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V tomto	časopise	nájdete	aktuálny	prehľad	našich	noviniek	v oblasti	tieniacich	systémov	od	
spoločnosti	HELLA.	Na	nasledujúcich	stránkach	získate	podrobné	informácie	o využití	našich	
inovácií	v oblasti	produktov,	softvéru	a	služieb.

Nový systém ECN dodáva našej raffstore AR 92 väčšiu pev-
nosť, elegantnosť a ešte tichší chod! Nová titánová povrchová 
úprava si hravo poradí s nečistotami. Odteraz je pri modeloch 
ARB 80 a AR 92 ECN k dispozícii v štyroch rôznych farbách 
lamiel.

V  oblasti riadiacich systémov ONYX od spoločnosti HELLA 
prezentujeme nový typ motora ONYX SILENT. Tento motor 
pracuje v extrémne tichom režime! Ďalšími inováciami v  tejto 
oblasti sú nové, výhodnejšie a kompaktnejšie, zariadenia 
ONYX Centerbox, ako aj fakt, že všetky pergoly vo variante 
PLUS sú teraz sériovo vybavené systémom ONYX. To kon-
krétne znamená, že rozpoznávanie námrazy a senzor vetra a 
slnka sú integrované bez príplatku.

Novinkou v  programe produktov sú naše markízy na sklo a 
pod sklo SOLANYA a SOLEYA. Nahrádzajú doterajšie port-
fólio tieniacich zariadení pre zimné záhrady a prinášajú na 
terasy našich zákazníkov stredomorský šarm. Medzi novinky 
patrí rovnako pergolová markíza ELEGANZA. V  závislosti od 
umiestnenia a cieľovej skupiny predstavuje pre našich partne-
rov atraktívny nástupný model v oblasti terasových prístreškov 
alebo markízu s prívlastkom „de luxe“.

Pri prezentácii noviniek nemôžeme vynechať ani systém TRAV 
Integral, na ktorý sme mimoriadne hrdí. Spoločnosť HELLA 
bola na základe tohto výrobku nominovaná na cenu za inová-
cie R+T pre rok 2021 a v kategórii špeciálnych riešení získala 
striebro. Ide o prefabrikovaný komplexný systém pozostávajúci 
z rámu, parapetu a integrovanej ochrany pred slnkom a hmy-
zom. Tento výrobok nahrádza montáž jednotlivých komponen-

tov do otvoru v  stene. Vysoký stupeň prefabrikácie uľahčuje 
špecializovaným predajcom a predajcom stavebných kom-
ponentov prácu v  oblasti poradenstva pre zákazníkov a tým 
aj priebeh rozhovoru pri nákupe. To vám môže priniesť viac 
nákupov a následne aj vyšší obrat. Podobné platí pre systém 
TOP FOAM, ktorý vám predstavujeme ako nasadzovací prvok 
s  najlepšími izolačnými parametrami a v  rôznych veľkostiach 
boxov na strane 24/25.

Na nezadržateľný trend digitalizácie reagujeme produktovým 
konfigurátorom HELLA a rozšírenou zónou pre predajcov na 
našej webovej stránke. Nerobíme to preto, aby sme nasledo-
vali trend digitalizácie, ale aby sme mohli neustále zlepšovať 
naše služby pre vás a vašich zamestnancov.

Náš nový program pre rok 2021 uzatvára takmer desať ďalších 
produktových noviniek. Všetky novinky vám ochotne a do 
detailov predstavia naši obchodní zástupcovia pri osobnom 
stretnutí!

Na záver vám želáme dobrý štart do sezóny a úspešný ob-
chodný rok 2021.

S pozdravom

VÍTA VÁS
HELLA

Christian Schaller, 
konateľ

Andreas Kraler, 
spoločník 
vo funkcii konateľa
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Miesto pre citát v dvoch riad-
koch

(meno	a	priezvisko	autora)

Ukáž mi, ako staviaš, 
a ja ti poviem, 

kto si.
Christian	Morgenstern 
nemecký	spisovateľ

(1871	–1914)



