
Rolety a žaluzie
VELUX 
S cenami platnými od 1. 2. 2010

Zcela zatemňující roleta DKL 
s doplňkovou plisovanou roletou FPN

Nový
design



Příjemně po celý rok
Pokud již máte nainstalovaná střešní okna a potřebujete zlepšit 
vnitřní klima, máme pro vás perfektní řešení. Rolety a žaluzie 
VELUX pomáhají v letním období zabránit prostupu tepla 
do interiéru, v zimě zase sníží únik tepla.

V zimním období a v noci můžete zabránit nežádoucím únikům 
tepla střešním oknem jednoduchým stažením rolety. Naopak 
v letním období použitím předokenní rolety nebo venkovní 
markýzy zabráníte přehřívání interiéru a v podkroví bude 
příjemné klima.

Zima nebo léto, rolety a žaluzie VELUX nabízejí řešení.

Technické hodnoty rolet a žaluzií VELUX byly kalkulovány 
standardizovanými testy v souladu s mezinárodními standardy 
EN ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099.

Upozorňujeme vás, že použitím vnitřních rolet a žaluzií se může 
zvýšit riziko kondenzace. Proto je důležité roletu vytáhnout, když 
není její funkce potřeba a v místnosti pravidelně větrat.

V zimním období vám sluneční paprsky zdarma přes střešní okna 
vyhřívají váš domov, proto nechejte rolety vytažené. Pokud na 
noc zatáhnete předokenní rolety VELUX, zabráníte tím úniku 
tepla ven. 



VELUX má řešení pro 
každého zákazníka
Nejen v módě, ale i v bytovém designu záleží na doplňcích. Na drobnostech, 
které dávají interiéru osobitý charakter. Stejně tak i u střešních oken 
dokáží rolety, žaluzie nebo venkovní markýzy hotový zázrak.

Dříve než začnete přemýšlet nad výběrem barvy, odpovězte si na otázku: 
Jaké řešení hledám? Potřebuji místnost příjemně zastínit nebo zabránit 
jejímu přehřívání?

Nový design originálních  
rolet a žaluzií
Společnost VELUX přichází v sortimentu rolet a žaluzií s novým 
designem, za kterým se skrývá víc, než jen viditelná změna krycí lišty 
a vodicích lišt.

•  Vylepšený design – tenké estetické lišty a nenápadná horní krycí 
lišta působí příjemně a zároveň nezmenšují prosklenou plochu okna. 
Proto, v případě že zrovna roletu či žaluzii nepotřebujete mít staženou, 
je místnost výborně prosvětlená.

•  Jednoduché a tiché ovládání – několik zásadních konstrukčních změn 
přineslo další vylepšení vlastností rolet a žaluzií VELUX.

•  Jednoduchá montáž – jedinečný systém Pick&Click!® a montáž trvá 
jen pár minut.

Co místnost zcela
zatemní?

Úplné
zatemnění

stRaNa 6-9
14-19

Předokenní roleta
Zcela zatemňující roleta

Co pomůže
v místnosti regulovat
světlo?

Regulace
Světla
a dekoRace

stRaNa 20-23
24-29
30-35

Lamelová žaluzie
Zastiňovací roleta
Plisovaná roleta

Co ochrání místnost
před dotěrným
hmyzem?

ochRana
pRoti hmyzu

stRaNa 36-39Síť proti hmyzu

Co ochrání místnost
před přílišným
teplem?  

Regulace
Slunečního
tepla

Předokenní roleta
Venkovní markýza

stRaNa 6-9
10-13

Co ochrání místnost 
před horkem 
i únikem tepla?

Úplné
zatemnění
a bezpečnoSt
v jednom

Předokenní roleta stRaNa 6-9

Dříve Nyní
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v

komfort pro všechna roční období 

Předokenní roleta pomáhá zlepšit tepelně-
izolační vlastnosti střešních oken. 
Dokáže zachytit až 95 %* slunečních 
paprsků a výborně tak chrání interiér před 
přehříváním v letních měsících.
V zimním období zabraňuje úniku tepla, 
U (součinitel prostupu tepla) je lepší až  
o 15 %*. 

Dokonale reguluje světlo a chrání střešní 
okno před poškozením i před nechtěnými 
pohledy zvenčí. Navíc až o 3 dB* tlumí 
venkovní hluk z deště a krupobití. 
I  při úplně stažené roletě lze okno otevřít 
o 22 cm.

Předokenní roletu tvoří pevný hliníkový 
rám a zdvojené lamely vyplněné polyureta-
novou pěnou. Spoje mezi lamelami jsou pro 
dokonalou izolaci zatěsněny gumou. 
Předokenní roletu lze kombinovat s jakým-
koli typem zastínění v interiéru a na střešní 
okna může být nainstalována kdykoli 
dodatečně.

Předokenní roleta 
Úplné  
zatemnění  
a bez pečnoSt 
v jednom

Regulace 
Slunečního 
tepla

Hodnoty* jsou uvedené pro střešní okno 
s izolačním dvojsklem --59. 

Skutečná barva se od vyobrazeného  
vzorku může lišit. 

Předokenní roleta na solární pohon ssL

0000

0700V létě  
sníží prostup  
tepla až o 

%*95

V zimě  
zabrání úniku 

tepla až o 

15%*

7VELUX



Předokenní roleta 
– způsoby ovládání 

manuální ovládání - Scl 
•  Pohodlné ovládání pomocí tyče o délce 

80 cm zevnitř místnosti.
• S oknem není třeba jakkoli manipulovat.

dálkové na solární pohon - SSl  
•  Radiofrekvenční dálkový ovladač umož-

ňuje komfortní ovládání z kteréhokoli 
místa v domě.

•  Energie je čerpána ze slunečního záření 
přes solární baterii.

•  V místnosti není třeba vést žádné kabely 
ani zasahovat do rámu křídla nebo okna.

