
Roleta AUB to praktyczny i dekora-
cyjny, a przy tym najtańszy sposób 
ochrony przed światłem słonecznym 
użytkowników okien dachowych: 
VELUX®, FAKRO®, RoofLITE®, OptiLi-
ght®. Posiada trzy pary zaczepów, 
które umożliwiają ustawienie rolety  
w wybranych pozycjach. Materiał zwi-
nięty jest na wałku ze sprężyną. Wypo-
sażona jest w estetyczną listwę alumi-
niową kryjącą wałek rolety.

www.kronmat.com

Zaczep-możliwość zatrzymania rolety  
w trzech pozycjach

Roleta AUB

z transparentnym materiałem jednobarwnym:

AUB – 002  beżowy                   AUB – 014  niebieski

z materiałem nieprzepuszczającym światło  
pokrytym od strony szyby białą warstwą:
AUB – 230  beżowy                  AUB – 229  granatowy  	 stopniową	redukcja	dopływu	światła

	 redukcję	nadmiaru	ciepła	w	pomieszczeniu,	
	 ochronę	wnętrza	przed	szkodliwym		

	 promieniowaniem	UV	
	 łatwość	użytkowania	dzięki	sterowaniu		

	 ręcznemu,	oraz	możliwość	zatrzymania	rolety	
	 w	trzech	różnych	pozycjach	

	 zapewnienie	poczucia	prywatności	poprzez		
	 całkowite	zaciągnięcie	rolety

Do poDstawowych zalet  
tego proDuktu zaliczamy:

Listwa aluminiowa kryjąca wałek rolety

Oferowany produkt dostępny jest w dwóch wersjach oraz kolorach materiałów:

2 lata 
gwarancji



Więcej szczegółowych informacji na temat tego oraz innych produktów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.kronmat.com.

Jednocześnie informujemy iż wszystkie dodatki wewnętrzne (w tym AUB) nie są objęte znakowaniem CE, ponieważ w myśl ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004r. (Dz. U. Nr 92, poz 881), dodatki wewnętrzne (rolety, żaluzje) nie są wyrobami budowlanymi, gdyż nie zostały objęte zakresem przedmiotowym żadnego z mandatów Komisji 
Europejskiej na opracowanie norm zharmonizowanych oraz wytycznych do opracowania europejskich aprobat technicznych. Zatem przy wprowadzaniu dodatków wewnętrznych 
do obrotu nie ma obowiązku znakowania ich znakiem CE ani wystawiania europejskiej deklaracji zgodności. Produkty nie objęte znakowaniem CE muszą spełniać wymagania 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).
VELUX®, FAKRO®, OptiLight®, RoofLITE® są znakami zastrzeżonymi.

KRONMAT sp. z o.o., ul. Węgierska 146c, 33-300 Nowy Sącz, 
e-mail: biuro@kronmat.com 

www.kronmat.com

prosty wybór

Roleta AUB przeznaczona jest do okien dachowych VELUX typu GGL, 
GHL, GPL, GZL, wszystkich typów okien FAKRO ( z wyjątkiem FTT U5), 
RoofLITE  AA i DP oraz OptiLight wersji B, VB. 
 
W celu prawidłowego doboru dodatków do okien dachowych należy 
podać typ i rozmiar okna. Informacje te można znaleźć na tabliczce 
znamionowej umieszczonej na prawym, górnym rogu skrzydła.

typ okna

rozmiar okna

kod produkcji okna

prosty  montaż

Roleta AUB dostępna jest w wersji ręcznej w której obsługa odbywa się za pomocą uchwy-
tu belki dolnej. Jeśli roleta zamontowana jest poza bezpośrednim zasięgiem użytkownika, 
do jej podnoszenia/ opuszczania można zastosować drążek teleskopowy. Montaż rolety 
można wykonać samodzielnie zgodnie z instrukcją montażu znajdująca się w każdym opa-
kowaniu. 

typ okna

rozmiar okna

wariant okna i rodzaj szyby

kod produkcji
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markiza zewnętrzna AVM

Roleta AVF to nowy produkt w ofercie Kronmat Sp. z o.o. Stanowi on doskonały dodatek do okien dachowych 
produkowanych przez firmę Velux zapewniając wszystkie parametry jakie powinny spełniać akcesoria wewnętrzne. 

Roleta AVF wyposażona jest w boczne prowadnice, które zasłaniają przestrzeń pomiędzy materiałem rolety a skrzydłem 
okna i dzięki temu pozwalają uzyskać zaciemnienie pomieszczenia. Zastosowany system sznurków umożliwia równoległe 
prowadzenie belki dolnej oraz ustawienie jej w dowolnym położeniu co przekłada się na możliwość stopniowej redukcji 
dopływu światła. Dolna listwa aluminiowa wyposażona jest w uszczelkę, w celu lepszego dopasowania do dołu skrzydła 
i ograniczenia prześwitu pomiędzy belką dolną  a dołem skrzydła. Materiał (tkanina) stosowany w roletach AVF nie 
przepuszcza światła.