HELLA	JE	TU	PRE	VÁS	
24	HODÍN	DENNE
Naša ponuka služieb
Vďaka produktovému konfigurátoru HELLA bude odteraz objed-
návanie ešte jednoduchšie a rýchlejšie. Ovládanie je intuitívne, 
inšpirované webovými obchodmi. Všetky údaje relevantné pre 
ponuku alebo zákazku sa neustále zisťujú a overujú v systéme, 
aby sa na nič dôležité nezabudlo. Vaše prípadné zľavy HELLA, 
nákupné ceny a ceny pre koncových zákazníkov sa vypočítajú 
automaticky. To výrazne zjednodušuje cenovú kalkuláciu. 
Prístup k novému konfigurátoru je exkluzívne vyhradený pre 
registrovaných špecializovaných predajcov produktov HELLA.
Novinkou pre partnerov HELLA je rozšírená sekcia pre pre-

dajcov na webovej stránke spoločnosti HELLA. Jednoducho 
sa prihláste a kedykoľvek získajte rýchly prehľad o všetkých 
zákazkách. Vždy a všade – doma, vo vzorkovej predajni alebo 
na cestách. Všetky informácie, potvrdenia zákaziek a faktúry 
je možné prezerať na smartfóne, ako aj na počítači. Priama 
linka na príslušný interný alebo externý predajný tím dopĺňa 
túto službu.

SLUŽBY

6



MENÍME
TVOJ 

OBYTNÝ
PRIESTOR



HELLA	VÁM	ZABEZPEČÍ	
ELEGANTNÝ	TIEŇ
Nová pergolová markíza 
ELEGANZA

ELEGANZA 
253 x 156 mm

HIGHLIGHTS
 � Prestavenie	sklonu
 � LED	vo	vodiacich	lištách
 � Slučky	na	odtok	vody	v	látke

PERGOLY

8



ELEGANZA je nová pergolová markíza s  dvoma stĺpikmi 
a konzolami na upevnenie na stenu. Pri modeli ELE-
GANZA protect je látka vedená v bočnom leme. Ka-
zeta s rozmermi 253 x 156 mm umožňuje zatienenie 
terás do hĺbky 5,5 m a šírky 6 m. Navyše je možné pri pergo-

lovej markíze s plochou do 30 m² integrovať do vedení a do 
kazety stmievateľné LED pásy, ktoré sa postarajú o príjemné 
osvetlenie. Proti zapadajúcemu slnku sa môže medzi stĺpiky 
namontovať voliteľne dostupná roleta Varioplus ako samo-
statné zvislé tienenie.

Roleta	Varioplus, 
s motorovým pohonom (voliteľne)

LED 
v kazete a vodiacich lištách (voliteľne)

Tu	prejdete 
k	digitálnemu 
výpočtu	rozmerov!
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Nové markízy na sklo a pod sklo SOLANYA a SOLEYA 
očaria svojou jednoduchou konštrukciou s  rovnými líniami. 
Malá kazeta markízy SOLANYA s rozmermi len 151 x 131 
mm sa dá nenápadne namontovať na strechu alebo pod 
strechu terasy. Úzke vodiace lišty umožňujú ľahké a predo-
všetkým esteticky atraktívne zatienenie striech s plochou 

do 20  m². Väčšie boxy SOLEYA s rozmermi 253 x 156 mm 
sa môžu použiť dokonca na zatienenie terás s plochou do 
30 m². Vo variante SOLEYA protect s bočným vedením lemu 
je možné vyhotovenie bez štrbín v látke a stabilné vo vetre na 
ploche až do 26 m² s triedou ochrany proti vetru 3.

HELLA	UKAZUJE	
PEKNÉ	STRÁNKY 
TIENISTÝCH	MIEST
Nové markízy na sklo a pod sklo 
SOLANYA a SOLEYA

Markíza	na	sklo

Markíza	pod	sklo

HIGHLIGHTS
 � Ovládanie	motorom/rádiovým	motorom
 � LED	v	kazete	a	vodiacich	lištách	(SOLEYA	pod	sklo)
 � Možnosť	zatienenia	veľkých	terás

MARKÍZY	NA	SKLO	A	POD	SKLO
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SOLEYA 
253 x 156 mm

SOLANYA 
151 x 131 mm
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ROBUSTNÝ. 
ELEGANTNÝ.	HELLA.
Nový systém ECN 
pre raffstory AR 92 ECN