•  Výborná volba pro již namontovaná, 
manuálně ovládaná okna umístěná 
mimo dosah.

dálkové  na elektrický pohon - Sml 
•  Lze napojit na řídicí systém elektricky 

ovládaných oken GGL INTEGRA® /
GGU  INTEGRA®. 

•  Na dálkovém ovladači k elektricky 
ovládaným oknům lze naprogramovat 
jednotlivé funkce rolety a lze jím ovládat 
i více prvků najednou.

•  V případě instalace elektricky ovláda-
ných rolet k manuálně ovládaným 
oknům je třeba doobjednat ovládací 
systém (str. 46). 

dálkové na elektrický pohon - Smg
•  Předokenní roleta pro sestavu střešního 

okna s doplňkovým střešním oknem 
GIL/GIU.

•  Dodává se jako jeden celek pro obě okna, 
každá se ovládá samostatně.

•  Objednává se podle velikostního kódu 
střešního okna umístěného nad doplňko-
vým oknem GIL/GIU.

poznámky:
•  V horských oblastech doporučujeme namontovat nad střešní okno sněhové zábrany, aby v případě posunu 

sněhu nedošlo k poškození okna či rolety.
•  Při osazování předokenních rolet na kombinaci střešních oken nad sebou je nutné dodržet vzdálenost mezi 

okny (šířku žlábku) 250 mm z důvodů konstrukce rolety.
• V případě montáže rolety SCL na okna typu GZL kontaktujte zákaznické centrum.
• Ke střešním oknům v titanzinkovém provedení je vhodná venkovní roleta 0700 za příplatek 1 600 Kč.
•  Pro informaci o ceně  předokenní rolety pro okna s měděným oplechováním kontaktujte centrum služeb 

zákazníkům.

velikostní kód 
okna

od roku 2001
do roku 2001

 

c02
102

 

c04
104

  

F06
206

F08 m04
304

m06
306

m08
308

m10
310

p06
406

p08
408

p10
410

S06
606

S08
608

S10
610

u04
804

u08
808

u10
810

Předokenní roleta 
Scl 7.690 7.990 8.790 9.290 8.990 9.290 9.690 10.890 10.590 11.090 11.690 10.890 11.690 12.590 11.390 12.790 13.490

Předokenní roleta 
Sml (vč. motoru) 8.490 8.790 9.690 10.190 9.890 10.190 10.590 11.990 11.690 12.190 12.890 11.990 12.890 13.790 12.590 14.090 14.790

Předokenní roleta 
Smg (vč. motoru)

22.490 23.190 24.190 27.190 26.490 27.590 29.290 27.190 29.290 31.390 28.590 32.090 33.690

Předokenní roleta 
SSl (vč. motoru) 11.990 12.390 13.690 14.390 13.990 14.390 14.990 16.890 16.390 17.090 18.190 16.890 18.190 19.390 17.690 19.890 20.890

ceník 2 pracovní dny 10 pracovních dní 20 pracovních dní

Dodací lhůta:

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně 
DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.

Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná.  
V objednávce je proto třeba uvést správný velikostní kód, který najdete na štítku na okně (str. 43,44).
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REGULACE 
SLUNEČNÍHO 
TEPLA

Venkovní markýza MHL

Ideální ochrana pro horké letní dny
 
��Venkovní�markýza�nabízí�jednoduchý��
a�velmi�účinný�způsob,�jak�zabránit�vstupu�
přímých�slunečních�paprsků�do�pod-
krovních�místností.�Reguluje�množství�
prostupujícího�slunečního�tepla�a�světla�
do�interiéru�a�vytváří�tak�v�letních�měsí-
cích�v�podkroví�příjemné�klima.�

Venkovní�markýza�je�vyrobena�v�síťové�
struktuře�skleněného�vlákna�obaleného�
plastem�a�tím�je�zajištěna�její�barevná�
stálost.�
Síťová�struktura�nebrání�výhledu�z�okna�
ven�a�způsob�uchycení�venkovní�markýzy�
na�okně�zároveň�umožňuje�v�místnosti�
větrat.�V�interiéru��lze�venkovní�markýzu�
zkombinovat�s�jakýmkoli�typem�rolet�či�
žaluzií�VELUX.�

Venkovní�markýza

5060

Styl 

6060

Premium

6080

Markýza�je�dodávána�ve�třech�barevných�provedeních�s�různou�hustotou�síťování.��
Tyto�typy�markýz�se�od�sebe�liší�účinností�a�transparentností.

%90

V létě  
sníží prostup  
tepla až o 
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Venkovní markýza 
- způsoby ovládání

manuální ovládání - mhl
•  Otočením křídla se markýza nasune 

do háčků umístěných na jeho vnější 
straně.

•  Zavřením křídla je markýza uvedena 
do funkční polohy.

•  V zimních měsících zůstává markýza 
navinutá pod horním oplechováním.

dálkové ovládání na solární pohon - mSl
•  Radiofrekvenční dálkový ovladač umož- 

ňuje komfortní ovládání z kteréhokoli 
místa v domě.

•  Energie je čerpána ze slunečního záření 
přes solární baterii.

•  V místnosti není třeba vést žádné kabely 
ani zasahovat do rámu křídla nebo okna.

•  Výborná volba pro již namontovaná, manu-
álně ovládaná okna umístěná mimo dosah.

dálkové ovládání na  
elektrický pohon - mml
•  Lze napojit na řídicí systém elektricky 

ovládaných oken GGL INTEGRA® / 
GGU  INTEGRA®. 

•  Na dálkovém ovladači k elektricky ovláda-
ným oknům lze naprogramovat jednotlivé 
funkce markýzy a lze jím ovládat i více 
prvků najednou.

•  V případě instalace elektricky ovládaných 
markýz k manuálně ovládaným oknům je 
třeba doobjednat ovládací systém (str.46).

manuální ovládání provázkem - mal
•  Pro okna umístěná mimo dosah můžeme 

markýzu ovládat manuálně pomocí 
provázkového ovládání. 

