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WITAMY
w HELLA

W tym magazynie prezentujemy aktualny przegląd nowości z obszaru systemów przeciwsłonecznych firmy HELLA. Na następnych stronach można się więcej dowiedzieć o korzyściach
z korzystania z naszych innowacji w obszarze produktów, oprogramowania i usług.
Nowy system ECN sprawia, że nasze żaluzje fasadowe AR
92 są bardziej trwałe, bardziej eleganckie i jeszcze cichsze!
Dzięki nowej tytanowej powłoce „bierzemy za kołnierz” brud.
Dostępna jest ona od zaraz dla lameli ARB 80 i AR 92 ECN w
czterech różnych kolorach.
W obszarze własnego systemu sterowania firmy HELLA,
ONYX, prezentujemy nowy silnik ONYX SILENT. Tutaj poruszamy się teraz bardzo cichutko! Następne innowacje w tym
obszarze to nowy – tańszy i bardziej kompaktowy – ONYX
Centerbox oraz to, że wszystkie pergole w wariancie PLUS są
teraz seryjnie wyposażane w ONYX. Konkretnie oznacza to,
że rozpoznawanie mrozu oraz czujnik wiatru i słońca są teraz
zintegrowane, bez dopłaty.
Nowością w ofercie są nasze markizy na- i podszybowe SOLANYA i SOLEYA. Zastępują one dotychczasową ofertę markiz
do ogrodów zimowych i przynoszą ze sobą na tarasy naszych
klientów śródziemnomorską atmosferę. Nowością jest również
markiza ELEGANZA. Zależnie od pozycjonowania i grupy docelowej stanowi ona dla naszych partnerów atrakcyjny model
wejściowy w obszarze zadaszeń tarasów lub „markizę de luxe”
Nie można zapomnieć o TRAV Integral, ponieważ jest on dla
nas szczególnym powodem do dumy. HELLA w związku z
tym produktem otrzymała nominację do nagrody R+T Innovationspreis 2021 i otrzymała Srebrne wyróżnienie w kategorii
Rozwiązania specjalne. Mamy tutaj do z prefabrykowanym
całościowym systemem,, składający się z ramy, parapetu oraz
zintegrowanej ochrony przeciwsłonecznej i przeciwinsektowej.
Produkt ten zastępuje montaż pojedynczych komponentów w

otworze ściennym. Dla naszych przedstawicieli produkt jest
gotowy do montażu co ułatwia doradzanie klientom, a tym
samym rozmowy handlowe. Pozwala to na szybkie zawieranie
umów skutkuje większą ilością zrealizowanych zamówień.
Podobnie sprawy mają się z TOP FOAM, który to produkt
przedstawiamy na stronach 24/25, jako element nakładany,
który jest dostępny w różnych rozmiarach skrzynek.
Niepowstrzymanej digitalizacji hołd składamy za pomocą
naszego Konfiguratora produktów HELLA i rozszerzonemu
obszarowi dla sprzedawców na naszej stronie internetowej.
Nie robimy tego, aby podążać za trendem digitalizacji, ale aby
polepszyć nasze usługi dla Państwa i Waszych współpracowników.
Podsumowując dodajemy dziesięć nowości produktowych do
naszego Programu 2021. Pracownicy naszego działu sprzedaży oczywiście chętnie szczegółowo przedstawią je Państwu
podczas osobistych rozmów!
Podsumowując życzymy Państwu dobrego rozpoczęcia sezonu i udanego roku 2021.
Serdeczne pozdrowienia

Christian Schaller,
Dyrektor Zarządzający

Andreas Kraler,
Prezes Rady Nadzorczej Właściciel Firmy
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Pokaż mi, co budujesz,
Miejsce na ładny
cytat, rówa powiem
Ci,
nież dwuwierszowy
kim jesteś.
(imię i nazwisko autora)
Christian Morgenstern
niemiecki pisarz
(1871 –1914)