Náš patentovaný pás z klipsovými zarážkami z ušľachtilej ocele 
(ECN), ktorý spája lamely, zaručuje presné zbalenie, dokonalé 
vytvorenie slučiek a tak minimálnu výšku balíka.
Na základe neustále náročnejších klimatických požiadaviek a 
nových typov stavieb sme túto konštrukciu optimalizovali a zo-
silnili. Zvýšili sme ešte raz hodnoty rázovej pevnosti a zaťaženia 
vetrom. Sledujúc trend preferovania tmavých farieb lamiel bu-

deme zarážkové pásy a plastové diely dodávať v budúcnosti 
v  tmavosivej farbe. Vďaka tomu dokonale harmonizujú so 
sivým vyťahovacím pásom a starajú sa o elegantný vzhľad. 
Súčasne je nový pás vyhotovený s redukovaným delením a 
vyšším prekrývaním lamiel, aby sa tlmil hluk a vylepšil sa prie-
beh zatvárania.

RAFFSTORY	A	VONKAJŠIE	ŽALÚZIE
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HIGHLIGHTS
 � Zvýšená	stabilita	vo	vetre
 � Zosúladený	vzhľad
 � „Tichý“	záves
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HELLA	MÁ	NIEČO 
AJ	NA	ŠPINU
Teraz na želanie aj 
s titánovou úpravou lamiel
Na želanie môžeme odteraz dodať lamely určitých raffstor s 
povrchovou úpravou z oxidu titaničitého. Vďaka neviditeľnej 
vrstve oxidu titaničitého sa nečistoty na povrchu usádzajú me-
nej. Aktivované teplom slnka a umyté dažďom zostávajú lamely 

dlhšie čisté. A keď neprší, stačí jednoduché opláchnutie vodou 
a povrch lamiel je znova čistý.  Toto vybavenie je za príplatok 
dostupné pre raffstory ARB 80 a AR 92 ECN vo farbách lamiel 
9006, 9007, 7016 a DB703.

S	titánovou	povrchovou	úpravou Bez	titánovej	povrchovej	úpravy

RAL	9006

Slnečné	žiarenie 
UV lúče pôsobia ako katalyzátor 
a uvoľňujú odbúravanie čiastočiek 
nečistôt organického pôvodu – čistenie 
lamiel je potom oveľa ľahšie.

Dažďové	kvapky 
Nečistoty z povrchu odplaví už malé 
množstvo vody – lamely zostanú 
dlhšie čisté.

Čistenie	vzduchu 
Oxid titaničitý v povrchovej vrstve 
prispieva k čisteniu povrchu 
a ako polovodič navyše zbavuje 
vzduch škodlivín.

RAFFSTORY	A	VONKAJŠIE	ŽALÚZIE
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RAL	9006 RAL	9007

DOSTUPNÉ	FARBY	S	TITÁNOVOU	ÚPRAVOU

RAL	7016 DB703

HIGHLIGHTS
 � Ekologické	a	trvalo	udržateľné
 � Aktivácia	UV	svetlom
 � Lamely	sú	čisté	a	suché
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HELLA POMÁHA 
PRI IZOLÁCII
Pružná	minerálna	vlna	na	nerovné	podklady

NEWS

HELLA SA ŤAHÁ 
TERAZ AŽ PO 
STROP
Nové	stropné	izolácie	pre	predokenné	systémy

HELLA má odteraz v ponuke pre predokenný systém VA/VAP 
a pri ohranených U-kanáloch ako dodatočný izolačný materiál 
pre zadnú izoláciu pružnejšiu a mäkšiu minerálnu vlnu s hrúb-
kou 20 až 90  mm. Tepelná vodivosť mäkkej minerálnej vlny 
s jednostranným skleneným rúnom je 0,035 W/mK. Lepšie 
vyrovnanie na nerovných podkladoch výrazne uľahčí montáž.

Odteraz je možné pre predokenné systémy VA/VAP a pre ohra-
nené U-kanály typ 7 a 7-PT objednať nové stropné izolácie ako 
doplnkové vybavenie. Systém je dokonale prispôsobený pre 
izoláciu zadnej strany a vylepšuje tým celý priebeh montáže. 
Samozrejme to prispieva k ešte výraznejšiemu vylepšeniu izo-
lačných vlastností.

