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Унікальна якість
VELUX
Денне світло та мансардні вікна є
чудовою комбінацією. При вірному
виборі жалюзі, ролет або штор Ви
зможете контролювати світло та
мікроклімат у приміщенні.

найвища якість та тривалий строк
служби. Всі жалюзі та штори обладнані
нашою унікальною монтажною
системою Pick&Click! - щоб полегшити
встановлення та завжди забезпечувати
ідеальну фіксацію.

Захист від сонячних променів
Аксесуари VELUX розраховані на те,
щоб задовольнити всі вимоги стосовно
контролю за теплом та світлом у
Вашому домі. Наш широкий асортимент
сонцезахисних аксесуарів надає Вам
можливість прийняти найбільш вірне
рішення незалежно від того, що Вам
потрібно – затемнення в спальні,
функціональне освітлення в кухні чи
захист від сонячного тепла у вітальні.
Якщо Ви оберете аксесуари від VELUX,
Ви скористаєтеся всіма перевагами
оригінального продукту VELUX.
Це означає, що Вам гарантується

Бездоганний комфорт
Аксесуари VELUX мають і красу, і
функціональність, забезпечуючи
ідеальний вибір незалежно від розміру
Вашого вікна чи призначення кімнати. В
цій брошурі ми покажемо Вам, як слід
починати свій вибір та наскільки
комфортно Ви можете це зробити.
Також, Ви знайдете тут, з чого слід
починати і чого Ви зможете досягнути з
точки зору комфорту – від переваг
затемнюючих штор до прогресивних
рішень з дистанційним керуванням.
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VELUX
Сонцезахисні аксесуари
Ціни від

2650 грн.

Ролети

(SCL/SML/SSL)

Зниження

спеки
на

95%*

Шукаєте виключний захист від спеки, повне затемнення та
теплоізоляцію під час холодної зими? Жалюзі та ролети
VELUX– ось відповідь на питання. Забезпечуючи
всесезонний захист, покращений клімат у домі та зниження
шуму під час граду та дощу, наші алюмінієві ролети
забезпечують високу ефективність та бездоганне
функціонування впродовж багатьох років. Ми розробили
наші ролети таким чином, що вони найкраще підходять до
Ваших мансардних вікон VELUX, а їх встановлення є
швидке та просте.
Ви можете вибирати ролети з ручним, електричним
керуванням чи керуванням за допомогою сонячної енергії.
Якщо Ви шукаєте оптимальну зручність та простоту
встановлення, ми рекомендуємо наші ролети на сонячних
батареях. Ними можна керувати за допомогою пульту
дистанційного керування. Ви можете також поєднати їх зі
шторами у Вашому інтер’єрі для регулювання, пом’якшення
денного світла чи повного затемнення.

Міцна та стійка до зміни погодних умов
конструкція забезпечує тривалий термін
функціонування.

• Оптимальний захист від спеки – знижує проникнення
спеки на 95 %
• Повне затемнення
• Безпека – допомагає запобігти незаконному втручанню в приміщення
• Додаткова ізоляція взимку
• Дизайн, що  відзначений винагородами
• Ви можете обрати ролети з ручним, електричним керуванням чи керуванням
на сонячних елементах.

Затемнення
Захист від спеки

0700

4

0000

* За допомогою стандартизованих тестів та розрахунків визначені технічні
значення різних аксесуарів, всі вони відповідають міжнародним стандартам
EN ISO 12567-2, EN 13363-2 та ISO 15099
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VELUX
Сонцезахисні аксесуари
Ціни від

450 грн.
Маркізет VELUX
є прозорим – так що
він блокує спеку, а не
Ваш вид з вікна.

