
Technické informace
Plisovaná roleta FSL 

Popis výrobku

•  Plisovaná roleta VELUX vytváří příjemné stylové 
osvětlení a soukromí.

•  Komfortní dálkové ovládání na solární pohon.
•  Dostupná v široké řadě stylových barev a elegant-

ních vzorů, které doplní váš interiér.
•  Dostupné v provedení se stříbrnými nebo bílými 

lištami*

Ovládání

•   Ovládání pomocí jednoduchého dálkového ovladače, 
který je součástí balení.

•   Solární napájení.

Materiály

• Látka: 100% polyester
•  Zásobník a boční vodící lišty: eloxovaný nebo bíle 

lakovaný hliník
• Provázky: 100% polyester
• Ostatní: plast 

Benefity

•   Regulace světla.
•   Dálkové ovládání.
•   Rychlá a snadná montáž.
•   Plynulé polohování umožňuje roletu posunout přes-

ně tam, kde ji potřebujete.
•   Provedení se stříbrnými nebo bílými lištami*.
•   Certifikace OEKO-TEX – žádné škodlivé látky.  

 
 

Napájení a spotřeba 

•  Baterie: Vysoce výkonná akumulátorová NiMH baterie 
9,6 V DC. Průběžně napájená solárním panelem. Plně 
nabitá baterie umožňuje až 600 operací bez nabití.

•  Jednoduchý nástěnný ovladač: 2x alkalické baterie 
AAA (1,5 V)

Ke stažení

Návod k montáži, popis výrobku, apod. jsou k dispozi-
ci na adrese velux.cz.

Další řešení
Vnitřní 
doplňky

Zabezpečení

Plisovaná roleta FSL komunikuje na platformě io-homecontrol®. Systém 
io-homecontrol® je progresivní a bezpečná radiofrekvenční technologie. Bez-
pečnost zajišťuje šifrovaná rádiová komunikace. Systém io-homecontrol ko-
munikuje na frekvenci 868 MHz. Tím je zajištěna správná funkce systému 
a potlačení ruchu s ostatními elektronickými zařízeními v domácnosti. Výrob-
ky s označením io-homecontrol® spolu navzájem komunikují a zvyšují kom-
fort, bezpečnost a úsporu energie.

Chytrá domácnost

•   Kompatibilní s VELUX ACTIVE with NETATMO

Zdravý domov automaticky!
Chytré senzory vnitřního prostředí neustále monitorují vnitřní teplotu, vlh-
kost a úroveň CO2 a podle naměřených údajů otevírají nebo zavírají střešní 
okna, rolety a žaluzie. 
Součástí systému VELUX ACTIVE je mobilní aplikace, která slouží k jeho na-
stavení a ovládání. Ať už jste pryč nebo doma, v aplikaci máte vždy okamžitý 
přehled o vnitřním prostředí a o chodu jednotlivých výrobků. 

•  Kompatibilní s Apple HomeKit. Ovládejte výrobky pomocí hlasu díky asis-
tentce Siri.

Solární 
napájení

Nová 
kolekce 
barev

* Požadovaný typ lišt je nutné specifikovat při objednání. 
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Tabulka velikostí

Velikost okna 
od roku 2013

Velikost 
doplňku

Velikost okna 
v letech 

2002–2014

Velikost 
doplňku

Velikost okna 
do roku 2002

Velikost 
doplňku

CK02 CK02 C02 C02 102 102

CK04 CK04 C04 C04 104 104

FK06 FK06 F06 F06 206 206

FK08 FK08 F08 F08

MK04 MK04 M04 M04 304 M04

MK06 MK06 M06 M06 306 M06

MK08 MK08 M08 M08 308 M08

MK10 MK10 M10 M10 310 M10

PK06 PK06 P06 P06 406 P06

PK08 PK08 P08 P08 408 P08

PK10 PK10 P10 P10 410 P10

SK06 SK06 S06 S06 606 S06

SK08 SK08 S08 S08 608 S08

SK10 SK10 S10 S10 610 S10

UK04 UK04 U04 U04 804 U04

UK08 UK08 U08 U08 808 U08

UK10 UK10 U10 U10 810 U10

Pro ostatní velikosti nás neváhejte kontaktovat.
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Upozornění

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy. Další informace o roletách, žaluziích a dalších výrobcích VELUX najdete na www.velux.cz. 

Kompatibilita – typy oken

Okno Okna do roku 
20021)

Okna v letech 
2002–2014

Okna od roku 
2013

GGL × × ×
GGL INTEGRA × ×
GGL SOLAR × ×
GGU × × ×
GGU INTEGRA × ×
GGU SOLAR × ×
GPL × ×
GPU × ×
GPU INTEGRA ×
GLL/GLL B ×
GLU/GLU B ×
GZL/GZL B ×
GIL/GIU × × ×
VFE/VIU × × ×
VFA/VFB × × ×

Pozn.: velikost doplňku je nutné vybrat dle tabulky na straně 2.

V případě dotazů na kompatibilitu s ostatními výrobky VELUX nás neváhejte 
kontaktovat.

*  Schopnost solárních panelů (solárně napájených rolet) 
dobíjet baterii bude omezena nebo eliminována.

Kompatibilita – ostatní produkty

Zařízení

Venkovní doplňky Ano*

Venkovní doplňky – solární pohon Ano*

Vnitřní doplňky Ne

Síť proti hmyzu ZIL Ano

Dálkově ovládaná okna Ano

io-homecontrol® Ano



VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.cz@velux.com
www.velux.cz

Informace o cenách naleznete na www.velux.cz. Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše zákaznické 
centrum.

Barvy

Záruka a ostatní

Na všechny rolety a žaluzie 
VELUX poskytujeme záruku 
2 roky od data zakoupení.  
Pro bližší informace neváhej-
te kontaktovat zákaznické 
oddělení VELUX.

1259 12821274 1278 12791277

1256 12751281

1285 12861284

1016 1276

1280

1283

Standard Premium