USŁUGI

HELLA JEST DO
PAŃSTWA DYSPOZYCJI
PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Nasza oferta usług
Konfigurator produktów HELLA pozwala teraz na jeszcze
prostsze i szybsze składanie zamówień. Jego obsługa jest
intuicyjna, taka do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni ze sklepów
internetowych. System na bieżąco pyta o wszystkie informacje
ważne dla oferty lub zlecenia i sprawdza je, także niczego się
nie zapomni. Rabaty, ceny zakupu i ceny dla klientów końcowych HELLA są wprowadzone do systemu.. Znacząco ułatwia
to kalkulację cen. Dostęp do nowego konfiguratora mają wyłącznie zarejestrowani partnerzy handlowi firmy HELLA.
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Nowością dla partnerów HELLA jest rozbudowany obszar
dla sprzedawców na stronie internetowej HELLA. Po łatwym
zalogowaniu pozwala na szybki podgląd wszystkich zleceń, o
dowolnej porze. Obojętnie kiedy i gdzie – czy w domu, czy w
salonie, czy też w drodze. Wszystkie informacje, potwierdzenia zleceń i faktury są dostępne ze smartfona, jak i zwykłego
komputera. Bezpośredni kontakt z właściwym działem obsługi
klienta uzupełnia tę usługę.

ZMIENIAMY
TWOJĄ
PRZESTRZEŃ

PERGOLE

HELLA ZAPEWNIA
ELEGANCKI CIEŃ
Nowe rozwiązanie markizy
z podporami ELEGANZA

WŁAŚCIWOŚCI
ELEGANZA
253 x 156 mm
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 Przestawienie pochylenia
 LED w prowadnicach
 W tkaninie zastosowano oczka odprowadzające wodę

ELEGANZA to nowa markiza z dwoma kolumnami i konsolami
do montażu na ścianie. W wersji ELEGANZA protect tkanina
jest prowadzone za pomocą zamka w prowadnicy.. Dzięki
kasecie o wymiarach 253 x 156 mm zacieniać można tarasy
o głębokości do 5,5 m i szerokości do 6 m. Dodatkowo w
tych markizach o powierzchni do 30 m² można w prowadni-

cach i kasetach zintegrować oświetlenie LED z możliwością
przyciemniania, dla zapewnienia odpowiedniej atmosfery
oświetlenia. Dla zapewnienia ochrony przed znajdującym się
nisko nad horyzontem słońcem, pomiędzy kolumnami można
zamontować, dostępną jako opcja, roletę Varioplus.

Tutaj można
przejść do cyfrowego
wyznaczania wymiarów!

Roleta Varioplus
z napędem silnikowym (opcja)

Oświetlenie LED
w kasecie i prowadnicach (opcja)
9

MARKIZY NA- I PODSZYBOWE

HELLA PREZENTUJE
PIĘKNE STRONY
CIENIA

Nowe markizy na- i podszybowe
SOLANYA i SOLEYA
Nowe markizy na- i podszybowe SOLANYA i SOLEYA przekonują swoimi prostoliniowymi kształtami. Mała kaseta markizy
SOLANYA ma ledwie 151 x 131 mm i pozwala na dyskretny
montaż na zadaszeniu tarasu lub pod nim. Za pomocą wąskich prowadnic można dzięki temu łatwo i przede wszystkim
estetycznie zacieniać dachy o powierzchni do 20 m². Większa
kaseta markizy SOLEYA, o wymiarach 253 x 156 mm, pozwala

na zacienianie tarasów o powierzchni zadaszenia nawet do 30
m². W wariancie SOLEYA protect z prowadzeniem za pomocą
zamka w prowadnicy możliwe jest wykonanie markizy, która
nie będzie miała szczelin pomiędzy tkaniną a prowadnicą i
będzie odporna na wiatr, max. powierzchnia do 26 m² i klasie
odporności na wiatr 3.

WŁAŚCIWOŚCI
 Obsługa za pomocą silnika/silnika sterowanego
radiowo
 Oświetlenie LED w kasecie i prowadnicach
(SOLEYA podszybowa)
 Możliwe zacienianie dużych tarasów

Markiza naszybowa

Markiza podszybowa
10

SOLANYA
150 x 130 mm

SOLEYA
253 x 156 mm
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ŻALUZJE FASADOWE I ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE

BARDZIEJ ODPORNE.
BARDZIEJ
ELEGANCKIE. HELLA.

