azért, hogy a rolókat távnyitórúddal 
is könnyen kezelje, adapter vásárlását 
javasoljuk.

ZOZ 040

Adapter rolettához 
(kiakasztó kampós)

792
990

ZOZ 085

Adapter belső árnyéko-
lókhoz (kivéve kiakasztó 

kampós roletta)

792
990

ZAZ 040

5 m hosszú kötélegység 
kiakasztó kampós 

rolettához

2 872
3 590

A külső árnyékolók távnyitórúddal nem 
mozgathatók. Ilyen esetekben a napelemes 
vagy az elektromos vezérlés az egyedüli 
megoldás.

     A szállítási határidő 
3 munkanap. 
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Napelemek

A napelemeket a roló külső felületén 
helyeztük el, így a szoba összképét nem 
befolyásolják. Ezek a napelemek gyűj-
tik be a napsugarakat, és működtetik 
a terméket. 

Az árnyékolókat feltöltött akkumulátorral 
szállítjuk. A felszerelést követően újratöl-
tésüket a napfény garantálja. 

Kiváló akkumulátor kapacitás

Teljesen feltöltött akkumulátor esetén, 
a fényzáró rolót és a rolettát mintegy 
600 alkalommal, a külső hővédő rolót és 
a redőnyt pedig 100 alkalommal tudja 
fel-le mozgatni a távirányítóval.

Hosszú élettartam

Termékeink beépített akkumulátorait 
– az európai időjárási körülményeket 
fi gyelembe véve – 10 év élettartamra 
terveztük. Pótlásukat a VELUX garan-
tálja, térítés ellenében.

A külső hővédő roló és a redőny akkumu-
látorait a motorral egybeépítettük, így az 
élettartamuk végén a teljes motor cseréje 
elkerülhetetlen.

Felhívjuk fi gyelmét, hogy a akkumulátorok 
az ismert elemtöltőkkel nem újratölthetők.

Kompatibilitás

A napelemes és elektromos árnyékolók 
csatlakoztathatók a GGL INTEGRA® és 
GGU INTEGRA®, illetve a GGL Solar és 
GGU Solar ablakokkal. Vezérlésük egysé-
gesen az io-homecontrol vezetéknélküli, 
rádiófrekvenciás kommunikációs rend-
szerrel történik, így működtetésük egy-
szerű és kényelmes.

Napelemes mű-
ködtetésű VELUX 
árnyékolók:
• Külső hővédő roló 
• Fényzáró roló 
• Roletta
• Redőny

A harmonikaroló, a re-
luxa és a szúnyogháló 
napelemes változat-
ban nem kapható.

Napelemes működtetés

Modern

A VELUX innovatív, napenergiát fel-
használó termékei távirányító segít-
ségével, egy gombnyomással könnyen 
működtethetők. 

Energiatakarékos

A rolókat beépített napelemekkel láttuk 
el. A termékek felszereléséhez és működ-
tetéséhez szükséges minden kiegészítőt, 
valamint a távirányítót a csomagolás 
tartalmazza. 

Utólag könnyen felszerelhető

A napelemes árnyékolókat elsősorban 
azoknak ajánljuk, akik tetőterükben maxi-
mális kényelemre vágynak. A napelemes 
árnyékolóknál nem kell utólag megbon-
tani a tetőtérben a belső burkolatot az 
elektromos vezetékeknek, és nem kell az 
elektromos bekötés megoldása felett 
töprengeni. Csak fel kell szerelni az ablak-
ra, és használni.

Könnyen kezelhető

A távirányító az Ön kényelmét szolgálja. 
Csak egy gombnyomás, és már mozdul is 
a roló tetszése szerint. Az árnyékoló nem 
csak távirányítóval, hanem kézzel is mű-
ködtethető, a többi VELUX árnyékolóhoz 
hasonlóan.

A távirányító jeleit a napelemek a nap-
elemes fényzáró roló és a roletta esetén 
max. 30 méter, a napelemes külső hővédő 
roló és redőny esetén max. 300 méter 
távolságról fogják. 

