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Jelen	magazin	a	HELLA		napellenző	rendszereinek	újdonságairól	nyújt	naprakész 
áttekintést.	A	következő	oldalakon	tudhat	meg	többet	innovációink	termékek,szoftverek	és	a	
szolgáltatások	területén	nyújtott	előnyeiről.

Az új ECN rendszernek köszönhetően AR 92 raffstore-unk 
robusztusabb, elegánsabb és még csendesebb! Az új titán 
bevonat a „galléron lévő” szennyeződéseket küszöböli ki. Az 
ARB 80 és az AR 92 ECN mostantól négy különböző lamella-
színben kapható.

A HELLA saját ONYX vezérlőrendszeréhez pedig az új ONYX 
SILENT motort mutatjuk be. Innentől tehát suttogó üzem-
módban megyünk tovább! Ezen terület további innovációi az 
új – olcsóbb és kompaktabb – ONYX Centerbox, valamint az, 
hogy a PLUS változat minden pergoláját alapfelszereltségként 
ONYX-szel szereljük fel. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a fagyér-
zékelést, valamint a szél- és napérzékelőt felár nélkül adjuk.

Választékunkban újak a SOLANYA és SOLEYA üveg feletti- és 
alatti napellenzők. Ezek váltják fel az eddigi télikert-árnyékoló 
kínálatot mediterrán hangulatot teremtve ügyfelei teraszán. Az 
ELEGANZA pergola napellenző szintén új. Ez a pergola a pozi-
cionálás és célcsoport szerint „de luxe napellenző” vagy vonzó 
belépő modell lehet partnereink számára a teraszfedésben.

A TRAV Integralt sem szabad figyelmen kívül hagyni, ugyanis 
rá különösen büszkék vagyunk. Ezzel a termékkel jelölték a 
HELLA-t a 2021-es R+T Innovációs Díjra, és ezüstéremmel 
tüntették ki nemrég a Speciális Megoldások kategóriában. Ez 
egy olyan előre legyártott teljes rendszer, amely keretből, ab-
lakpárkányból és beépített nap- és rovarvédelemből áll. Ezzel 
a termékkel nem kell beépíteni az egyes alkatrészeket a fal-
nyílásba. A szak- és alkatrészkereskedők számára a nagyfokú 

előgyártás leegyszerűsíti az ügyfelek tanácsadását és ezáltal 
az értékesítési kommunikációt. Ez gyorsabb üzletkötést és 
következésképpen több forgalmat eredményezhet. Ugyanez 
vonatkozik a TOP FOAM-ra is, amelyet a legjobb szigetelési 
értékekkel rendelkező felhelyezett elemként és különféle tok-
méretekben szeretnénk bemutatni Önnek a 24/25 oldalon.

A megállíthatatlan digitalizálás előtt pedig a HELLA termék-
konfigurátorral és weboldalunk kibővített kereskedői felületével 
tisztelgünk. Ezt nem a digitalizálás tendenciájának való megfe-
lelés miatt tesszük, hanem azért, hogy javítsuk szolgáltatása-
inkat Ön és munkatársai számára.

Összesen mintegy tíz további termékhírrel tesszük kerekké 
2021-es újdonságaink kínálatát. Értékesítési munkatársaink 
természetesen örömmel mutatják be ezen újdonságokat Ön-
nek részletesen egy személyes beszélgetés keretében!

Végül kellemes évkezdést és sikeres üzleti évet kívánunk 
Önöknek 2021-re!

Üdvözlettel,

ÜDVÖZÖLJÜK
a HELLÁNÁL

Christian Schaller, 
ügyvezető

Andreas Kraler, 
ügyvezető partner
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Itt egy szép, kétsoros idézet 
áll

(A	szerző	kereszt-	és	vezetékneve)

Mutasd hogy építesz, 
és megmondom, 

ki vagy.
Christian Morgenstern 

német	író
(1871	–1914)



A HELLA 0-24 ÓRÁBAN 
ÁLL RENDELKEZÉSÉRE
Szolgáltatásaink kínálata
A HELLA termékkonfigurátorral a rendelés most még egy-
szerűbb és gyorsabb. A kezelését intuitívan alakítottuk ki, a 
webáruházaktól megszokott módon. Az ajánlathoz vagy meg-
rendeléshez kapcsolódó összes adatot folyamatosan lekérdezi 
és ellenőrzi a rendszer, hogy semmi se maradjon ki. Az Ön 
megfelelő HELLA engedményei, vételárai és végfelhasználói 
eladási árai automatikusan meghatározásra kerülnek. Ez je-
lentősen leegyszerűsíti az árkalkulációt. Az új konfigurátorhoz 
kizárólag regisztrált HELLA szakkereskedők férhetnek hozzá.