RAFFSTORY	A	VONKAJŠIE	ŽALÚZIE
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HELLA NÁJDE VŽDY 
CESTU PRE VZDUCH
Perforovaný	predný	krycí	panel	pre	odvetrávané	fasády

HELLA VIE, 
ČO SA DEJE 
ZA FASÁDOU
Prepracovanie	samonosných	šachtových	systémov

Pre predokenné systémy a ohranené U-kanály je odteraz 
možné objednať perforované predné krycie panely pre od-
vetrávané fasády. Vďaka tomu odpadá plánovanie bežných 
vetracích mriežok. Ušetrí sa miesto a vetracie mriežky je možné 
dodať vo farbe fasády. Podiel privádzaného vzduchu je 100 
cm²/m, a zodpovedá tak Smernici pre plánovanie a realizáciu 
odvetrávaných fasád.

Na zjednodušenie montáže, úsporu nákladov a nenápadnú 
integráciu do fasády prepracovala HELLA predokenné sys-
témy VLS a VFS, ako aj samonosný fasádny systém FFS do 
detailov a veľmi účinne. Nosníky boli zosilnené a vyrábajú 
sa teraz do šírky 2,5 m bez dodatočných hliníkových krytov. 
Okrem estetického aspektu sa pridáva aj zníženie hlučnosti 
celej konštrukcie.
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HELLA	PRINÁŠA	
INOVÁCIU, 
KTORÚ	NEPOČUŤ
Nový motor ONYX SILENT
Prvý motor série ONYX s integrovaným rádiovým prijímačom 
od spoločnosti HELLA s úžasne tichým chodom je tu. Ide 
pritom o rúrkový motor pre rolety s technológiou Plug & Play. 
Rádiový motor ONYX má dve rýchlosti chodu, ktoré sa dajú 
ľahko aktivovať pomocou ručného rádiového vysielača ONYX.
CLICK alebo pomocou aplikácie pre smartfóny. V najtichšom 

pomalom režime pohon takmer nepočuť. Pohyby sú pritom 
optimálne prispôsobené tak, že práve pri spustení a zastavení 
zostane všetko skutočne tiché. Ak nie je potrebné rádiové ria-
denie, je možné motor HELLA SILENT zapojiť pomocou kábla 
a ovládať bežnými spínačmi na ovládanie roliet.

RIADIACI	SYSTÉM	ONYX
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HIGHLIGHTS
 � Najtichší	režim
 � Inteligentné	rozpoznávanie	prekážok
 � Ochrana	proti	primrznutiu
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PRAKTICKÝ.	
INTELIGENTNÝ. 
HELLA.
Nový systém 
ONYX.CENTER 2
Inteligentný riadiaci systém ONYX od spoločnosti HELLA 
určuje nové trendy. S novým systémom Gateway ONYX.
CENTER 2 prichádza najmenšia a najkompaktnejšia centrála 
pre tieniace zariadenie na trhu. Bočná dĺžka predstavuje len 
80 mm. Výška sa oproti predchádzajúcemu modelu zmenšila 
na polovicu. Nový systém Gateway celkom vytláča potrebu 
kábla LAN. Pripája sa jednoducho prostredníctvom existujúcej 
WLAN siete. Odpadá aj potreba externej antény, pretože je už 
integrovaná v systéme. Farebný LED krúžok informuje inteli-
gentne a jasne o prevádzkovom stave. To najlepšie príde, sa-
mozrejme, na záver: Nový box je výrazne cenovo výhodnejší v 
porovnaní s prvou generáciou a poskytuje vo vzťahu k rozsahu 
funkcií najlepší pomer ceny a výkonu na trhu.

80 mm

RIADIACI	SYSTÉM	ONYX
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HELLA teraz dodáva svoje pergoly pri všetkých variantoch 
PLUS sériovo vybavené rozpoznávaním námrazy, ako aj 
senzorom vetra a slnka. A to všetko bez príplatku! Súčasne 
je možné rozšíriť pergolu modulárne doplnkovým vybavením: 
V ponuke je LED osvetlenie, senzor dažďa s rozpoznávaním 
snehu, infračervený tepelný žiarič alebo až štyri bočné tieniace 
zariadenia. V spojení s aplikáciou ONYX sa tak z každej per-
goly stane praktický a inteligentný systém, ktorý sa prispôsobí 
individuálnym požiadavkám zákazníka.