Do podstawowych zalet tego produktu zaliczamy: 

roleta wewnętrzna AVF

AVF

WYGODA:
stopniową redukcja dopływu światła, aż po zaciemnienie 
pomieszczenia (nie daje jednak absolutnego zaciemnienia),

OSZCZĘDNOŚĆ:
Redukcja nadmiaru ciepła w pomieszczeniu

FUNKCJONALNOŚĆ:
Łatwość użytkowania dzięki sterowaniu 
ręcznemu oraz możliwość zatrzymania 
rolety w dowolnym miejscu 

BEZPIECZEŃSTWO:
Zapewnia poczucie prywatności poprzez 
możliwość całkowitego zaciągnięcia rolety

Ograniczenie strat ciepła w pomieszczeniu 
w okresach grzewczych

Ochrona wnętrza przed szkodliwym 
promieniowaniem UV



markiza zewnętrzna AVM

Roleta AVF dostępna jest w wersji ręcznej w której obsługa odbywa się za 
pomocą belki dolnej. Jeśli roleta zamontowana jest poza bezpośrednim zasięgiem 
użytkownika, do jej podnoszenia/ opuszczania można zastosować drążek 
teleskopowy.

Montaż rolety można wykonać samodzielnie, zgodnie  z instrukcją znajdującą się  
w każdym opakowaniu.

Roleta AVF objęta jest 2-letnią gwarancją.

Rolety można czyścić wodą z dodatkiem delikatnych środków piorących.

Jednocześnie informujemy iż wszystkie dodatki wewnętrzne (w tym AVF) nie są objęte znakowaniem CE, ponieważ w myśl ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 
16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz 881), dodatki wewnętrzne (rolety, żaluzje) nie są wyrobami budowlanymi, gdyż nie zostały objęte zakresem przedmiotowym 
żadnego z mandatów Komisji Europejskiej na opracowanie norm zharmonizowanych oraz wytycznych do opracowania europejskich aprobat technicznych. Zatem 
przy wprowadzaniu dodatków wewnętrznych do obrotu nie ma obowiązku znakowania ich znakiem CE ani wystawiania europejskiej deklaracji zgodności. Produkty 
nie objęte znakowaniem CE muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r.   o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. Nr 229, poz. 2275).

W przypadku zainteresowania produktem zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Kronmat Sp. z o.o.

Produkt ten dostępny jest w dwóch kolorach: 

  -  granatowym (AVF 229…)                                                               -  beżowym (AVF 230…)

Roleta AVF przeznaczona jest do okien dachowych Velux typu GGL, GHL, GPL, GZL  
w rozmiarach zgodnych ze standardowo przez nich oferowanych.
W celu prawidłowego doboru dodatków do okien dachowych VELUX, należy podać typ            
i rozmiar okna. Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej na 
prawym, górnym rogu skrzydła.

typ okna 
np. GGL

rozmiar okna 
np. M06



OptiSol

markiza zewnętrzna AVM

Rolety zewnętrzne AVR stanowią doskonały dodatek do okien dachowych produkowanych przez firmę Velux 
zapewniając wszystkie parametry jakie powinny spełniać akcesoria zewnętrzne. Spośród wszystkich dodatków najlepiej 
chronią przed nagrzewaniem się poddasza. W porównaniu z dodatkami wewnętrznymi chronią co najmniej osiem 
razy lepiej i w znacznym stopniu zaciemniają wnętrze pomieszczenia zapewniając tym samym poczucie prywatności. 
Poprawiają także parametry izolacyjne całego okna zmniejszając straty ciepła w pomieszczeniu w okresie zimowym.

Do podstawowych zalet tego produktu zaliczamy: 

rolety zewnętrzne AVR

AVR

Skuteczna ochrona przed upałem:
Roleta zewnętrzna chroni przed 
ciepłem zatrzymując promieniowanie 
słoneczne już przed szybą. Oddaje 
ciepło na zewnątrz i nie dopuszcza 
do nagrzewania się wnętrza    
pomieszczenia.

Ochrona przed promieniowaniem UV:
Roleta skutecznie chroni przed 
promieniowaniem UV, chroniąc 
elementy wyposażenia pomieszczenia 
przed wyblaknięcie

Komfort:
Zaciąganie lamelek redukuje dopływ 
światła. Całkowicie zaciągnięte lamelki 
nie dają jednak zaciemnienia w 100%

Redukcja hałasu:
Roleta chroni przed nadmiernym 
hałasem dochodzącym z zewnątrz.

