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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




