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V	tomto	magazínu	poskytujeme	aktuální	přehled	o	novinkách	v	oblasti	systémů	stínicí	techniky	
HELLA.	Na	následujících	stránkách	se	dozvíte	více	o	užitečnosti	našich	inovací	v	oblasti	výrob-
ků,	softwaru	a	servisu.	

S novým systémem ECN je venkovní žaluzie AR 92 robustnější, 
elegantnější a ještě tišší! Nové povrstvení Titan „si umí poradit“ 
se špínou. U ARB 80 a AR 92 ECN je nyní k dispozici ve čty-
řech různých barvách lamel.

V oblasti našeho vlastního systému řízení HELLA ONYX 
představujeme nový motor ONYX SILENT. Nyní jsme v režimu 
šeptání!  Dalšími inovacemi v této oblasti je nový – výhodnější 
a kompaktnější – ONYX Centerbox, a také to, že všechny per-
goly ve variantě PLUS jsou nyní standardně vybaveny ONYX. 
Konkrétně to znamená, že rozpoznání mrazu a větrný a slu-
neční senzor se integrují bez příplatku.

Nově máme v programu markýzy nad a pod zasklení SOLANYA 
a SOLEYA. Nahrazují dosavadní program zastínění zimních 
zahrad a přináší naším zákazníkům na terasu středomořskou 
atmosféru. Nová je rovněž markýzová pergola ELEGANZA. V 
oblasti zastřešení teras představuje pro naše partnery atrak-
tivní základní model nebo „markýzu de luxe“, podle cílové 
skupiny a podle umístění. 

Opomenutý nesmí zůstat TRAV Intergal, na který jsme ob-
zvláště hrdí. Díky tomuto výrobku byla HELLA nominována na 
cenu Inovace R + T 2021 a nedávno získala stříbro v kategorii 
nestandardních řešení. Jedná se o ucelený systém skládající 
se z rámu, parapetu a integrovaného zařízení stínicítechniky.  
Nahrazuje instalaci jednotlivých komponentů do stavebního 
otvoru. Zjednodušuje odborným prodejcům a prodejcům 

stavebních komponentů poradenství zákazníkům a při rozho-
vorech o prodeji dává větší prostor. To přináší rychlejší ujednání 
a v důsledku toho vyšší obrat. Totéž platí pro TOP FOAM, který 
si dovolujeme představit jako nadokenní element s nejlepšími 
možnými izolačními hodnotami a v různých velikostech schrá-
nek na stranách 24/25.

Oceňujeme digitalizaci prostřednictvím konfigurátoru výrobků 
HELLA a rozšířenou oblast prodejců na našem webu. Nedě-
láme to proto, abychom splnili trend digitalizace, ale abychom 
vylepšili naše služby pro vás a vaše zaměstnance.

Celkově zahrnuje náš program novinek 2021 deset dalších 
novinek v oblasti výrobků. Naši prodejci vám je samozřejmě 
rádi představí podrobně na osobní schůzce!

Na závěr vám přejeme dobrý start do sezóny a úspěšný ob-
chodní rok 2021.

Se srdečnými pozdravy

VÍTEJTE
v HELLA

Christian Schaller, 
jednatel

Andreas Kraler, 
jednatel společník
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Pěkný citát na dva řádky 
(Jméno	a	příjmení	autora)

Ukaž mi, jak stavíš, 
a já ti řeknu, 

kdo jsi.
Christian	Morgenstern 
německý	spisovatel

(1871	–1914)



HELLA JE TU PRO 
VÁS 24 HODIN
Naše nabídka služeb
S konfigurátorem výrobků HELLA jsou nyní objednávky jedno-
dušší a rychlejší. Zacházení s konfigurátorem je srozumitelné, 
jak jste zvyklí z webového e-shopu. Všechna zadání týkající 
se nabídky nebo objednávky jsou systémem průběžně dota-
zována a kontrolována, takže nelze nic opomenout.  Rabaty 
HELLA, nákupní ceny a ceny pro koncové zákazníky se stano-
vují automaticky. To značně usnadňuje kalkulaci ceny. Přístup 
k novému konfigurátoru je vyhrazen registrovaným prodejcům 
HELLA. 