Зниження

спеки
на

90%*

Маркізет

(MHL/MML/MSL)
Ви шукаєте захист від спеки, але не хочете жертвувати
Вашим видом з вікна? Наш маркізет є найкращим вибором.
Маркізет VELUX забезпечуює ефективний захист від спеки,
тому що він блокує сонячні промені до того, як вони почнуть
світити у Ваше вікно та нагрівати Вашу кімнату. Окрім того,
маркізет є прозорим, так що Ви зможете насолоджуватися
видом зі свого вікна. Маркізет підходить до будь-якого вікна
VELUX, і його легко встановити зсередини Вашого будинку.
Ви можете також поєднати його з внутрішніми шторами,
щоб регулювати, пом‘якшувати чи повністю заблокувати
зовнішнє денне світло. Маркізет VELUX виготовлений з
тканини, яку легко мити вологою серветкою.
• Ефективний захист від спеки – знижує проникнення
спеки на 90 %
• Пропускає світло в кімнату
• Забезпечує можливість бачити крізь маркізет
• Легке встановлення

Захист від спеки
• Контролюється зсередини
• Ви можете обрати маркізет з ручним, електричним
керуванням та керуванням за допомогою сонячних
елементів
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6

* Технічні значення різних аксесуарів визначені за допомогою стандартизованих
тестів та розрахунків, всі вони відповідають міжнародним стандартам
EN ISO 12567-2, EN 13363-2 та ISO 15099

6060

6080
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Сонцезахисні аксесуари

Prices from
230-350
ЦіниEuro
від
order directly at
www.velux.com

300 грн.

Рулонні штори
(RHL/RFL/RML/RSL)

Витончений дизайн
алюмінієвих профілів
Slim Line не тільки
виглядає чудово,
вони також
пропускають більше
світла в кімнату, коли
штори підняті.

Рулонні штори VELUX є стильним та ефективним методом
приглушення світла та забезпечення загального
усамітнення. Вони ідеальні для будь-якої кімнати, де Ви
хочете регулювати кількість зовнішнього сонячного світла.
Легко встановлюються у Ваше мансардне вікно VELUX.
Рулонні штори VELUX є в широкому діапазоні кольорів та
стилів – і Ви можете обирати між ручним керуванням,
керуванням від сонячних елементів чи електричним
керуванням.
• Приглушує світло
• Встановлюється за кілька хвилин за допомогою
унікальної системи Pick&Click!®

Reducerer Forbedrer
varmen isoleringen

95%

med op til

27%

med op til

Примітка: Точні кольори та моделі тканин можуть відрізнятися від надрукованих зразків.

• Забезпечує усамітнення
• В наявності є штори з боковими направляючими та
широкий діапазон кольорів
• В наявності є штори з гачками, що можуть відкриватися тільки в 3-х позиціях.                               
Присутні в 4-х основних кольорах (1028, 1086, 4000, 9050)
• Ви можете обрати рулонні штори з ручним, електричним керуванням чи керуванням за
допомогою сонячних елементів
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Регулювання денного світла

®
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VELUX
Сонцезахисні аксесуари
Ціни від

680 грн.

Штори-плісе
(FHL)

Штори-плісе VELUX доповнюють будь-який інтер‘єр,
оскільки вони заповнюють Вашу кімнату елегантним,
м‘яким світлом. Вони ідеальні для будь-якої кімнати, де Ви
хочете регулювати кількість зовнішнього світла. Штору-плісе
можна встановити на будь-яке мансардне вікно VELUX і
керувати нею вручну чи за допомогою пульту дистанційного
управління. Штори-плісе VELUX представлені у
33 різноманітних кольорах. Таким чином Ви маєте
можливість обрати той, який найбільше пасує до інтер’єру
Вашої кімнати.
• Оптимальний контроль денного світла
• Встановлюється за кілька хвилин за допомогою
унікальної системи Pick&Click!®
• Фіксується в привідкритому стані
• Плавне, безперервне переміщення

Примітка: Точні кольори та моделі тканин можуть відрізнятися від надрукованих зразків.

• Існують в широкому діапазоні кольорів та стилів
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Регулювання денного світла
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®
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VELUX
Сонцезахисні аксесуари
Ціни від

570 грн.