Nowy system ECN
dla żaluzji fasadowych AR 92 ECN

Nasza opatentowana darbinka (ECN), która łączy lamele, zapewnia dokładne ułożenie pakietu i doskonałe tworzenie pętli,
a dzięki temu minimalną wysokość pakietu.
Ze względu na coraz wyższe wymagania klimatyczne i nowsze
technologie budowlane, zoptymalizowaliśmy i wzmocniliśmy
tę konstrukcję. Raz jeszcze podniesiona została odporność
na uderzenia i na obciążenie wiatrowe. Zgodnie z trendem ku
12

ciemniejszym kolorom lameli, drabinka i elementy z tworzywa
sztucznego będziemy w przyszłości dostarczać w ciemnoszarym kolorze. Dzięki temu harmonizują one doskonale z
szarą taśmą podnoszącą i zapewniają elegancki wygląd. Jednocześnie nowa taśma ma zredukowaną podziałkę i większe
nakładanie się lameli, aby zredukować odgłosy i polepszyć
charakterystykę zamykania.

WŁAŚCIWOŚCI
 Większa odporność na wiatr
 Dopasowany wygląd
 „Cichsza” kurtyna
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ŻALUZJE FASADOWE I ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE

HELLA MA COŚ
PRZECIWKO BRUDOWI
Teraz, na życzenie, tytanowa
powłoka lameli
Na życzenie wybrane żaluzje fasadowe są teraz dostępne z
powłoką zawierającą dwutlenek tytanu. Niewidoczna warstwa dwutlenku tytanu sprawia, że zanieczyszczenia trudniej
osiadają na powierzchni. Dzięki aktywacji światłem słońca i
spłukiwaniu przez deszcz, lamele pozostają dłużej czyste. A

Krople deszczu
Zanieczyszczenia spłukiwane są z
powierzchni już małą ilością wody –
lamele pozostają dłużej czyste.

Z tytanową powłoką
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jeśli deszcz nie wystarczy, to wystarczy spłukanie wodą, aby
wyczyścić powierzchnie lameli. Wersja ta dostępna jest za dopłatą dla żaluzji fasadowych ARB 80 i AR 92 ECN z lamelami w
kolorach 9006, 9007, 7016 i DB703.

Promieniowanie słoneczne
Promieniowanie UV wyzwalają
katalityczny rozkład zanieczyszczeń
organicznych – lamele jest łatwiej
wyczyścić.

Oczyszczanie powietrza
Tlenek tytanu w powłoce przyczynia
się do oczyszczania powierzchni
oraz dodatkowo, jako półprzewodnik,
oczyszcza powietrze ze szkodliwych
substancji.

Bez tytanowej warstwy

WŁAŚCIWOŚCI
 Przyjazne dla środowiska i zrównoważone
 Aktywacja przez światło UV
 Lamele są czyste i suche

DOSTĘPNE KOLORY Z TYTANOWĄ POWŁOKĄ

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7016

DB703
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ŻALUZJE FASADOWE I ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE

NEWS
HELLA UŁATWIA
IZOLOWANIE
Elastyczna wełna mineralna dla nierównych podłoży
W HELLA od teraz dla systemu występowego VA/VAP i kantowanych kanałów U jako dodatkowy materiał izolacyjny dla
tylnej izolacji dostępna jest bardziej elastyczna i miękka wełna
mineralna o grubości od 20 do 90 mm. Izolacja cieplna miękkiej wełny mineralnej z jednostronną włókniną szklaną wynosi
0,035 W/mK. Dzięki większej elastyczności, szczególnie na
nierównych podłożach, montaż jest zdecydowanie łatwiejszy.

HELLA SIĘGA
TERAZ
PO SUFIT
Nowa izolacja stropów dla systemów
występowych
Od teraz dla systemów występowych VA/VAP i dla giętych
kanałów U kształt 7 i 7-PT dostępne są nowe elementy izolacji
stropu, jako wyposażenie dodatkowe. System ten jest doskonale dopasowany do tylnej izolacji i poprawia dzięki temu
ogólną realizację montażu. Oczywiści poprawiane są również
właściwości izolacyjne.
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HELLA ROZWIĄZNIE DO FASAD
WENTYLOWANYCH
Perforowana przednia osłona dla wentylowanych od tyłu fasad
Dla systemów występowych i dla giętych kanałów U można od
teraz zamawiać perforowane przednie osłony dla wentylowanych od tyłu fasad. Dzięki temu można pominąć planowanie
zwykłych kratek wentylacyjnych. Zredukowane jest potrzebne
miejsce, a kratki mogą być wykonane w tym samym kolorze,
co fasada. Udział wentylacji nawiewnej wynosi 100 cm²/m i
spełnia tym samym wymagania wytycznych dla projektowania
i wykonywania fasad z tylną wentylacją.