Novinkou pro partnery HELLA je rozšířená oblast prodejců na 
webových stránkách HELLA. Jednoduše se přihlásíte a kdykoli 
obdržíte rychlý přehled o všech zakázkách. Bez ohledu na to 
kdy a kde - ať už z domova, ze showroomu nebo na cestách. 
Veškeré informace, potvrzení objednávek a faktury lze zobrazit 
na smartphonu i na počítači. Tuto službu doplňuje navíc přímá 
linka na kompetentní prodejní tým. 

SERVIS
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MĚNÍME
VNITŘNÍ 

PROSTOR 
PRO	ŽIVOT



HELLA POSKYTUJE 
ELEGANTNÍ	STÍNĚNÍ
Nová markýzová pergola 
ELEGANZA

ELEGANZA 
253 x 156 mm

HIGHLIGHTS
 � Nastavení	sklonu
 � LED	ve	vodicích	lištách
 � Očka	pro	svod	vody	v	textilii

PERGOLY
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ELEGANZA je nová markýzová pergola se dvěma sloupky 
a konzolami pro upevnění na stěnu. V provedení ELE-
GANZA protect je textilie vedená bočním lemem v lištách. 
S kazetou o rozměrech 253 x 156 mm mohou být terasy 
zastíněny až do hloubky 5,5 m a šířky 6 m. U markýzových 
pergol do 30 m² je možné do vodicích lišt a do kazety integro-

vat stmívatelné pásky LED, které se postarají o příjemné světlo 
podle potřeby. Na přání je možné nainstalovat mezi sloupky 
svislé zastínění volán Varioplus, které stíní především zapada-
jící slunce. 

Volán	Varioplus, 
pohon motorem (na přání)

LED 
v kazetě a vodicích lištách (na přání)

Zde	pomůcka 
pro	digitální 
zaměření!
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Nové markýzy nad a pod zasklení SOLANYA a SOLEYA 
zaujmou jednoduchým a rovným tvarem konstrukce.  Malá 
kazeta markýzy SOLANYA o rozměrech 151 x 131 mm 
se dá namontovat nad nebo pod střechu terasy. Její vo-
dící lišty jsou úzké, střecha je až do rozměru látky 20 m² 
lehká a především. Při větších rozměrech kazety SOLEYA  

253 x 156 mm lze zastínit terasy až do plochy 30 m². Ve 
variantě SOLEYA protect s vedením textilie bočním lemem 
v lištách je možné provedení bez mezer a odolné větru až do 
26 m² s třídou ochrany proti větru 3.

HELLA UKAZUJE 
HEZKÉ STRÁNKY 
ZASTÍNĚNÍ
Nové markýzy nad a pod zasklení 
SOLANYA a SOLEYA

Markýzy nad zasklení

Markýza pod zasklení

HIGHLIGHTS
 � Ovládání	motorem/rádiovým	motorem
 � LED	v	kazetě	a	vodicích	lištách 
(SOLEYA	pod	zasklení)

 � Možnost	zastínění	velkých	teras

MARKÝZY NAD ZASKLENÍ A POD ZASKLENÍ
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SOLEYA 
253 x 156 mm

SOLANYA 
151 x 131 mm
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ROBUSTNĚJŠÍ. 
ELEGANTNĚJŠÍ.	HELLA.
Nový systém ECN 
pro venkovní žaluzii AR 92 ECN

Náš patentovaný pásek s klipy a nerezovými sponami z ušlech-
tilé oceli (ECN), který spojuje lamely, umožňuje tvorbu přesně 
definovaného balíku, dokonalé naskládání smyček a tím pá-
dem minimální výšku balíku.
Z důvodu stále vyšších klimatických požadavků a nových kon-
strukčních metod jsme tuto konstrukci optimalizovali a zesílili. 
Na základě toho se ještě zvýšila odolnost proti zatížení větrem 

a nárazům větru. Současným trendem jsou tmavé barvy lamel, 
proto budeme nyní dodávat nerezové spony a plastové části v 
tmavě šedé. Dokonale ladí s šedým tažným páskem a dodávají 
zařízení elegantní vzhled. Nový pásek je současně navržen s 
redukovaným dělením a větším překrytím lamel, aby se snížila 
hlučnost a zlepšilo se uzavírání lamel. 

