
Zdravý 
domov 
jednoducho 
pod palcom



Strešné okno 
s horným 
ovládaním

Elektrické 
napájanie

Elektrické 
napájanie

Solárne
napájanie

Solárne 
napájanie

ELEKTRICKY NAPÁJANÉ 
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

KMG 100K + KUX 110
Set na adaptáciu okna 
na elektrický pohon 

Vyberte si ideálne riešenie

Komfort diaľkového ovládania za dostupnú cenu

Prémiové riešenie diaľkového ovládania

Regulácia tepla a svetla

Vitajte vo svete diaľkovo ovládaných okien VELUX, ktoré vám okrem 
dostatku denného svetla a čerstvého vzduchu prinášajú komfort riadenia 
zdravého vnútorného prostredia. Diaľkovo ovládať môžete nielen strešné 
okná, ale aj svetlíky, rolety alebo markízy, čo oceníte najmä pri vysoko 
umiestnených výrobkoch. Užite si praktické diaľkové ovládanie s vedomím, 
že ste pripravení aj na nadchádzajúcu éru inteligentných domácností.

Strešné okno 
s horným 
ovládaním

SOLÁRNE NAPÁJANÉ 
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

KSX 100K
Set na adaptáciu okna 
na solárny pohon 

STREŠNÉ OKNÁ VELUX INTEGRA®

 Nadčasový dizajn
 Už z výroby integrovaný pohon
 Široký výber zasklenia
 Prémiové izolačné parametre

ROLETY A ŽALÚZIE

 Automatické zatienenie
 Ochrana pred prehrievaním
 Komfortné ovládanie 
 Jednoduché ovládanie   

 produktov mimo dosahu
 Možnosť spoločného  

 ovládania viac výrobkov

VÝHODY DIAĽKOVO OVLÁDANÝCH STREŠNÝCH OKIEN

 Komfortné ovládanie
 Ovládanie vysoko umiestených okien

  Dažďový senzor 
 Denné svetlo a čerstvý vzduch



Majte všetky svoje výrobky VELUX INTEGRA® plne pod kontrolou

Ovládajte výrobky VELUX 
INTEGRA® kedykoľvek a kdekoľvek 
– jednoducho zo svojho mobilného 
telefónu, prostredníctvom hlasového 
pokynu alebo osobného časovania.

Celý domov vo vašej dlani
Ovládajte výrobky VELUX INTEGRA® cez mobilný telefón, 
jednotlivo aj v skupinách. Aplikáciu je jednoduché inštalovať 
aj používať a môže ju zdieľať viac členov domácnosti. Majte 
neustále v dosahu každé strešné okno, roletu 
aj markízu– či už ste doma, alebo vonku.

VELUX App Control môžete kedykoľvek jednoducho povýšiť na VELUX 
ACTIVE with NETATMO.

Kontrola kvality vnútorného prostredia
VELUX ACTIVE with NETATMO pridáva k VELUX App 
Control inteligentné funkcie, ktoré vám doma zaistia 
zdravšiu klímu. Pomocou inteligentných senzorov v interiéri 
monitoruje teplotu, vlhkosť a hladinu CO

2
. Využíva dáta z online 

predpovede počasia. Algoritmy priebežne vyhodnocujú všetky 
údaje a automaticky riadia vetranie a tienenie.

Zverte vetranie a tienenie 
inteligentným technológiám, 
ktoré sa vám doma automaticky 
postarajú o zdravú klímu.

Hey Google
works with

Hey Google
works with

VELUX App Control ponúka jednoduché a inteligentné 
ovládanie všetkých výrobkov VELUX INTEGRA® priamo 
z vášho telefónu. S VELUX ACTIVE with NETATMO získate 
navyše aj funkcie automatického riadenia, ktoré sa vám doma 
samy postarajú o zdravé a príjemné prostredie.

Čo bude najlepšie pre váš domov?

Vlastnosti
VELUX 
App Control

VELUX ACTIVE 
with NETATMO

Ovládanie pomocou smartfónu √ √
Funkcia skupinového ovládania √ √
Časovanie a scenáre √ √
Hlasové ovládanie Google Assistant,

Apple HomeKit
Google Assistant,
Apple HomeKit

Kompatibilita Google Assistant,
Apple HomeKit, 
tieniace doplnky 
Somfy

Google Assistant,
Apple HomeKit, 
tieniace doplnky 
Somfy

Inteligentná ochrana pred 
teplom √ √

Časovač vetrania √ √
Ovládanie klímy v interiéri × √
Senzorom riadená ventilácia × √
Údaje z inteligentného senzora × √
Aktuálne správy o počasí × √
Kontrola počasia × √

VELUX App Control
KIG 300 KIX 300

Novinka



Balíček strešného okna VELUX 
s trojsklom so setom na adaptáciu 

na diaľkové ovládanie.

Vonkajšie rolety VELUX v lete 
chránia pred prehrievaním, v zime, 

naopak, zabraňujú úniku tepla.

Strešné okno VELUX INTEGRA® 
s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami 

a integrovaným diaľkovým 
ovládaním.

Riadená ventilácia

Dostupné na elektrický 
aj solárny pohon

Ochrana pred tepom Regulácia svetla

+

+

Štandard Plus         Premium

+

Zdravý domov

Vnútorné rolety VELUX regulujú 
množstvo svetla v miestnosti presne 

podľa vašich potrieb. 

Vnútorné rolety
Vonkajšie rolety 
a markízy

PremiumŠtandard Plus

+

Zdravé bývanie na dosah
Prichádza éra inteligentných domácností. Užite si dostatok denného svetla, 
vyvetraný interiér aj komfortnú teplotu vo všetkých ročných obdobiach. 
Vďaka diaľkovo ovládaným výrobkom VELUX bude zdravé vnútorné prostredie 
vo vašom domove zaistené automaticky.

Máte doma manuálne ovládané strešné okná VELUX?
Chceli by ste aj tak využívať komfort spojený s diaľkovým 
ovládaním? Vďaka setu na adaptáciu na solárny pohon 
je to jednoduchšie, než si myslíte.

www.velux.sk