HELLA	MÁ	NOS 
NA PRIANIA 
ZÁKAZNÍKOV
Pergola PLUS sériovo 
so systémom ONYX
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TRAV A HOTOVO
Model Integral ocenený v kategórii 
špeciálnych riešení

HELLA ponúka odborníkom na drevené stavby jednoduché a 
bezpečné riešenie, ktoré kombinuje všetky remeslá spojené s 
montážou okien. Umožňuje integráciu predmontovaných tie-
niacich produktov do komplexného systémového riešenia. S 
touto produktovou novinkou chce HELLA optimalizovať výzvy 
v oblasti okien v drevených stavbách. Prefabrikovaný kom-
plexný systém pozostávajúci z rámu, parapetu a integrovanej 
ochrany pred slnkom a hmyzom nahrádza montáž jednotlivých 
komponentov do otvoru v stene. Montážne nedostatky a 
tepelné mosty sú montážou tohto produktu vylúčené. TRAV 
Integral je vylepšenou verziou príbuzného riešenia TRAV frame 
pre tehlové stavby. TRAV Integral bol nominovaný na cenu za 
inovácie R+T pre rok 2021 a získal striebornú medailu v  ka-
tegórii špeciálnych riešení.

SYSTÉMY	OSTENIA
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HIGHLIGHTS
 � Univerzálny	pomocník	pre	drevené 
a	montované	stavby

 � Šetrí	čas	a	náklady
 � Vynikajúce	hodnoty	tepelnej	a	zvukovej	izolácie
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Nasadzovacie prvky TOP FOAM z nezmršťujúceho sa polysty-
rénu kombinujú najlepšie izolačné hodnoty s maximálnou fle-
xibilitou. To sa prejavuje nielen prostredníctvom rôznych výšok 
a hĺbok boxov pre všetky montážne situácie, ale aj kompati-
bilitou s ochranou pred slnkom a hmyzom. Nezáleží na tom, 
či si vyberiete roletu, raffstoru alebo clonu, každá požiadavka 
sa dá integrovať. Vďaka napojeniu na okno pomocou klipsovej 
technológie je montáž nových boxov navyše mimoriadne jed-
noduchá.
Odteraz je TOP FOAM store dostupná aj ako XL variant pre 
raffstoru typ 92!

TOP	FOAM	RvA 
S integrovanou šachtou 
na uchytenie roliet, 
revízia zvonka

TOP	FOAM	RvU 
S integrovanou šachtou 
na uchytenie roliet, 
revízia zdola

HIGHLIGHTS
 � Presná	montáž	vďaka	klipsovej	
technológii

 � Overené	hodnoty	energie
 � Dve	dostupné 
výšky	boxu

HELLA	DOSTANE 
VAŠE	OKNÁ 
DO TOP FORMY
Nové nasadzovacie prvky 
TOP FOAM

NASADZOVACIE	PRVKY
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TOP	FOAM	store 
S integrovanou šachtou 
na uchytenie raffstor a 
vonkajších žalúzií

TOP	FOAM	store	XL 
S integrovanou šachtou 
na uchytenie raffstor a 
vonkajších žalúzií

TOP	FOAM	screen 
S integrovanou šachtou 
na uchytenie textilných 
teniacich zariadení
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NOVINKY

NOVINKY
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HELLA 
PRINÁŠA TIEŇ 
JEDNODUCHO 
VŠADE
Univerzálna	roleta	AREIA	SIDE

OBČAS VÁS 
ZAHREJE AJ HELLA
Nový	infračervený	tepelný	žiarič	do	exteriéru

Práve v prechodnom období a počas studených večerov vieme 
oceniť okamžité intenzívne teplo produkované infračervenými 
krátkymi vlnami s výkonom až do 2200 W. Elegantné infračer-
vené tepelné žiariče s vysokokvalitným sklokeramickým kry-
tom majú telo chránené pred vodou a tým sa ideálne hodia na 

použitie vo všetkých vonkajších priestoroch. Dizajn tela sa dá 
ideálne kombinovať s  markízami, tieniacimi zariadeniami pre 
zimné záhrady a pergolami od spoločnosti HELLA. Tepelné 
žiariče sú dostupné v bielej alebo čiernej farbe.

Všade tam, kde je potrebné rýchlo a jednoducho vytvoriť do-
datočný chládok, je roleta AREIA SIDE prvou voľbou. Roleta 
Varioplus je skonštruovaná ako samostatná voľne visiaca kon-
štrukcia na zvislé tienenie. Flexibilná uhlová montáž umožňuje 
upevnenie na takmer všetkých existujúcich štruktúrach a hodí 
sa na nástennú a stropnú montáž, ako aj na montáž na strešné 
krokvy. AREIA SIDE sa dodáva s ručným kľukovým alebo mo-
torovým pohonom.
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