VENKOVNÍ	ŽALUZIE
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HIGHLIGHTS
 � Vyšší	stabilita
 � Ladný	vzhled
 � „Tišší“	závěs
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HELLA MÁ 
NĚCO	NA	ŠPÍNU
Aktuálně na přání s povrstvením 
lamel Titan
Na přání mohou být lamely určité venkovní žaluzie v provedení 
s povrstvením dioxidem titanu.  Povrstvení dioxidem titanu sni-
žuje usazování špíny na povrchu. Ten se aktivuje působením 
teploty slunce a po oplachu deštěm zůstávají lamely déle čisté. 
Pokud nestačí déšť, stačí k vyčištění lamel pouhé opláchnutí 

vodou. Vybavení je k dispozici pro venkovní žaluzie ARB 80 
a AR 92 ECN v barvách lamel 9006, 9007, 7016 a DB703 za 
příplatek.

S povrstvením Titan. Bez povrstvení Titan

RAL 9006

Sluneční	záření 
UV-paprsky jako katalyzátor 
vyvolávají rozpad organických nečistot - 
lamely se snadno čistí. 

Kapky	deště 
Špína se z povrchu odplavuje už po 
oplachu malým množství vody – lamely 
zůstávají déle čisté.

Čištění	vzduchu 
Oxid titanu v povrstvení 
přispívá k čištění povrchu 
a navíc jako polovodič  
odstraňuje nečistoty ze vzduchu.

VENKOVNÍ	ŽALUZIE
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RAL 9006 RAL 9007

POVRSTVENÍ TITAN JE K DISPOZICI V BARVÁCH

RAL 7016 DB703

HIGHLIGHTS
 � Šetrné	k	životnímu	prostředí	a	trvale	udržitelné
 � Aktivace	UV-světlem
 � Lamely	jsou	čisté	a	suché
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HELLA ULEHČUJE 
ZATEPLOVÁNÍ
Flexibilní	měkká	minerální	vata	pro	nerovné	podklady

NOVINKY

HELLA NYNÍ 
I SE STROPNÍ  
IZOLACÍ
Nová	stropní	izolace	pro	předokenní	systémy

U HELLA je od nynějška pro předokenní systém VA/VAP a 
ohýbaných U-kanálů k dispozici flexibilní a měkčí minerální 
vata v tloušťkách 20 až 90 mm jako dodatečná izolační látka 
pro zadní izolaci. Tepelná vodivost měkké minerální vaty s jed-
nostranným skleněným rounem je 0,035 W/mK. Vyrovnáním 
obzvláště nerovných podkladů se značně usnadní montáž.

Od nynějška lze pro předokenní systémy VA/VAP a pro ohý-
bané U-kanály tvar 7 a 7-PT objednat jako dodatečné vybavení 
stropní izolaci. Systém je dokonale sladěný se zadní izolací, 
což zlepšuje celý proces montáže. Samozřejmě se ještě vylep-
šují izolační vlastnosti. 

VENKOVNÍ	ŽALUZIE
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HELLA PROPOUŠTÍ 
VZDUCH NAHORU
Perforovaná	čelní	clona	pro	provětrávané	fasády	

HELLA SE DÍVÁ 
I ZA 
FASÁDU
Přepracování	samonosných	systémů	šachty

Pro předokenní systémy a ohýbané U kanály lze od nynějška 
objednat perforované čelní clony pro provětrávané fasády. Tím 
odpadá potřeba obvyklých ventilačních mřížek při projektování. 
Zástavbový prostor je menší a mřížky mohou být ve shodném 
barevném provedení s fasádou. Podíl přiváděného vzduchu je 
100 cm²/m a odpovídá tak Směrnici pro projektování a reali-
zaci provětrávaných fasád.