•   Toto ovládání může být dlouhé max. 
5 metrů.

velikostní kód 
okna

od roku 2001
do roku 2001

 

c02
102

 

c04
104

  

F06
206

F08 m04
304

m06
306

m08
308

m10
310

p06
406

p08
408

p10
410

S06
606

S08
608

S10
610

u04
804

u08
808

u10
810

Venkovní markýza 
mhl - Styl 1.290   1.290   1.390   1.390   1.590   1.590   1.590   1.590   1.890   1.890   1.890   2.190   2.190   2.190   2.290   2.290   2.290   

Venkovní markýza 
mhl - Premium 1.690   1.690   1.790   1.790   1.990   1.990   1.990   1.990   2.290   2.290   2.290   2.590   2.590   2.590   2.690   2.690   2.690   

Venkovní markýza 
mal - Styl 1.590   1.590   1.790   1.790   1.990   1.990   1.990   1.990   2.490   2.490   2.490   2.790   2.790   2.790   2.990   2.990   2.990   

Venkovní markýza 
mal -Premium 1.990   1.990   2.190   2.190   2.390   2.390   2.390   2.390   2.890   2.890   2.890   3.190   3.190   3.190   3.390   3.390   3.390   

Venkovní markýza 
mml (vč. motoru) 8.390   8.490   8.690   8.790   8.790   8.890   8.990   9.090   9.190   9.290 9.390 9.490   9.490   9.590   9.590   9.690   9.790   

Venkovní markýza 
mSl (vč. motoru) 10.990   11.090   11.290   11.390   11.390   11.490   11.590   11.690   11.790   11.890 11.990 12.090   12.090   12.190   12.190   12.290   12.390   

ceník

poznámky:
V případě montáže markýzy MML, MSL na okna typu GZL kontaktujte zákaznické centrum.
Ceny venkovních markýz MIE pro svislá doplňková okna najdete na str. 40-41.

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně 
DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.

Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná. 
V objednávce je třeba uvést správný velikostní kód okna, nová a starší označení se neshodují (str. 43,44).

2 pracovní dny 5 pracovních dní 10 pracovních dní

Dodací lhůta:
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ideální řešení pro delší snění  
či odpolední odpočinek

Zcela zatemňující roleta zachytí i nejinten-
zivnější sluneční světlo a dokonale tak 
místnost zatemní. 
Je vhodným řešením zejména do ložnic 
nebo dětských pokojů, kam nevpustí slu-
neční paprsky i když je právě letní den.

Díky novému tenkému designu bočních 
lišt a horní krycí lišty a zároveň konstrukč-
nímu vylepšení poskytuje roleta nejlepší 
zatemnění na trhu.

Tkanina rolety je pevně napnuta mezi 
postranními vodicími lištami a na okně 
ji lze nastavit v jakékoli pozici.  
Vodicí lišty jsou vyrobeny z hliníku, pro 
okna s polyuretanovou vrstvou jsou dodá-
vány lišty v bílém provedení,  tzv. bílá linie. 
Montáž zcela zatemňující rolety je velmi 
snadná a díky unikátnímu systému  
Pick&Click! trvá jen několik minut.

Optimálního tepelného komfortu v míst-
nosti lze dosáhnout kombinací zcela 
zatemňující rolety  s venkovní markýzou 
nebo předokenní roletou.

Zcela zatemňující 
roleta

Úplné
zatemnění

Zcela zatemňující roleta DKL

Nový
design
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Zcela zatemňující roleta  
– způsoby ovládání 

manuální - dkl 
•  Nový tenký design bočních vodicích lišt  

a horní krycí lišty.
•  Nejlepší zatemnění na trhu.
•  Ovládá se jednoduše uchopením za spodní 

lištu.
•  Na výše umístěných oknech lze ovládat   

pomocí ovládací tyče.
•  Pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou vo- 

dicí lišty dodávány v bílé barvě - tzv. bílá linie.
•  Na jednom okně lze doplnit plisovanou  

roletou FPN (str. 32).

dálkové na elektrický pohon - dml 
•  Lze napojit na řídicí systém elektricky 

ovládaných oken GGL INTEGRA® /
GGU  INTEGRA®. 

•  Na dálkovém ovladači k elektricky ovláda-
ným oknům lze naprogramovat jednotlivé 
funkce rolety a lze jím ovládat i více prvků 
najednou.

•  V případě instalace elektricky ovládaných 
rolet k manuálně ovládaným oknům je 
třeba doobjednat ovládací systém (str.46).

velikostní kód okna
od roku 2001
do roku 2001

 

c02
102

 

c04
104

  

F06
206

F08 m04
304

m06
306

m08
308

m10
310

p06
406

p08
408

p10
410

S06
606

S08
608

S10
610

u04
804

u08
808

u10
810

Zcela zatemňující roleta 
dkl - Styl* 1.590   1.690   1.890   1.990   1.990   2.090   2.190   2.290   2.390   2.490   2.590   2.690   2.790   2.890   2.890   2.990   3.090   

Zcela zatemňující roleta 
dkl - Premium* 1.990   2.090   2.290   2.390   2.390   2.490   2.590   2.690   2.790   2.890   2.990   3.090   3.190   3.290   3.290   3.390   3.490   

Zcela zatemňující roleta + 
plisovaná roleta  
dFd - Styl

2.290   2.390   2.690   2.790   2.790   2.990   3.090   3.290   3.390   3.590   3.690   3.890   3.990   4.190   4.190   4.290   4.490   

Zcela zatemňující roleta + 
plisovaná roleta  
dFd - Premium

2.690   2.790   3.090   3.190   3.190   3.390   3.490   3.690   3.790   3.990   4.090   4.290   4.390   4.590   4.590   4.690   4.890   

Zcela zatemňující roleta 
dml - Styl (Barvy premium 
jsou o 400 Kč dražší)

5.890   5.990   6.190   6.290   6.290   6.390   6.490   6.590   6.690   6.790   6.890   6.990   7.090   7.190   7.190   7.290   7.390   

Zcela zatemňující roleta 
dSl  - Styl (Barvy premium 
jsou o 400 Kč dražší)

6.390   6.490   6.690   6.790   6.790   6.890   6.990   7.090   7.190   7.290 7.390 7.490   7.590   7.690   7.690   7.790   7.890   

ceník

poznámky:
Ceny zcela zatemňujících rolet pro svislá doplňková okna najdete na str. 40-41.  
* Pro rolety s bílými postranními lištami je dodací doba 5 pracovních dní, cena zůstává stejná. 
Přehled barev a vzorů najdete na následující dvoustraně.