Затемнюючі штори
(DKL/DML/DSL)

Затемнюючі штори VELUX забезпечать Вам повну темряву
будь-коли. Ідеальні для спалень, а також для дитячих кімнат,
де необхідний повний контроль світла. Затемнюючі штори
забезпечують міцний нічний сон та гарний пообідній
відпочинок. Для досягнення повного затемнення штори
VELUX виготовлені таким чином, що вони відповідають
розмірам мансардних вікон VELUX. Затемнюючі штори
VELUX виготовляються в 40 різних кольорах, і Ви можете
обрати між традиційним ручним керуванням, керуванням
за допомогою сонячних елементів чи електрики.
Для уникнення віддзеркалень та
забезпечення повного блокування
світла внутрішня сторона бокових
направляючих пофарбована в
чорний колір.

• Найкращі затемнюючі штори на ринку
• Встановлюється за кілька хвилин за допомогою
унікальної системи Pick&Click!®
• Можливість фіксації в будь-якій позиції
• Покращують теплоізоляцію для комфорту та
температурного контролю
• Для регулювання світла та декорування можна
встановити додаткові штори-плісе (див. стор. 16)

Примітка: Точні кольори та моделі тканин можуть відрізнятися від надрукованих зразків.

Додатковий комфорт – див. наступну сторінку
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»

Затемнення
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®
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Покращання Вашого комфорту
Затемнюючі штори забезпечують чудовий захист від денного світла. Однак,
якщо Ви хочете найкращого комфорту, Вам слід розглянути можливість
підвищення рівня захисту від сонця. Подивіться, будь ласка, на наші рішення,
надані нижче, та зробіть власний вибір. Додаючи маленький аксесуар, Ви
можете досягнути значно більшого комфорту.

Міцний сон
Затемнюючі штори VELUX (DKL) –
Ваша гарантія міцного нічного сну.

Затемнення

Ціни від

570 грн.

Міцний сон та прохолода
Поєднайте Ваші затемнюючі штори (DKL)з
маркізетом (MHL), і Ваша кімната
залишиться прохолодною навіть у
спекотний літній день.

Затемнення
та захист
від спеки

Ціни від

1020 грн.
Затемнення
Денний та нічний
комфорт
Наші рішення два в одному поєднують
затемнюючі штори (DKL) та штори-плісе
(FHL). Додайте маркізет (MHL) ззовні, і Ви
будете мати повний комфорт.

Повний
контроль за
світлом та
спекою

Захист від спеки
Регулювання денного світла

Ціни від

1700 грн.
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Ціни від

900 грн.

Комбінована штора «Дуо»
(DFD)

Наші комбіновані штори «Дуо» є поєднанням затемнюючої
штори «Сієста» та штори-плісе. Регулюються вручну. Для
повного контролю за світлом Ви не знайдете кращого
варіанта, ніж комбіновані штори «Дуо». Це надає Вам всі
переваги наших затемнюючих штор – включаючи повне
затемнення – при цьому Ви насолоджуєтеся м‘яко розсіяним
денним світлом, яке забезпечують наші штори-плісе.

Точні кольори та моделі тканин можуть відрізнятися від надрукованих зразків.

• «2 штори в 1» –  це ідеальне рішення для спальні
• Встановлюється за кілька хвилин за допомогою
унікальної системи Pick&Click!®
• Можливість фіксації в будь-якій позиції
• Має теплоізоляційну здатність для комфорту та
температурного контролю
• Існуює в 4 різних кольорах в сполученні з білою
шторою-плісе.

Додаткові штори-плісе
Ви можете також створити Ваші власні комбіновані штори
«Дуо» шляхом додання до Ваших затемнюючих штор
«летючу» штору-плісе (FPL). Це дозволить Вам блокувати
світло чи насолоджуватися м‘яко розсіяним світлом шториплісе.

З комбінованими шторами «Дуо» VELUX Ви одержуєте
затемнення, регулювання світла та декорування – все в
одному.

Затемнення
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Регулювання денного світла

®

16

17

VELUX
Сонцезахисні аксесуари
Ціни від

680 грн.