Pro usnadnění montáže, úsporu nákladů a nenápadnou inte-
graci do fasády HELLA do detailu a velice účinně přepracovala 
své předokenní systémy VLS a VFS a rovněž samonosný fa-
sádní systém FFS. Držáky byly zesíleny a lze je nyní vyrobit 
až do šířky 2,5 m bez dodatečného hliníkového krytu. Kromě 
estetického hlediska to také snižuje hluk celé konstrukce. 
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HELLA	PŘINÁŠÍ	
INOVACE 
PRO TICHÝ PROVOZ
Nový motor ONYX SILENT 
První motor ONYX s integrovaným rádiovým přijímačem HELLA 
s obdivuhodnou tichostí provozu je tady.  Jde o trubkový mo-
tor pro rolety s technologií Plug & Play. Rádiový motor ONYX 
disponuje 2 rychlostmi, které lze aktivovat jednoduše prostřed-
nictvím rádiového ručního vysílače ONYX.CLICK nebo pomocí 
aplikace smartphone. V pomalém tichý režim je pohon téměř 

neslyšitelný. Pohyby jsou přizpůsobeny tak optimálně, že při 
dojíždění a zastavení zůstává všechno opravdu šeptání.  Po-
kud není vyžadováno rádiové řízení, lze motor HELLA SILENT 
rovněž ovládat pomocí kabelu s použitím běžných spínačů  
pro rolety.

ŘÍZENÍ	ONYX
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HIGHLIGHTS
 � Mód	šeptání
 � Inteligentní	rozpoznání	překážky
 � Ochrana	proti	námraze
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CHYTŘEJŠÍ.	
INTELIGENTNĚJŠÍ.	
HELLA.
Nový  
ONYX.CENTER 2
Novým inteligentním systémem řízení ONYX nastavila HELLA 
nová měřítka. S novinkou Gateway ONYX.CENTER 2 přichází 
nyní na trh nejmenší a nejkompaktnější centrála pro stínicí 
techniku. Délka stran má pouhých 80 mm. Výška se ve srov-
nání s předchozím modelem snížila na polovinu. Díky Gateway 
je kabel LAN zbytečný. Jednoduše se připojí k existující síti 
WLAN. Odpadá i externí anténa, protože už je integrovaná. Ba-
revný kroužek LED informuje chytře a jasně o provozním stavu.  
To nejlepší nakonec: Nový box je výrazně levnější než první 
generace a vzhledem k rozsahu funkcí nabízí nejlepší poměr 
ceny a výkonu na trhu. 

80 mm

ŘÍZENÍ	ONYX

20



HELLA od nynějška vybavuje své pergoly ve všech variantách 
PLUS standardně rozpoznáním mrazu a větrným a slunečním 
senzorem. Zcela bez příplatku! Zároveň je možné pergolu do-
plnit dodatečným vybavením: Osvětlení LED, dešťový senzor 
s rozpoznáním sněhu, infračervený tepelný zářič nebo až čtyři 
svislá boční zastínění. Ve spojení s aplikací ONYX se stává 
každá pergola chytrým a inteligentním systémem, který si zá-
kazník může přizpůsobit svým individuálním potřebám. 