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně 
DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. 

Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná.  
V objednávce je třeba uvést správný velikostní kód okna, nová a starší označení se neshodují (str. 43,44).

2 pracovní dny 5 pracovních dní 10 pracovních dní

Dodací lhůta:

kombinovaná roleta dFd  
•  Nový tenký design vodicích lišt a horní 

krycí lišty.
•  Kombinace zcela zatemňující rolety 

a doplňkové plisované rolety.
•  Každá se ovládá samostatně.
•  Dodává se v jednom balení.

dálkové na solární pohon - dSl   
•  Ovládá se komfortně radiofrekvenčním 

ovladačem z kteréhokoli místa v domě.
•   Energie je čerpána ze slunečního záření  

přes solární baterii.
• V místnosti není třeba vést žádné kabely.
•  Výborná volba pro již namontovaná, manuál-

ně ovládaná okna umístěná mimo dosah.
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Zcela zatemňující roleta
- přehled barev a vzorů

Styl

premium

0855

14551355

0705

0605

1955

1705

1655

20552655

2505

3002 3001 3004

3006

3003

3005

premium

3007

3008

3009

3010

311331123111

3011

3101

3122 31213123 3124

31323131

51355195 51555145

5265

kombinovaná roleta dFd

1025 1085 1100

Upozornění: skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Platí pro všechny látky.
Vzorek látky lze zdarma objednat na www.velux.cz/e-obchod/.

poznámka: 
V případě požadavku jiných barevných kombinací, než jsou pro rolety DFD zobrazeny, lze 
objednat jakoukoli barvu rolety DKL a zkombinovat s plisovanou roletou FPN (str. 34,35).

3131

1016

3132

1016

1085

1016

1100

1016

Styl
0001 0002

premium
0101 0102
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praktické řešení pro přesnou regulaci 
denního světla 
 
Lamelová žaluzie v sobě spojuje klasickou 
eleganci s jednoduchostí. 
Reguluje směr dopadu a intenzity denního 
světla a zároveň dává místnosti styl.

Nový tenký design bočních vodicích lišt 
a horní krycí lišty a zároveň konstrukční 
vylepšení lamel a ovládacího prvku umož-
ňuje jednoduché a tiché ovládání. 

Lamely jsou umístěny v postranních 
lištách, které zabraňují jejich prověšení. 
Jednoduchým posunutím jezdce, který 
může být na postranní liště umístěn 
v jakékoli výšce, lze lamely naklápět. 
Lišty  jsou vyrobeny z hliníku, pro okna 
s polyuretanovou vrstvou jsou dodávány 
lišty v bílém provedení,  tzv. bílá linie. 
Montáž lamelové žaluzie je velmi snadná 
a díky unikátnímu systému Pick&Click! 
trvá jen několik minut.

Optimálního tepelného komfortu v míst-
nosti lze dosáhnout kombinací lamelové 
žaluzie  s venkovní markýzou nebo před-
okenní roletou. 

Lamelová žaluzie
Regulace
Světla
a dekoRace

Žaluzie PaL 

Nový
design
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Lamelová žaluzie 
– způsoby ovládání 

manuální - pal
•  Nový tenký design vodicích lišt a horní 

krycí lišty.
•  Ovládá se jednoduše uchopením za 

spodní lištu.
•  Na výše umístěných oknech lze ovládat  

pomocí ovládací tyče.
• Lamely se naklápí posuvným jezdcem.
•  Pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou 

vodicí lišty dodávány v bílé barvě - tzv. 
bílá linie.

dálkové na elektrický pohon - pml  
•  Lze napojit na řídicí systém elektricky 

ovládaných oken GGL INTEGRA® / 
GGU  INTEGRA®. 

•  Na dálkovém ovladači k elektricky ovláda-
ným oknům lze naprogramovat jednotlivé 
funkce žaluzie a lze jím ovládat i více 
prvků najednou.

•  V případě instalace elektricky ovládaných 
žaluzií k manuálně ovládaným oknům 
je třeba doobjednat ovládací systém 
(str.46).

Lamelová žaluzie
- přehled barev a vzorů

Styl 

premium

70157014

7013

9150

70124459

7001

Upozornění: skutečná barva a vzor se mohou 
lišit od vyobrazeného vzorku. Platí pro veškerý 
materiál tohoto typu. 
Žaluzie 9150 je z venkovní strany stříbrná.

7011

7010

poznámky: 
* Pro žaluzie s bílými postranními lištami je dodací doba 5 pracovních dní, cena zůstává stejná.
Vzorek žaluzie lze zdarma objednat na www.velux.cz/e-obchod/. 
Ceny žaluzií pro svislá doplňková okna najdete na str. 40-41.

velikostní kód okna
od roku 2001
do roku 2001

 

c02
102

 

c04
104

  

F06
206

F08 m04
304

m06
306

m08
308

m10
310

p06
406

p08
408

p10
410

S06
606

S08
608

S10
610

u04
804

u08
808

u10
810

Lamelová žaluzie 
pal - Styl* 1.590   1.690   1.890   1.990   1.990   2.090   2.190   2.290   2.390   2.490   2.590   2.690   2.790   2.890   2.890   2.990   3.090   

Lamelová žaluzie 
pal - Premium* 1.990   2.090   2.290   2.390   2.390   2.490   2.590   2.690   2.790 2.890   2.990   3.090   3.190   3.290   3.290   3.390   3.490   

Lamelová žaluzie 
pml - Styl (Barvy premium 
jsou o 400 Kč dražší)

5.890   5.990   6.190   6.290   6.290   6.390   6.490   6.590   6.690   6.790 6.890 6.990   7.090   7.190   7.190   7.290   7.390   

ceník

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně 
DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.

Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná. 
V objednávce je třeba uvést správný velikostní kód okna, nová a starší označení se neshodují (str. 43,44).

2 pracovní dny 5 pracovních dní 10 pracovních dní

Dodací lhůta:
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jednoduché a účinné zastínění 
pro každou místnost
 
Zastiňovací roleta je praktickým a účin-
ným řešením pro zastínění před sluncem.
Zajistí jednoduché a účinné zastínění 
během dne a dodá místnosti originální 
vzhled a styl.
Je vyrobena z tkaniny odolávající ne-
čistotám a dodává se v celé škále barev 
a vzorů. 

Tkanina rolety je pevně napnuta mezi 
postranními vodicími lištami a na okně ji 
lze nastavit v jakékoli pozici. Vodicí lišty 
jsou vyrobeny z hliníku, pro okna s poly-
uretanovou vrstvou jsou dodávány lišty  
v bílém provedení,  tzv. bílá linie. 
Montáž zastiňovací rolety je velmi snad-
ná a díky unikátnímu systému Pick&Click! 
trvá jen několik minut.

Optimálního tepelného komfortu v míst-
nosti lze dosáhnout kombinací zastiňo-
vací rolety  s venkovní markýzou nebo 
předokenní roletou.

Zastiňovací roleta 
Regulace
Světla
a dekoRace

25VELUXZastiňovací roleta RFL



dálkové na elektrický pohon - Rml
•  Lze napojit na řídicí systém elektricky 

ovládaných oken GGL INTEGRA® /
GGU  INTEGRA®. 

•  Na dálkovém ovladači k elektricky 
ovládaným oknům lze naprogramovat 
jednotlivé funkce rolety a lze jím ovládat 
i více prvků najednou.

•  V případě instalace elektricky ovláda-
ných rolet k manuálně ovládaným oknům 
je třeba doobjednat ovládací systém 
(str.46).

Zastiňovací roleta 
– způsoby ovládání

dálkové na solární pohon - RSl    
•  Ovládá se komfortně radiofrekvenčním 

ovladačem z kteréhokoli místa v domě.
•  Energie je čerpána ze slunečního záření  

přes solární baterii.
•  V místnosti není třeba vést žádné kabely.
•  Výborná volba pro již namontovaná, 

manuálně ovládaná okna umístěná mimo 
dosah.

manuální - Rhl 
•  Ovládá se jednoduše uchopením za spodní 

část rolety.
•  Tři upevňovací háčky umístěné na obou  

stranách okna umožňují nastavení rolety  
do tří různých pozic.

• Dodává se pouze v kolekci Styl.

manuální - RFl  
•  Ovládá se jednoduše uchopením za spodní 

lištu.
•  Na výše umístěných oknech lze ovládat  

pomocí ovládací tyče.
•  Pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou vodicí 

lišty dodávány v bílé barvě - tzv. bílá linie.

velikostní kód okna
od roku 2001
do roku 2001
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102

 

c04
104

  

F06
206
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304

m06
306

m08
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m10
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p06
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S10
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Zastiňovací roleta 
Rhl - Styl 890   890   990   990   1.090   1.090   1.090   1.090   1.390   1.390   1.390   1.490   1.490   1.490   1.590   1.590   1.590   

Zastiňovací roleta 
RFl - Styl* 1.190   1.290   1.390   1.490   1.490   1.590 1.690 1.790   1.790   1.890   1.990   2.090 2.190   2.190   2.190   2.290   2.390   

Zastiňovací roleta 
RFl - Premium* 1.590   1.690   1.790   1.890   1.890   1.990   2.090   2.190   2.190   2.290   2.390   2.490   2.590   2.590   2.590   2.690   2.790   

Zastiňovací roleta 
Rml - Styl (Barvy premium 
jsou o 400 Kč dražší)

5.490   5.590   5.690   5.790   5.790   5.890   5.990   6.090   6.090   6.190   6.290   6.390   6.490   6.490   6.490   6.590   6.690   

Zastiňovací roleta 
RSl - Styl (Barvy premium 
jsou o 400 Kč dražší)

5.990   6.090   6.190   6.290   6.290   6.390   6.490   6.590   6.590   6.690   6.790   6.890   6.990   6.990   6.990   7.090   7.190   

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně 
DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.

Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná. 
V objednávce je třeba uvést správný velikostní kód okna, nová a starší označení se neshodují (str. 43,44).

ceník

poznámky: 
* Pro rolety s bílými postranními lištami je dodací doba 5 pracovních dní, cena zůstává stejná. 
Ceny zastiňovacích rolet pro svislá doplňková okna najdete na str. 40-41. 
Přehled barev a vzorů najdete na následující dvoustraně.

2 pracovní dny 5 pracovních dní 10 pracovních dní

Dodací lhůta:
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Zastiňovací roleta
- přehled barev a vzorů

Styl   

premium

1028

1850

0710

0650

0310

40602350

1952

4066

4069

4071 4074

4072

4077 4079
40764073

4080
4077

1086

40814079

4000

4080

9050

premium

4082

4102

41224121

4103

4120

4078

4124

4123

41014100

41114110 4112

4070

Upozornění: skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Platí pro všechny látky. 
Vzorek látky lze zdarma objednat na www.velux.cz/e-obchod/.

Roleta Rhl je dostupná pouze v kolekci Styl.
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dokonalá volba pro moderní interiér
 
Plisovaná roleta je v podkrovní místnosti  
tou pravou volbou pro atraktivní dekoraci  
a citlivou regulaci světla.

Okraje plisované rolety se pohybují v ten-
kých bočních vodicích lištách, díky kterým 
se velmi jednoduše ovládá. Horní i spodní 
ovládací lišty je možné nastavit v jakékoli 
pozici, třeba i uprostřed okna. 
 