FONTOS!

A napelemes külső 
hővédő roló a 2003 
áprilistól 2008 jú-
niusig forgalmazott 
GZL típusú tetőtéri 
ablakokra nem sze-
relhető fel!
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�Árnyékolócsomagok � Belső árnyékolók � Belső árnyékolók � Külső árnyékolók

�Külső 
hővédő 
roló + 
Fényzá-
ró roló

�Külső 
hővédő 
roló + 
Kampós 
roletta

�Duo 
  fényzáró roló

� Szú-
nyog-
háló

� Kampós 
roletta �Sínes roletta �Fényzáró roló �Reluxa �Harmonikaroló

� Harmonikaroló
dupla pliszé �Külső hővédő roló �Redőny
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CO2 102 19 512 12 632 18 632 20 872 20 152 5 752 9 832 11 832 13 352 15 512 15 432 18 312 14 232 16 232 15 992 19 432 8 312 14 312 63 120
24 390 15 790 23 290 26 090 25 190 7 190 12 290 14 790 16 690 19 390 19 290 22 890 17 790 20 290 19 990 24 290 10 390 17 890 78 900

CO4 104 19 752 12 632 19 112 21 352 20 872 5 752 10 152 12 152 13 672 15 832 15 832 18 712 14 632 16 632 16 392 19 832 8 312 14 312 64 720
24 690 15 790 23 890 26 690 26 090 7 190 12 690 15 190 17 090 19 790 19 790 23 390 18 290 20 790 20 490 24 790 10 390 17 890 80 900

F04 22 792 15 592 21 192 23 432 21 352 7 112 11 192 13 192 15 112 17 272 17 512 20 392 16 152 18 152 18 152 21 592 10 232 16 232 69 520
28 490 19 490 26 490 29 290 26 690 8 890 13 990 16 490 18 890 21 590 21 890 25 490 20 190 22 690 22 690 26 990 12 790 20 290 86 900

F06 206 23 192 15 592 21 672 23 912 21 352 7 112 11 432 13 432 15 512 17 672 17 912 20 792 16 552 18 552 18 552 21 992 10 232 16 232 71 120
28 990 19 490 27 090 29 890 26 690 8 890 14 290 16 790 19 390 22 090 22 390 25 990 20 690 23 190 23 190 27 490 12 790 20 290 88 900

F08 23 272 15 592 21 912 24 152 21 352 7 112 11 592 13 592 15 672 17 832 18 152 21 032 16 712 18 712 18 792 22 232 10 232 16 232 71 920
29 090 19 490 27 390 30 190 26 690 8 890 14 490 16 990 19 590 22 290 22 690 26 290 20 890 23 390 23 490 27 790 12 790 20 290 89 900

M04 304 26 712 17 752 25 192 27 432 23 032 8 072 13 352 15 352 17 992 20 152 20 872 23 752 19 272 21 272 21 592 25 032 11 672 17 672 71 920
33 390 22 190 31 490 34 290 28 790 10 090 16 690 19 190 22 490 25 190 26 090 29 690 24 090 26 590 26 990 31 290 14 590 22 090 89 900

M06 306 26 872 17 752 25 432 27 672 23 032 8 072 13 432 15 432 18 152 20 312 21 112 23 992 19 432 21 432 21 832 25 272 11 672 17 672 73 520
33 590 22 190 31 790 34 590 28 790 10 090 16 790 19 290 22 690 25 390 26 390 29 990 24 290 26 790 27 290 31 590 14 590 22 090 91 900

M08 308 26 952 17 752 25 672 27 912 23 272 8 072 13 592 15 592 18 312 20 472 21 272 24 152 19 672 21 672 21 992 25 432 11 672 17 672 75 120
33 690 22 190 32 090 34 890 29 090 10 090 16 990 19 490 22 890 25 590 26 590 30 190 24 590 27 090 27 490 31 790 14 590 22 090 93 900

