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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