Vodicí lišty jsou vyrobeny z hliníku, pro 
okna s polyuretanovou vrstvou jsou dodá-
vány lišty v bílém provedení,  tzv. bílá linie. 
Montáž  plisované rolety je velmi snadná 
a díky unikátnímu systému Pick&Click! trvá 
jen několik minut. 

Optimálního tepelného komfortu v míst-
nosti lze dosáhnout kombinací  plisované 
rolety  s venkovní markýzou nebo před-
okenní roletou.

Plisovaná roleta
Regulace
Světla
a dekoRace

Nový
design
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manuální - Fhl, Fhc
•  Ovládá se jednoduše uchopením za spodní 

nebo za horní lištu.
•  Na výše umístěných oknech lze ovládat  

pomocí ovládací tyče.
•  Pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou vodi-

cí lišty dodávány v bílé barvě - tzv. bílá linie.
•  FHC je s dvojitým plisováním, ve kterém jsou 

ukryta vodicí lanka a tak plisování působí 
kompaktněji.

dálkové na elektrický pohon - Fml  
•  Lze napojit na řídicí systém elektricky ovláda-

ných oken GGL INTEGRA® / GGU  INTEGRA®. 
•  Na dálkovém ovladači k elektricky ovládaným 

oknům lze naprogramovat jednotlivé funkce 
rolety a lze jím ovládat i více prvků najednou.

•  V případě instalace elektricky ovládaných 
rolet k manuálně ovládaným oknům je třeba 
doobjednat ovládací systém (str. 46).

manuální – Fpl
•  Doplňková plisovaná roleta k roletám DKL 

a RFL v původním designu (str. 4).
•  Jednoduše se připevní ke spodní ovládací liště 

rolety, se kterou je kombinovaná.
•  Dodává se s jednoduchým plisováním.
•  Na okně je tak možné dosáhnnou dvou efektů 

najednou – zastínění i dekorace,  přičemž 
každá z rolet se ovládá samostatně.

Plisovaná roleta 
– způsoby ovládání

velikostní kód okna
od roku 2001
do roku 2001
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104
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Plisovaná roleta
Fhl - Styl* 1.790   1.890   2.190   2.290   2.290   2.390   2.490   2.590   2.690   2.890   2.990   3.090   3.190   3.290   3.290   3.490   3.590   

Plisovaná roleta
Fhl - Premium* 2.190   2.290   2.590   2.690   2.690   2.790   2.890   2.990   3.090   3.290   3.390   3.490   3.590   3.690   3.690   3.890   3.990   

Dvojitě plisovaná roleta
Fhc - Styl* 1.990   2.190   2.390   2.590   2.590   2.690   2.790   2.990   3.090   3.190   3.390   3.490   3.590   3.790   3.790   3.890   4.090   

Dvojitě plisovaná roleta
Fhc - Premium* 2.390   2.590   2.790   2.990   2.990   3.090   3.190   3.390   3.490   3.590   3.790   3.890   3.990   4.190   4.190   4.290   4.490   

Doplňková plisovaná roleta 
Fpl / Fpn - Styl* 1.490   1.590   1.790   1.890   1.890   1.990   2.090   2.190   2.290   2.390   2.490   2.590   2.690   2.790   2.790   2.890   2.990   

Doplňková plisovaná roleta 
Fpl / Fpn - Premium* 1.890   1.990   2.190   2.290   2.290   2.390   2.490   2.590   2.690   2.790   2.890   2.990   3.090   3.190   3.190   3.290   3.390   

Plisovaná roleta
Fml (vč. motoru) - Styl 
(Barvy Premium jsou  
dražší o 400 Kč)

6.090   6.190   6.490   6.590   6.590   6.690   6.790   6.890   6.990   7.190   7.290   7.390   7.490   7.590   7.590   7.790   7.890   

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně 
DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.

Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná. 
V objednávce je třeba uvést správný velikostní kód okna, nová a starší označení se neshodují (str. 43,44).

ceník

poznámky:
Ceny plisovaných rolet pro svislá doplňková okna najdete na str. 40-41. Přehled barev a vzorů najdete 
na následující dvoustraně.
* Pro rolety s bílými postranními lištami cena zůstává stejná. 
Dodací lhůta pro rolety FPN je 5 pracovních dní.

2 pracovní dny 5 pracovních dní 10 pracovních dní

Dodací lhůta:

manuální - Fpn
•  Doplňková plisovaná roleta ke zcela zatem-

ňující roletě DKL v novém tenkém designu, 
přičemž pllisovaná roleta může být na okně 
nastavená v jakékoli pozici.

•  Dodává se pouze s jednoduchým plisováním.
•  Na okně tak lze dosáhnout dvou efektů najed-

nou - zastínění i dekorace.
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Plisovaná roleta
- přehled barev a vzorů

Styl

premium

1016

1125 1126

01550135 0145 0185

1017

premium

0195

1010

1018

1000 1003

1063 201010621061

1065 1067

11031102

1114

11161115

1113

1044

1112

1064

1122

1123

10021066

1104 1105

Upozornění: skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Platí pro všechny látky. 
Vzorek látky lze zdarma objednat na www.velux.cz/e-obchod/.

104310421041

premium

1040

Styl

Dvojitě plisovaná  
roleta FHC
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elegantní a praktické řešení ochrany 
proti hmyzu 
 
Síť proti hmyzu je praktickým řešením 
pro klidný spánek i při otevřeném okně.

Síť je instalována na ostění, takže okno 
může být až do hloubky ostění stále ote-
vřené.
Proti zavření jej lze zajistit do aretačního 
kroužku umístěného na ostění. 
Lišty a těsnění ve spodní části sítě zabra-
ňují vlétnutí hmyzu. 

Síť proti hmyzu se snadno udržuje pomocí 
vlhkého hadříku. 
Pokud síť není právě potřeba, lze ji jedno-
duše navinout do hliníkové lišty. 
Síť proti hmyzu lze kombinovat se všemi 
typy rolet a žaluzií VELUX.