M10 310 27 192 17 752 25 912 28 152 23 272 8 072 13 752 15 752 18 552 20 712 21 512 24 392 19 832 21 832 22 232 25 672 11 672 17 672 76 720
33 990 22 190 32 390 35 190 29 090 10 090 17 190 19 690 23 190 25 890 26 890 30 490 24 790 27 290 27 790 32 090 14 590 22 090 95 900

M12 x x x x 23 272 8 072 13 832 15 832 18 712 20 872 21 672 24 552 19 992 21 992 22 472 25 912 11 672 17 672 78 320
29 090 10 090 17 290 19 790 23 390 26 090 27 090 30 690 24 990 27 490 28 090 32 390 14 590 22 090 97 900

P06 406 29 192 20 392 26 712 28 952 27 032 9 272 14 152 16 152 19 032 21 192 22 152 25 032 20 392 22 392 22 872 26 312 13 432 19 432 80 720
36 490 25 490 33 390 36 190 33 790 11 590 17 690 20 190 23 790 26 490 27 690 31 290 25 490 27 990 28 590 32 890 16 790 24 290 100 900

P08 29 752 20 392 27 432 29 672 27 272 9 272 14 552 16 552 19 592 21 752 22 712 25 592 20 952 22 952 23 512 26 952 13 432 19 432 81 520
37 190 25 490 34 290 37 090 34 090 11 590 18 190 20 690 24 490 27 190 28 390 31 990 26 190 28 690 29 390 33 690 16 790 24 290 101 900

P10 410 29 832 20 392 27 672 29 912 27 272 9 272 14 632 16 632 19 752 21 912 22 952 25 832 21 192 23 192 23 752 27 192 13 432 19 432 82 320
37 290 25 490 34 590 37 390 34 090 11 590 18 290 20 790 24 690 27 390 28 690 32 290 26 490 28 990 29 690 33 990 16 790 24 290 102 900

S06 606 33 592 23 192 30 952 33 192 27 272 10 552 16 392 18 392 22 152 24 312 25 672 28 552 23 672 25 672 26 552 29 992 15 192 21 192 83 920
41 990 28 990 38 690 41 490 34 090 13 190 20 490 22 990 27 690 30 390 32 090 35 690 29 590 32 090 33 190 37 490 18 990 26 490 104 900

S08 608 33 752 23 192 31 272 33 512 27 752 10 552 16 472 18 472 22 312 24 472 25 912 28 792 23 832 25 832 26 792 30 232 15 192 21 192 84 720
42 190 28 990 39 090 41 890 34 690 13 190 20 590 23 090 27 890 30 590 32 390 35 990 29 790 32 290 33 490 37 790 18 990 26 490 105 900

S10 610 33 912 23 192 31 512 33 752 27 752 10 552 16 632 18 632 22 472 24 632 26 072 28 952 24 072 26 072 26 952 30 392 15 192 21 192 87 120
42 390 28 990 39 390 42 190 34 690 13 190 20 790 23 290 28 090 30 790 32 590 36 190 30 090 32 590 33 690 37 990 18 990 26 490 108 900

U08 808 36 232 26 152 32 232 34 472 27 992 11 912 17 032 19 032 23 032 25 192 26 712 29 592 24 632 26 632 27 672 31 112 17 192 23 192 87 920
45 290 32 690 40 290 43 090 34 990 14 890 21 290 23 790 28 790 31 490 33 390 36 990 30 790 33 290 34 590 38 890 21 490 28 990 109 900

U10 810 36 312 26 152 32 472 34 712 27 992 11 912 17 192 19 192 23 192 25 352 26 952 29 832 24 872 26 872 27 832 31 272 17 192 23 192 88 720
45 390 32 690 40 590 43 390 34 990 14 890 21 490 23 990 28 990 31 690 33 690 37 290 31 090 33 590 34 790 39 090 21 490 28 990 110 900

VELUX árnyékolók és redőnyök – ajánlott fogyasztói árakFONTOS!
Vásárlás előtt, 
kérjük, olvassa 

le és jegyezze fel 
ablaka típus- és 

méretkódját.