HELLA
PATRZY
ZA FASADY
Modernizacja samonośnych systemów
pod elewacyjnych
Aby ułatwić montaż, zaoszczędzić koszty i osiągnąć niezwracającą uwagi integrację w fasadzie, firma HELLA bardzo
skutecznie i szczegółowo zmodernizowała swoje systemy pod
elewacyjne VLS i VFS oraz system samonośny FFS. Wsporniki
zostały wzmocnione i można je wykonać w szerokości do
2,5 m, bez dodatkowej aluminiowej osłony. Oprócz aspektu
estetycznego, dochodzi przez to również do redukcji odgłosów całej konstrukcji.
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UKŁADY STEROWANIA ONYX

HELLA PO CICHU
WPROWADZA
INNOWACJE

Nowy silnik ONYX SILENT
Dostępny już jest pierwszy silnik ONYX ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym od HELLA, który wyjątkowo pod elewacyjne pracuje. Jest to silnik rurowy do rolet z technologią plug
& play. Silnik radiowy ONYX dysponuje dwoma prędkościami
pracy, które można łatwo aktywować za pomocą pilota ręcznego ONYX.CLICK lub aplikacji na smartfonie. W powolnym
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trybie cichej pracy napęd jest ledwo słyszalny. Ruchy są przy
tym optymalnie dopasowane tak, aby szczególnie podczas ruszania i zatrzymywania również naprawdę zachowana została
przyjemna cisza. Jeśli sterowanie radiowe nie jest potrzebne,
to silnik SILENT firmy HELLA może być również sterowany
przewodowo, zwykłymi przełącznikami do rolet.

WŁAŚCIWOŚCI
 Tryb cichej pracy
 Inteligentne rozpoznawanie przeszkód
 Zabezpieczenie przed przymarzaniem
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UKŁADY STEROWANIA ONYX

MĄDRZEJSZY.
INTELIGENTNIEJSZY.
HELLA.
Nowy
ONYX.CENTER 2

Za pomocą inteligentnego systemu sterowania ONYX firma
HELLA wyznaczyła nowe wzorce. Dzięki nowej bramce ONYX.
CENTER 2 na rynek wchodzi teraz najmniejsza i najbardziej
kompaktowa centralka dla urządzeń chroniących przed słońcem. Jej bok ma zaledwie 80 mm długości. Wysokość została
zmniejszona o połowę w stosunku do poprzednich modeli. Ten
nowy Gateway sprawia, że przewód LAN jest zbędny. Bardzo
łatwo łączy się on z dostępną siecią WiFi. Również zewnętrzna
antena nie jest potrzebna, bo jest już zintegrowana w urządzeniu. Kolorowy pierścień LED jasno informuje o stanie pracy. A
najlepsze na koniec: ONYX.CENTER 2 jest znacząco tańszy
od pierwszej generacji i pod względem zakresu funkcji oferuje
najlepszy stosunek cena–wydajność na rynku.

80 mm
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HELLA MA
CZUJNIK ŻYCZEŃ
KLIENTÓW
Pergola PLUS seryjnie
z ONYX
HELLA wyposaża teraz seryjnie swoje pergole we wszystkich
wariantach PLUS w rozpoznawanie mrozu oraz czujnik wiatru i
słońca. I to całkiem bez dopłaty! Jednocześnie pergolę można
rozbudowywać za pomocą modułów: oświetlenie LED, czujnik
deszczu z rozpoznawaniem śniegu, podczerwony promiennik
ciepła albo do czterech boczny markiz pionowych. W połączeniu z aplikacją ONYX pergola staje się inteligentnym systemem, który klient może indywidualnie dopasować do swoich
potrzeb.
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SYSTEMY OŚCIEŻNIC