HELLA	MÁ	SENZOR,	
KTERÝ	SPLNÍ	PŘÁNÍ	
ZÁKAZNÍKŮ
Pergola PLUS standardně 
s ONYX
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TRAV A HOTOVO
Integral vynikající pro nestandardní 
řešení

HELLA nabízí odborníkům na dřevěné konstrukce jednoduché 
a spolehlivé řešení, které spojuje všechna díla kolem oken. 
Umožňuje integraci montovaných výrobků stínicí techniky 
v kompletním systémovém řešení. S tímto novým výrobkem 
chce HELLA optimalizovat řešení otvorových výplní u dřevě-
ných konstrukcí.  Celý systém sestávající z rámu, parapetu a 
integrovaného zařízení stínicí techniky nahrazuje instalaci jed-
notlivých komponent do stavebního otvoru. Při instalaci tohoto 
výrobku jsou vyloučeny možné konstrukční spáry a tepelné 
můstky.  TRAV Integral je dalším vývojovým stupněm řešení 
TRAV frame používaného pro zděné konstrukce. TRAV Integral 
byl nominován na cenu Inovace R + T 2021 a získal stříbro v 
kategorii nestandardních řešení.

SYSTÉMY	OSTĚNÍ

22



HIGHLIGHTS
 � Všeuměl	pro	dřevěné	a	montované	konstrukce
 � Šetří	čas	a	náklady
 � Vynikající	zateplení	a	zvuková	izolace
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HELLA	PŘIVEDE 
VAŠE	OKNA	  
NA	TOP	ÚROVEŇ
Nové nadokenní 
elementy TOP FOAM 
Nadokenní elementy TOP FOAM z polystyrolu spojují ty nej-
lepší možné izolační hodnoty s vysokou flexibilitou. O tom 
svědčí nejen různé výšky a hloubky schránky pro všechny zá-
stavbové situace, ale i kompatibilita s integrovaným zařízením 
stínicí techniky a sítě proti hmyzu. Bez ohledu na to, zda jde o 
roletu, venkovní žaluzii nebo screen, lze integrovat každé za-
řízení. Napojení na okno naklapávací technikou navíc výrazně 
usnadňuje montáž nových schránek.
Nyní je k dispozici TOP FOAM store pro venkovní žaluzii 92 
také jako varianta XL!

TOP FOAM RvA 
S integrovanou šachtou pro 
zabudování rolet, 
revize z exteriéru

TOP FOAM RvU 
S integrovanou šachtou pro 
zabudování rolet, 
revize zespodu

HIGHLIGHTS
 � Přesná	montáž	naklapávací	
technikou

 � Ověřené	energetické	hodnoty
 � K	dispozici	jsou	dvě	 
velikosti	schránky

NADOKENNÍ ELEMENTY
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TOP FOAM store 
S integrovanou šachtou pro 
zabudování venkovních 
žaluzií

TOP	FOAM	store	XL 
S integrovanou šachtou pro 
zabudování venkovních 
žaluzií

TOP	FOAM	screen 
S integrovanou šachtou pro 
zabudování textilních 
stínění
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NOVINKY

NOVINKY 
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HELLA 
POSKYTUJE 
STÍN PROSTĚ 
VŠUDE
Všestranná	roleta	AREIA	SIDE	

HELLA 
UMÍ DODAT I TEPLO
Nový	infračervený	tepelný	zářič	pro	exteriér

Zejména v přechodném období a za chladných večerů doká-
žeme ocenit okamžité teplo, které infračervený zářič vytváří s 
výkonem až 2200 wattů. Elegantní infračervené tepelné zářiče 
s kvalitním sklokeramickým krytem mají vodotěsnou skříň a 
hodí se ideálně pro použití v exteriéru. Vzhled skříně se nechá 

ideálně kombinovat s markýzami, zastíněním zimních zahrad 
a pergolami HELLA. Tepelné zářiče jsou k dispozici v barvách 
bílá nebo černá.

AREIA SIDE je první volbou všude tam, kde chcete rychle a 
snadno dovybavit zastínění. Volán Varioplus je navržen jako 
samostatná volně visící konstrukce pro svislé zastínění. Flexi-
bilní montáž s úhelníkem umožňuje upevnění téměř ke všem 
stávajícím konstrukcím a je stejně vhodná pro montáž na 
stěnu, do stropu nebo do krokve. AREIA SIDE se dodává s 
manuálním ovládáním klikou nebo motorovým pohonem.
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