Érvényes 2010. február 1-jétől

GGL, GZL, GZL B, GGU, GGL/GGU INTEGRA, GPL, GPU, GHL ablakokra
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  =  áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 25%)      = áfa nélküli fogyasztói árak

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül 
szállítjuk a kereskedő telephelyére. 

 = A szállítási határidő 3 munkanap.       = A sz. határidő 10 munkanap.  = A sz. határidő 20 munkanap.

A fehér sínes termékek szállítási határideje 10 munkanap. 
A napelemes és az elektromos működtetésű termékek szállítási határideje 12 munkanap.  
104 és 206 méretkódú ablakokra minden árnyékoló szállítási határideje 10 munkanap.

Belső árnyékolók:  Felár elektromos működtetés esetén 45 000 Ft, 
napelemes működtetés esetén pedig 47 000 Ft.

A sínben futó belső árnyékolók (sínes roletta, fényzáró roló, reluxa, harmonikaroló) kézi 
működtetésű változatai fehérre festett sínnel is rendelhetők, a felár mértéke 3300 Ft.

A felárat minden esetben a kézi működtetésű változat árához kell hozzáadni a színcsoport 
fi gyelembevételével.

Külső hővédő rolók: Köteles, elektromos és napelemes működtetésű külső hővédő rolókra kérje 
árajánlatunkat a (06/1) 436-0601-es telefonszámon.
Redőnyök: Elektromos működtetés esetén a redőny működéséhez a KUX 100 egyfunkciós 
irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül). 
Felár napelemes működtetés esetén 50 000 Ft.
A felárat minden esetben a kézi működtetésű változat árához kell hozzáadni a színcsoport 
fi gyelembevételével.
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VELUX Magyarország

1031 Budapest

Zsófi a u. 1–3.

Telefon: (06-1) 436-0601

Telefax: (06-1) 436-0605

velux-h@velux.com

www.velux.hu

Bemutatóterem:

1031 Budapest

Zsófi a u. 1–3.

Nyitva tartás: 

kedd–csütörtök–péntek: 10:00–14:00

VELUX árnyékoló 
és redőny kollekció
érvényes 2010. február 1-jétől 

www.velux.hu

A rendelés menete
A nehezén már túl van, átnézte a lehetőségeket és eldöntötte, mit sze-
retne. A rendelés egyszerű. Csak kövesse a lenti lépéseket!

Végül
Most már minden adat rendelkezésére áll. Vásároljon kényelmesen, és 
rendelje meg árnyékolóját honlapunkon. Ha segítségre van szüksége, 
forduljon vevőszolgálatunkhoz.

A VELUX árnyékolók márkakereskedőinknél is elérhetők (építőanyag-
telepeken, barkácsáruházakban és árnyékoló kereskedőknél). Márka-
kereskedőink elérhetőségét megtalálja honlapunkon.

Online vásárlás: www.VELUX.hu/webáruház
Telefon: 06/1 436-0601

Első lépés
Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő árnyékolótípust (pl. fény-
záró roló)! Válassza ki az Önnek tetsző, ill. a lakásba legjobban illő színt 
vagy mintázatot (pl. 1100 sötétkék)! Válassza ki az ideális működtetési 
módot (pl. kézi)! Jegyezze fel az adatokat a példában látható módon!

Példa:
Árnyékolótípus: Fényzáró roló
Szín:  1100
Működtetés: Kézi
Ablakkód: GZL
Ablak méretkód: M06

Következő lépés
Az ablakszárnyat kinyitva, a szárny jobb felső élén adattáblát helyez-
tünk el, melyről leolvasható az Ön VELUX tetőtéri ablakára vonatkozó 
ablak- és méretkód. Segítségével megfelelő méretű VELUX kiegészítő 
vásárolható. Olvassa le az adatokat, és ezeket is írja fel. 

Ablakkód Méretkód
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