TRAV I GOTOWE

Integral nagrodzony jako specjalne
rozwiązanie

HELLA oferuje specjalistom od konstrukcji drewnianych proste i bezpieczne rozwiązanie, które łączy wszystkie branże
związane z oknami. Umożliwia integrację prefabrykowanych
produktów chroniących przed słońcem w kompletne rozwiązanie systemowe. Dzięki tej nowości produktowej HELLA chce
zoptymalizować wyzwanie, jakim jest otwór okienny w konstrukcji drewnianej. Prefabrykowany system składający się z
ramy, parapetu oraz zintegrowanej ochrony przeciwsłonecznej
i przeciwinsektowej zastępuje montaż pojedynczych elementów w otworze ściennym. Luki pomiędzy produktami różnych
branż i mostki termiczne są wykluczone w przypadku montażu
tego produktu. TRAV Integral to dalszy rozwój spokrewnionego rozwiązania TRAV frame dla konstrukcji z cegły. TRAV
Integral został nominowany do nagrody R+T Innovationspreis
2021 i otrzymał Srebrne wyróżnienie w kategorii Rozwiązania
specjalne.
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WŁAŚCIWOŚCI
 Uniwersalne rozwiązanie dla budynków z drewna
i z elementów gotowych
 Oszczędność czasu i kosztów
 Doskonała izolacja termiczna i akustyczna
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ELEMENTY NAKŁADANE

HELLA
DOPROWADZA
OKNA DO
TOP FORMY
Nowe elementy
nakładane TOP FOAM
Elementy nakładane TOP FOAM z niekurczliwego polistyrenu
jednoczą najlepsze właściwości izolacyjne z wysoką elastycznością. Odznaczają się to nie tylko przez różne wysokości i
głębokości skrzynek dla różnych sytuacji montażowych, ale
również przez kompatybilność ze zintegrowaną ochroną przed
słońcem i insektami. Obojętnie, czy rolety, żaluzje fasadowe,
czy Markizy Fasadowe, każde rozwiązanie może zostać zintegrowane. Łączenie z oknami za pomocą technologii zatrzaskowej sprawia, że te nowe skrzynki są również wyjątkowo
przyjazne w montażu.
Od teraz TOP FOAM store dostępny jest również w wariancie
XL dla żaluzji fasadowych AR 92 ECN!

WŁAŚCIWOŚCI
 Dokładny montaż dzięki
technologii zatrzaskowej
 Sprawdzone wartości
energetyczne
 Dostępne dwie wysokości
skrzynek

TOP FOAM RvU
Do rolet rewizja od dołu
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TOP FOAM RvA
Do rolet rewizja od zewnątrz

TOP FOAM store
Do żaluzji fasadowych

TOP FOAM store XL
Do żaluzji fasadowych skrzynka powiększona

TOP FOAM screen
Do markiz fasadowych
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WIADOMOŚCI

NEWS
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HELLA PO PROSTU
WSZĘDZIE
DAJE CIEŃ
Uniwersalna roleta AREIA SIDE
Wszędzie tam, gdzie chce się zamontować, szybko i łatwo,
dodatkową osłonę AREIA SIDE to podstawowy wybór. Roleta
Varioplus skonstruowana jest jako osobna, wolnowisząca konstrukcja. Różnorodne możliwości montażu pozwalają na zamocowanie rolety na prawie wszystkich konstrukcjach. Można
ją również zamontować na ścianach, stropach i krokwiach
dachowych. AREIA SIDE dostępna jest z ręcznym napędem
korbowym, jak i silnikowym.

HELLA RÓWNIEŻ
ROZGRZEWA
Nowy podczerwony promiennik ciepła do użytku na zewnątrz
Właśnie w okresie przejściowym i podczas chłodnych wieczorów docenia się moc natychmiastowego ciepła dzięki promieniowaniu podczerwonemu i mocy do 2200 W. Eleganckie promienniki podczerwieni z wysokiej jakości osłonami z tworzywa
szklano-ceramicznego posiadają obudowy chroniące przed

warunkami atmosferycznymi i nadają się dzięki temu idealnie
do zastosowania na zewnątrz budynków. Design obudowy pozwala na idealne łączenie z markizami tarasowymi,, markizami
do ogrodów zimowych i pergolami firmy HELLA. Promienniki
ciepła dostępne są w kolorze białym i czarnym.
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