Жалюзі
(PAL/PML)

Поєднуючи класичний стиль з оптимальним контролем
світла, жалюзі VELUX забезпечують необхідну кількість
проникнення світла. Вони ідеальні для Вашого дому, офісу,
спальні чи кухні. З витонченими профілями та елегантно
скошеними кутами наші жалюзі ідеально підходять до
Вашого мансардного вікна VELUX. Ними легко керувати
вручну чи за допомогою пульту дистанційного керування.
Жалюзі VELUX з ручним керуванням забезпечують плавне та
легке переміщення, мають унікальний дизайн, що усуває
необхідність в шнурах, які мають неестетичний вигляд.
Жалюзі з ручним керуванням:
Жалюзі VELUX мають стильну ручку-планку та гарно
продуманий повзунок, тому вони працюють плавно
незалежно від нахилу Вашого даху – і навіть тоді, коли Ваше
вікно відкрите.
Унікальний дизайн надає вам можливість
легко переміщувати ламелі в будь-яке
положення для контролю направлення світла.

• Оптимальне регулювання світла
• Встановлюється за кілька хвилин за допомогою
унікальної системи Pick&Click!®
• Управляються без шнура
• Фіксуються у будь якому положенні
• Ламелі без отворів запобігають небажаному
проникненню прямого світла
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Регулювання денного світла

®
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Контролювання енергії за допомогою
жалюзі та штор VELUX
Енергоефективні штори (FHC)

Енергоефективні штори мають
теплоізоляційну здатність. Холодними
зимними ночами, коли Ви опускаєте штори,
Ви будете використовувати цю перевагу, що
знизить втрати тепла до 34%.

Покращення

теплоізоляції
на

34%*

Ціни від

940 грн.

Енергоефективні штори (FHC) +
маркізет (MHL)

Оптимальний контроль енергії
Раціональна життєдіяльність
Природне світло та свіже повітря грають важливу
роль в здоровому житті та споживанні енергії. Тому
коли Ви обираєте вікна та аксесуари, зверніть увагу
на рівень споживання енергії. Ефективність
використання енергії полягає в отриманні
найбільшої користі від енергії, що є у Вашому
розпорядженні. При встановленні в правильному

місці мансардні вікна можуть допомагати в
нагріванні Вашого дому за рахунок сонячної енергії
та забезпечать відмінну вентиляцію. Вибір жалюзі
та штор VELUX з вірними характеристиками
допоможе Вам зберегти більше енергії, зменшить
Ваші рахунки за енергію та допоможе Вам
створити комфортний мікроклімат вдома.

Ви можете комбінувати енергоефективні
штори з маркізетом. Ця комбінація
значно покращить Ваш внутрішній
мікроклімат. Холодними зимними днями
енергоефективні штори зберігають тепло
в кімнаті, а в спекотні літні дні маркізет
відштовхує сонячні промені перш ніж
вони торкнуться віконного скла та
знижує спеку до 90%.

на

34%*
Зниження

спеки
на

90%*

Ціни від

1390 грн.
Енергоефективні штори (FHC) +
ролети (SCL)

Енергетичний баланс – що це означає?

Покращення

теплоізоляції

Якщо Ви обираєте комбінацію
енергоефективних штор та ролет, Ви
отримаєте відмінну теплоізоляцію, захист
від спеки та контроль затемнення, коли це
потрібно.

Покращення

теплоізоляції
на

34%*
Зниження

спеки
на

Мансардне вікно одержує та
віддає теплову енергію
Коли сонце нагріває віконне скло,
промені трансформуються в тепло
всередині кімнати. Аналогічним
чином, коли зовнішня температура
починає знижуватися, віконне скло
почне віддавати теплову енергію в
зовнішнє середовище.
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Зниження
спеки

Покращення
теплоізоляції

Захистіть Ваш дім від сонячної спеки
Коли погода тепла, Вам треба знизити
вплив сонячного тепла. Зовнішній маркізет,
наприклад, знизить вплив спеки на 90 %.

Ціни від

3590 грн.