Síť proti hmyzu 
ochRana
pRoti hmyzu

37VELUXsíť proti hmyzu ZIL



Síť proti hmyzu  
– způsob ovládání a její umístění 

manuální - zil  
•  Ovládá se jednoduše uchopením 

za ovládací  lištu.

V případě zalomeného
ostění je nutno použít
dvě sítě proti hmyzu
a spojovací díl ZOZ 157.

Š

d

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

d

Š

Upozornění: skutečná barva se může lišit od vyobrazeného vzorku.  
Platí pro všechny látky.

Styl 

•  Síť proti hmyzu je možné namontovat 
na okna, která jsou osazená jednotlivě 
anebo ve skupinách za předpokladu, že 
se ostění okolo každého okna nachází  
v jedné rovině 

•  Výrobek není možné použít, pokud se 
dělicí příčka mezi okny nachází hlouběji 
než ostatní ostění.

•  Podmínkou správné instalace je ostění 
bez nerovností nebo případného zalo-
mení.

ceník

Rozměrový
kód zil

Délka ZIL
v mm

(lze zkrátit)

Max.
šířka

ostění
v mm

Cena

ZIL C02 1600 530 2.690   
ZIL C06 2000 530 2.790   
ZIL F08 2400 640 2.990   
ZIL M06 2000 760 2.990   
ZIL M10 2400 760 3.190   
ZIL P06 2000 922 3.190   
ZIL P10 2400 922 3.290   
ZIL s06 2000 1120 3.390   
ZIL s10 2400 1120 3.590
ZIL U04 2000 1320 3.790   
ZIL U10 2400 1320 3.890

V případě zalomeného ostění je nutno použít dvě sítě 
proti hmyzu a spojovací díl  ZOZ 157 za cenu 696 Kč.
termín dodání je dva pracovní dny.

Doporučené ceny standardních výrobků VELUX Česká republika, s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně 
DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika si vyhrazuje právo na úpravu cen.
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Rolety a žaluzie
pro svislá doplňková okna

2 pracovní dny 5 pracovních dní 10 pracovních dní

Dodací lhůta:

velikostní kód okna m31 m34 p31 p34 S31 S34 u31 u34

velikostní kód doplňku m31 m04 p31 p04 S31 S04 u31 u04

Rolety a žaluzie ovládané manuálně

Zastiňovací roleta 
Rhl - Styl

1.090 1.090 1.390 1.390 1.490 1.490 1.590 1.590

Zastiňovací roleta 
RFl - Styl

1.490 1.490 1.690 1.790 1.890 1.990 2.090 2.190

Zastiňovací roleta 
RFl - Premium

1.890 1.890 2.090 2.190 2.290 2.390 2.490 2.590

Zcela zatemňující roleta 
dkl - Styl

1.890 1.990 2.190 2.290 2.490 2.590 2.690 2.890

Zcela zatemňující roleta 
dkl - Premium

2.290 2.390 2.590 2.690 2.890 2.990 3.090 3.290

Lamelová žaluzie 
pal - Styl

1.890 1.990 2.190 2.290 2.490 2.590 2.690 2.890

Lamelová žaluzie 
pal - Premium

2.900 2.390 2.590 2.690 2.890 2.990 3.090 3.290

Plisovaná roleta 
Fhl - Styl

2.190 2.290 2.490 2.590 2.890 2.990 3.090 3.290

Plisovaná roleta 
Fhl - Premium

2.590 2.690 2.890 2.990 3.290 3.390 3.490 3.690

Doplňková plisovaná roleta 
Fpl/Fpn - Styl

1.790 1.890 2.090 2.190 2.390 2.490 2.590 2.790

Doplňková plisovaná roleta 
Fpl/Fpn - premium

2.190 2.290 2.490 2.590 2.790 2.890 2.990 3.190

Dvojitě plisovaná roleta 
Fhc - Styl

2.490 2.590 2.790 2.990 3.190 3.390 3.490 3.790

Dvojitě plisovaná roleta 
Fhc - Premium

2.890 2.990 3.190 3.390 3.590 3.790 3.890 4.190

Venkovní markýza 
mie - Styl

1.990 1.990 2.490 2.490 2.790 2.790 2.990 2.990

Venkovní markýza 
mie - Premium

2.390 2.390 2.890 2.890 3.190 3.190 3.390 3.390

Rolety a žaluzie ovládané dálkově na elektrický pohon

Lamelová žaluzie 
pml - Styl (Barvy 
Premium jsou dražší o 
400 Kč)

6.190 6.290 6.490 6.590 6.790 6.890 6.990 7.190

Rolety a žaluzie ovládané dálkově na solární pohon

Zcela zatemňující roleta 
dSl - Styl 
(Barvy Premium jsou 
dražší o 400 Kč)

6.690 6.790 6.990 7.090 7.290 7.390 7.490 7.690

Zcela zatemňující roleta 
RSl - Styl 
(Barvy Premium jsou 
dražší o 400 Kč)