Ochrona prywatności:
Zapewnia poczucie prywatności 
poprzez całkowite zaciągnięcie 
rolety.

Bezpieczeństwo:
Roleta zamontowana na oknie 
stanowi element utrudniający 
włamanie.

Energooszczędność: 
Roleta ogranicza zużycie energii w 
urządzeniach klimatyzacyjnych oraz 
straty ciepła w sezonie zimowym.



markiza zewnętrzna AVM

Na życzenie klienta, za dopłatą, może być wykonany w dowolnym kolorze z palety RAL.
Pancerz rolety składa się z kilkudziesięciu profili aluminiowych, z których każdy jest odseparowany od sąsiedniego 
łącznikiem gumowym w kolorze czarnym. Taka konstrukcja pancerza ma na celu przede wszystkim wyciszenie pracy 
rolety oraz jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi - dzięki elastyczności staje się bardziej odporny.
Narożniki rolety są estetycznie wykończone elementami z tworzywa sztucznego w kolorze rolety.

Montaż rolety można wykonać samodzielnie, zgodnie z instrukcją znajdującą się w każdym opakowaniu. 
Czynność ta sprowadza się do przymocowania uchwytów montażowych do okna, następnie umieszczeniu rolet 
w uchwytach, wsunięciu do nich specjalnych sworzni  i podłączeniu sterowania.

Rolety AVR objęte są 2-letnią gwarancją.

Produkt jest certyfikowany i przebadany zgodnie z normą EN 13659.

W przypadku zainteresowania produktem zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.
Kronmat Sp. z o.o.

Produkt dostępny jest standardowo w kolorach:
-104 - RAL 7043
-102 - RAL 7022
-101 - RAL 7035 (tylko pancerz)

W celu prawidłowego doboru dodatków 
do okien dachowych VELUX, należy podać 
typ i rozmiar okna. 
Informacje te można znaleźć na tabliczce 
znamionowej umieszczonej na prawym, 
górnym rogu skrzydła.

Roleta AVR przeznaczona jest do okien dachowych Velux typu GGU, GGL, GGU Integra, GGL Integra, GHU, GPU, GHL, 
GPL oraz GZL produkowanych w latach 2000-2012.

typ okna 
np. GGL

rozmiar okna 
np. M06

AVR-Z-Wave AVR Solar
Roleta AVR dostępna jest w trzech wer-
sjach: AVR-E standardowo wyposażona w 
silnik elektryczny 24V z możliwością ste-
rowania przełącznikiem (OTCi), centrala 
(OTC3iw), pilotem (ORC) jak również kla-
wiatura współpracująca (OKC), AVR Solar 
zasilana promieniowaniem słonecznym  
i dostarczana wraz z radiowym pilotem, 
który natychmiast po zamontowaniu role-
ty umożliwia jej obsługę oraz AVR Z-Wave 
zasilana prądem z sieci elektrycznej (po-
przez zasilacz 15VDC) i sterowana za po-
mocą pilota lub przełącznika naściennego 
w bezprzewodowym systemie Z-Wave (pi-
lot lub przełącznik naścienny oraz zasilacz 
15VDC należy dokupić).



OptiSol

markizy zewnętrzne AVM

AVM

Markizy zewnętrzne AVM chronią co najmniej do 8 razy skuteczniej przed nagrzewaniem się poddasza niż dodatki 
wewnętrzne, nie ograniczając przy tym widoczności na zewnątrz. Stanowią tym samym optymalne rozwiązanie ze 
względu na efekt i cenę.

Komfort użytkowania: 

Markiza zapewnia dobrą widoczność na 
zewnątrz bez potrzeby jej odsłaniania. Za-
ciągnięta w czasie deszczu redukuje odgłos 
spadających kropel. Zapewnia poczucie 
prywatności. Zapewnia równomierny roz-
kład natężenia światła, zapewniając oczom 
wizualny komfort i mniejsze zmęczenie. 
Chroni oczy przed szkodliwym oddziały-
waniem refleksów, szczególnie przy pracy  
z komputerem.

Do podstawowych zalet tego produktu zaliczamy:

Skuteczna ochrona przed upałem:
Markiza zewnętrzna chroni przed ciepłem 
słonecznym absorbując promieniowanie 
słoneczne już przed szybą. Emituje ciepło na 
zewnątrz i nie dopuszcza do nadmiernego 
nagrzewania się wnętrza pomieszczenia.

Ochrona przed promieniowaniem UV:
Zamontowana markiza skutecznie chroni 
przed promieniowaniem UV, chroniąc 
elementy wyposażenia pomieszczenia 
przed wyblaknięciem lub żółknięciem. 