Захистіть Ваш дім від втрат тепла
Сучасні мансардні вікна мають гарну
теплоізоляційну здатність. Захист від
сонця зсередини може надалі покращити
цю здатність до 34%.

95%*

Контроль енергії
* Технічні значення різних аксесуарів визначені за
допомогою стандартизованих тестів та
розрахунків, всі вони відповідають міжнародним
стандартам EN ISO 12567-2, EN 13363-2
та ISO 15099
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VELUX
Сонцезахисні аксесуари
Ціни від

940 грн.

Покращення

теплоізоляції
на

34%*

Новинка!
Енергоефективні
штори
(FHC)

Енергоефективні штори VELUX поєднують елегантний
вигляд класичних штор-плісе VELUX з теплоізоляційними
властивостями алюмінієвого покриття, яке дозволяє
зберігати тепло всередині взимку та запобігає перегріванню
кімнати влітку. Це чудовий спосіб зробити Ваш дім більш
енергоефективним. Новий Slim Line дизайн виглядає
витончено та елегантно. Енергоефективні штори VELUX
представлені у дев‘яти різних кольорах.
• Нові енергоефективні штори мають теплоізоляційну
здатність та підвищують рівень комфорту.  
• Встановлюється за кілька хвилин за допомогою
унікальної системи Pick&Click!®
• Ефекти легкого затемнення досягається завдяки
затемнюючій тканині
• Фіксуються у будь якому положенні
• Плавний дизайн – відсутність видимих шнурів

Енергоефективні штори мають
стільникову структуру з
алюмінієвим покриттям
зсередини.

1045

1046

1049

1048

1050

1051

1053

1052

1047

Контроль енергії
®
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* Технічні значення різних аксесуарів визначені за допомогою стандартизованих
тестів та розрахунків, всі вони відповідають міжнародним стандартам
EN ISO 12567-2, EN 13363-2 та ISO 15099.

VELUX
Сонцезахисні аксесуари
Ціни від

870 грн

Москітні сітки забезпечать Вам можливість
тримати вікна відкритими, не дозволяючи
комахам потрапити у Вашу кімнату.

Москітні сітки
(ZIL)

Свіже повітря без комах! З москітними сітками
VELUX Ви можете тримати Ваші вікна відкритими та
насолоджуватися міцним нічним сном. Бокові
направляючі та гумовий ущільнювач забезпечують
100 % герметичність так, що навіть найменші комахи
не зможуть потрапити в приміщення. Москітні сітки
VELUX підходять для всіх мансардних вікон VELUX
і їх можна комбінувати з будь-якими нашими жалюзі
та шторами. Їх легко встановлювати та зручно
використовувати.
• Москітна сітка VELUX надає 100 % захист від комах
• Міцний, прозорий, сітчастий матеріал
• Коли москітна сітка не використовується, вона легко
вкладається в корпус над вікном
• Не заважає насолоджуватися видом з вікна
• Легке встановлення

Захист від комах
Для вірного розміру москітної сітки
виміряйте Ваш відкос, як це показано
вище.
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VELUX
Сонцезахисні аксесуари
Prices from

230-350 Euro
order directly at
www.velux.com

Експлуатація
Сонцезахисні аксесуари VELUX є
найкращим вибором для Вашого
мансардного вікна VELUX
незалежно від того, яку модель Ви
маєте. Вони виготовляються в
різних типах та кольорах, і Ви
можете обирати з широкого
діапазону рішень з ручним,
електричним керуванням чи
керуванням від сонячних батарей –
все залежить від Ваших потреб та
бажань.
Ручне керування
Сонцезахисні аксесуари з ручним
керуванням ідеальні для
мансардних вікон, що
відкриваються вручну та до яких
легко дістати. Всі сонцезахисні
аксесуари легко керуються рукою,
стрижнем чи шнуром. Ви можете
побачити їх на сторінці 29.
Електричні – з дистанційним
керуванням
Якщо у Вас є кілька мансардних
вікон VELUX чи вікно VELUX з
електричним керуванням, ми
рекомендуємо Вам обирати