6.290 6.290 6.490 6.590 6.690 6.790 6.890 6.990

ceník

Rolety a žaluzie  
pro střešní doplňková okna

velikostní kód okna m34 p34 S34 u34

velikostní kód doplňku m04 p04 S04 u04

Rolety a žaluzie ovládané manuálně

Zastiňovací roleta 
Rhl - Styl

1.090 1.390 1.490 1.590

Zastiňovací roleta 
RFl - Styl

1.490 1.790 1.990 2.190

Zastiňovací roleta 
RFl - Premium

1.890 2.190 2.390 2.590

Zcela zatemňující + plisovaná roleta
dFd - Styl

2.790 3.290 3.690 4.190

Zcela zatemňující + plisovaná roleta
dFd - Premium

3.190 3.690 4.090 4.590

Zcela zatemňující roleta 
dkl - Styl

1.990 2.290 2.590 2.890

Zcela zatemňující roleta 
dkl - Premium

2.390 2.690 2.990 3.290

Lamelová žaluzie 
pal - Styl

1.990 2.290 2.590 2.890

Lamelová žaluzie 
pal - Premium

2.390 2.690 2.990 3.290

Plisovaná roleta 
Fhl - Styl

2.290 2.590 2.990 3.290

Plisovaná roleta 
Fhl - Premium

2.690 2.990 3.390 3.690

Doplňková plisovaná roleta  
Fpn/Fpl - Styl

1.890 2.190 2.490 2.790

Doplňková plisovaná roleta  
Fpn/Fpl - Premium

2.290 2.590 2.890 3.190

Dvojitě plisovaná roleta 
Fhc - Styl

2.590 2.990 3.390 3.790

Dvojitě plisovaná roleta 
Fhc - Premium

2.990 3.390 3.790 4.190

Rolety a žaluzie ovládané dálkově na elektrický pohon

Lamelová žaluzie 
pml 6.290 6.590 6.890 7.190

Rolety a žaluzie ovládané dálkově na solární pohon

Zcela zatemňující roleta
dSl - Styl 
(Barvy Premium jsou  
dražší o 400 Kč)

6.790 7.090 7.390 7.690

Zcela zatemňující roleta
RSl - Styl 
(Barvy Premium jsou  
dražší o 400 Kč)

6.290 6.590 6.790 6.990

Rolety a žaluzie ovládané provázkem

Venkovní markýza 
mag - Styl

2.090 2.190 2.290 2.290

Venkovní markýza 
mag - Premium

2.490 2.590 2.690 2.690

ceník 

poznámky:
Pro rolety a žaluzie v bílé linii je dodací doba 5 pracovních dní, cena zůstává stejná.
Na vertikální doplňková okna VIU není možné namontovat venkovní markýzu MIE.

poznámky:
Pro rolety a žaluzie v bílé linii je dodací doba 5 pracovních dní, cena zůstává stejná.
Na doplňková střešní okna GIL/GIU je možné namontovat i předokenní roletu SMG.

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o.  
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny.  
VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.
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Jak objednat?

První krok
Napište si zvolený druh rolety (zatemňující roleta DKL, roleta RFL, 
plisovaná roleta FHL atd.) a způsob ovládání (manuální, elektrické, 
solární). Také si potřebujete zapsat kód barvy a provedení bočních 
vodicích lišt (standardní hliníkové nebo bílé).

V případě vnitřních rolet a žaluzií si zapište kód látky (barva nebo vzor) 
a provedení bočních vodicích lišt (standardní hliníkové nebo bílé).

V případě venkovních rolet je důležité brát v úvahu materiálové 
provedení venkovního oplechování a lemování střešního okna (hliník, 
měď nebo titanzinek).

0000 pro okna s hliníkovým 
oplechováním

0100 pro okna s měděným 
oplechováním

0700 pro okna s titanzinkovým 
oplechováním

To nejtěžší už máte za sebou – našli jste řešení. Objednání je jednoduché. 
Stačí postupovat podle následujících kroků a brzy si budete pod vašimi 
střešními okny užívat maximální pohodu.

Hliník Bílá linie

Druhý krok
Opište si údaje o typu a velikosti okna uvedené na jeho štítku 
(viz obrázek). 

Střešní okna vyráběná od roku 2001:

kód typu okna   kód velikosti

příklad:
Typ výrobku: Roleta zastiňovací
Ovládání: Solární
Barva: 4111
Lišty: Hliník
Typ okna: GGL
Velikostní kód okna: M08
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A na závěr:
A nyní jste připraveni objednat.
Navštivte nejbližší prodejnu stavebnin označenou logem VELUX 
(seznam prodejen najdete na www.velux.cz), některý z hobby marketů 
nebo si výrobky objednejte online přes internet.

www.velux.cz/e-obchod

Střešní okna vyráběná do roku 2001:

kód typu okna   kód velikosti

příklad:
Typ výrobku: Rolet a zastiňovací
Ovládání: Solární
Barva: 4111
Lišty: Hliník
Typ okna: GGL
Velikostní kód okna: 304

Střešní okna VELUX jsou vybavena zabudovanými úchytkami, na které 
se montují rolety a žaluzie VELUX. Montážní úchytky zajišťují dokonalý 
soulad a umožňují snadnou a rychlou montáž.

Systémem Pick&Click!® jsou vybaveny všechny interiérové rolety 
a žaluzie VELUX.

®

Všechny rolety ovládané dálkově na elektrický pohon využívají 
systém io-homecontrol®.

Originální 
montážní 
úchytky 
VELUX

io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše
instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájem komunikují, zvyšují komfort,
bezpečnost a šetří energii.

www.io-homecontrol.com
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ZOZ 040 ZOZ 085 ZCZ 080

Adaptér (RHL)
Adaptér k ostat. rolet.
(DKL, DFD, RFL, FHL,

PAL, ZIL)
Tyč (80 cm)

96 Kč 96 Kč 408 Kč

Manuální ovládání

Ovládání

ZCt 200 ZCt 100

Tyč (100–180 cm) Nástavec (100 cm)

456 Kč 348 Kč

2 pracovní dny

Dodací lhůta:

KUX 100 KMX 100 KLR 100

Ovládací systém
pro 1 prvek

Ovládací systém
pro kyvná střešní okna 

GGL/GGU – motor a 2 další 
doplňky na el. ovládání

Radiofrekvenční  
dálkový ovladač

3.528 Kč 13.716 Kč 3. 528 Kč

Elektrické ovládání

poznámka:
Pro instalaci elektricky ovládaných doplňků k manuálně ovládaným oknům je třeba přikoupit 
ovládací systém. 
Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika, s.r.o. Všechny uvedené ceny 
jsou včetně DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje 
právo na úpravu cen. 
Pro bližší informace kontaktujte centrum služeb zákazníkům. 46 47VELUX



VELUX Česká republika, s.r.o.
Centrum služeb zákazníkům:
Telefon: 840 111 241
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz
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Sídlo firmy:
Sokolova 1d
619 00 Brno

Předvádění výrobků  
a konzultační služby  

Informace o otevírací době 
najdete na www.velux.cz

VELUX
rolety a žaluzie