Energooszczędność:
Markiza ogranicza zużycie energii w 
urządzeniach klimatyzacyjnych, przez co 
zmniejsza emisją CO2 do środowiska.

*

* w porównaniu z dodatkami wewnętrznymi



AVM AVM Z-WAVE AVM SOLAR

materiały z 1% prześwitem względnym

materiały z 10% prześwitem względnym

KOLORY Markizy AVM

090089 091 094

092 093

AVM-E standardowo wyposażona  
w silnik elektryczny 24V z możli-
wością sterowania przełącznikiem 
(OTCi), centrala (OTC3iw), pilotem 
(ORC) jak również klawiatura współ-
pracującą (OKC)

AVM Solar to markiza zasilana  
z akumulatorów solarnych i stero-
wana za pomocą pilota. Może być 
sterowana w jednym z trzech try-
bów: automatycznym (samoczyn-
ne rozwijanie i zwijanie markizy  
w zależności od stopnia nasłonecz-
nienia), półautomatycznym (samo-
czynne rozwijanie, zwijanie za po-
mocą pilota) oraz bezpośrednio za 
pomocą pilota. Markiza Solar jest 
zasilana z pakietu akumulatorów 
12VDC zabudowanych w jej obu-
dowie. Akumulatory są doładowy-
wane przez panel solarny (pełniący 
również funkcję czujnika nasłonecz-
nienia). Markiza AVM Solar posiada  
w zestawie pilot i baterię. 

AVM Z-Wave zasilana prądem z 
sieci elektrycznej (poprzez zasilacz 
15VDC) i sterowana za pomocą pi-
lota lub przełącznika naściennego w 
bezprzewodowym systemie Z-Wa-
ve (pilot lub przełącznik naścienny 
oraz zasilacz 15VDC należy dokupić).  
W szczególnych przypadkach marki-
zą można sterować przyciskiem ser-
wisowym umieszczonym
na markizie.

Markiza AVM wykonana jest z wy-
trzymałej siatki zrolowanej na wałku 
ze sprężyną i umieszczonej w alu-
miniowej kasecie montowanej nad 
oknem. Taka konstrukcja umożliwia 
łatwą obsługę markizy, a także po-
zwala na zastosowanie tkaniny szer-
szej od szyby. Zapobiega to bezpo-
średniemu oddziaływaniu promieni 
słonecznych przy krawędzi szyby.

Markiza AVM przeznaczona jest do 
okien dachowych Velux typu GGU, 
GGL, GZL, produkowanych w latach 
2000 - 2015.
Markiza AVM Solar, AVM-E i AVM  
Z-Wave przeznaczona jest do okien 
dachowych Velux typu GGU, GGL, GZL 
produkowanymi w latach 2000 - 2012. 

typ okna
np. GGL

rozmiar okna
np. M06

W przypadku zainteresowania produktem zapraszamy do bezpośredniego 
kontaktu. Kronmat Sp. z o.o.

W celu prawidłowego doboru 
dodatków do okien dachowych  
VELUX, należy podać typ i rozmiar 
okna. Informacje te można znaleźć 
na tabliczce znamionowej umiesz-
czonej na prawym, górnym rogu 
skrzydła.

Markizy AVM objęte są 2-letnią gwarancją.

Produkt jest   zgodnie z normą EN 13561.



markiza zewnętrzna AVM

OptiSol

Roleta wewnętrzna  ORF umożliwia regulację ilości światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia oraz stanowi 
element dekoracyjny wzbogacający wystrój wnętrza. 

Zalety produktu:

Roleta wewnętrzna ORF

ORF

WYGODA:
Stopniowa redukcja dopływu światła, aż po zaciemnienie pomieszczenia 
(nie daje jednak absolutnego zaciemnienia).
Możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu dzięki bocznym 
prowadnicom.

OSZCZĘDNOŚĆ:
Redukcja nadmiaru ciepła w pomieszczeniu.

FUNKCJONALNOŚĆ:
Łatwość użytkowania dzięki sterowaniu 
ręcznemu oraz możliwość zatrzymania 
rolety w dowolnym miejscu. 

BEZPIECZEŃSTWO:
Poczucie prywatności poprzez możliwość 
całkowitego zaciągnięcia rolety.

Łatwy montaż.

Ograniczenie strat ciepła w pomieszczeniu 
w okresach grzewczych.

Ochrona wnętrza przed szkodliwym 
promieniowaniem UV.

Produkt ten dostępny jest w dwóch kolorach: 

  -  granatowym (ORF 051)                                                               -  beżowym (ORF 052)