сонцезахисні аксесуари, якими
можна керувати за допомогою
пульту дистанційного керування.
Це забезпечує Вам зручність
керування з будь-якого місця у
Вашому домі.
Живлення від сонячних
батарей – з дистанційним
керуванням
Сонцезахисні аксесуари VELUX, що
живляться від сонячних батарей,
можуть встановлюватися на
мансардні вікна з ручним
керуванням та мансардні вікна, що
живляться від сонячних батарей.
Без проводів та з‘єднання з
джерелом живлення наші жалюзі,
ролети та штори з живленням від
сонячних батарей швидко та легко
встановлюються та обладнані
дистанційним керуванням.
Сонцезахисні аксесуари працюють
від батареї, що заряджається від
розміщених ззовні сонячних
елементів. Сонцезахисні аксесуари
VELUX з живленням від сонячних
елементів можна використовувати
вночі та взимку.

io-homecontrol ® Всі продукти VELUX з електричним та сонячним живленням сумісні з io-homecontrol®, що означає,
що їх можна застосовувати з іншими продуктами у Вашому домі. Дізнайтеся більше про переваги io-homecontrol®
на сайті www.io-homecontrol.com. Io-homecontrol® забезпечує прогресивну та безпечну радіо технологію, яку легко
встановити. Продукти з міткою io-homecontrol® поєднуються з будь-якими іншими, підвищуючи комфорт, безпеку
та енергозбереження.

Керування

www.io-homecontrol.com
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VELUX
Сонцезахисні аксесуари

Ваш вибір
Ролети

Маркізет

Рулонні
штори

Експлуатаційні можливості
Штораплісе

Затемню- Комбіноючі штори вана
штора
«Дуо»

Жалюзі

ЕнергоМоскітна
ефективні сітка
штори

Ролети

Маркізет

Рулонні
штори

Штораплісе

Затемню- Комбіноючі штори вана
штора
«Дуо»

Жалюзі

ЕнергоМоскітна
ефективні сітка
штори

Експлуатація
Захист від
спеки

Затемнення

Контроль
денного
світла

Ручне
керування

√

√

√

Живлення
від
сонячних
батарей

√

√

√

Електричне
керування

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

Безпека
Шнур

√

Покращена
теплоізоляція
Приватність

Шумоізоляція

•
•
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Направляючі алюмінієві або білого кольору
Верхні та бокові направляючі можуть бути
алюмінієві або білого кольору.

Захист від
комах

Максимальний ефект
Високий ефект
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VELUXVELUX
Сонцезахисні
blinds &аксесуари
shutters

Як замовляти

1
Her en tekst
der fortæller om
2
muligheden for tilkøb af hvidlakeret aluskinner på de gæl3
dende produkter.
4
Вибір штори

Оберіть тип штори.

Вибір кольору

Всі кольори штор мають код кольору. Оберіть той, що Вам до вподоби.

Вибір керування

В залежності від Ваших потреб Ви можете обрати продукт з ручним,
електричним керуванням чи керуванням від сонячних елементів.

Вибір направляючих
Верхні та бокові направляючі можуть бути алюмінієві або білого кольору.

5

Вибір вірного розміру
Для ідентифікації вірного розміру подивіться на табличку з даними
Вашого вікна. В цьому прикладі модель вікна – GGL, а розмір вікна - M08.
(Інші віконні моделі мають іншій код.)

Як знайти Вашу модель та
розмір

®

Табличка з даними та її розміщення можуть
відрізнятися від прикладу, що приведений на
фото. Однак вона буде містити необхідну
інформацію стосовно моделі та розміру.

На мансардних вікнах VELUX є попередньо встановлені
кронштейни, в які вставляється штора і закріплюється.
Модель вікна

Код розміру

Модель вікна

Код розміру

Модель вікна

Код розміру

Отримати більше інформації можна на сайті

www.velux.ua

Prices from
30

128
Euro
order directly at
www.velux.com
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