Egyik újdonság a HELLA partnerei számára a HELLA webol-
dalának kibővített kereskedői felülete. Egyszerűen jelentkezzen 
be, és bármikor gyorsan áttekintheti összes megrendelését. 
Nem számít, mikor és hol – otthonról, a bemutatóteremből vagy 
útközben. Minden információ, megrendelés-visszaigazolás és 
számla megtekinthető okostelefonról vagy a számítógépről. Az 
illetékes belső- és külső értékesítési csapattal való közvetlen 
kapcsolat teszi egésszé ezt a szolgáltatást.

SZOLGÁLTATÁSOK
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ÁTVÁLTOZTATJUK
AZ 

OTTHONOD



A HELLA ELEGÁNS 
ÁRNYÉKOLÁST 
BIZTOSÍT
Az új ELEGANZA pergola 
napellenző

ELEGANZA 
253 x 156 mm

HIGHLIGHTS
 � Dőlésszög	állítás
 � LED	lámpák	a	vezetősínekben
 � Vízlevezető	szem	a	szövetben

PERGOLÁK
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Az ELEGANZA egy új pergola napellenző, amely két oszloppal 
és konzolokkal rendelkezik a falra szereléshez. Az ELEG-
ANZA protect kivitelben a vászonvezetés oldalsó vezetésű. 
A 253 x 156 mm-es kazettával legfeljebb 5,5 m mély és 6 m 
széles teraszok árnyékolhatók. Emellett a legfeljebb 30 m²-es 
pergola napellenző vezetőibe és a kazettába tompítható LED 

csíkok integrálhatók a megfelelő környezeti fény biztosítása ér-
dekében. Az opcionálisan kapható Varioplus roló az oszlopok 
közé építhető be külön függőleges árnyékolásként az alacso-
nyan álló nap ellen.

Motorhajtású	Varioplus	roló	
(opcionális)

LED	a	kazettában	és	a	vezetősínekben	
(opcionális)

Itt	juthat	el 
a digitális 
méretmeghatározáshoz!
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Az új SOLANYA és SOLEYA üveg feletti- és alatti napellenzők 
egyszerű és lineáris kialakításukkal hódítanak. A SOLANYA 
mindössze 151 x 131 mm-es kis kazettája feltűnés nélkül 
szerelhető fel a terasztetőre vagy alá. A keskeny vezetősínek-
kel akár 20 m²-es tetők is könnyen és mindenekelőtt eszté-
tikailag igényesen árnyékolhatók. A nagyobb, 253 x 156 mm 

dobozméretű SOLEYA megoldásunkkal akár 30 m²-es felületű 
teraszok is árnyékolhatók. Az oldalsó varratvezetős SOLEYA 
protect változatával anyagrésmentes és szélálló kialakítás is 
lehetséges 26 m²-ig, 3. szélvédelmi osztályban.

A HELLA MEGMUTATJA 
AZ ÁRNYÉK SZÉP 
OLDALÁT
Új SOLANYA és SOLEYA üveg 
feletti- és alatti napellenzők

Üveg	feletti	napellenző

Üveg	alatti	napellenző

HIGHLIGHTS
 � Meghajtás	motorral/rádiós	motorral
 � LED	a	kazettákban	és	a	vezetősínekben 
(SOLEYA	üveg	alatti)

 � A nagy teraszok árnyékolása lehetséges

ÜVEG	FELETTI-	ÉS	ALATTI	NAPELLENZŐK
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SOLEYA 
253 x 156 mm

SOLANYA 
151 x 131 mm
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ROBUSZTUSABB. 
MODERNEBB. HELLA.
Új ECN-rendszer az AR 92 ECN 
raffstore-hoz

Szabadalmaztatott, lamellákat összekötő nemesacél kap-
csos-hurkos zsinórunk (ECN) gondoskodik a pontos tokmé-
retről, tökéletes hurokképzésről és így a minimális tokmagas-
ságról.
Az egyre magasabb éghajlati követelmények és az új építési 
módszerek miatt optimalizáltuk és erősítettük meg ezt a 
konstrukciót. Az ütésállóságot és a szélterhelést így tovább 

tudtuk növelni. A sötét lamellaszínek tendenciáját követve 
a bütykös szalagokat és a műanyag alkatrészeket a jövőben 
sötétszürke színben szállítjuk ki. Így tökéletes összhangban 
vannak a szürke felhúzószalaggal, és előkelő megjelenést biz-
tosítanak. Ugyanakkor az új szalagot csökkentett felosztással 
és nagyobb lamellaátfedéssel terveztük a zaj csökkentése és 
a zárási magatartás javítása érdekében.

RAFFSTORE-OK	&	KÜLSŐ	ZSALUZIÁK
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HIGHLIGHTS
 � Megnövelt	szélállóság
 � Meggyőző	kinézet
 � „Halk” palást
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A HELLA A 
SZENNYEZŐDÉS	ELLEN	
IS ÚJ MEGOLDÁSSAL 
SZOLGÁL
Most kérésre titán 
lamellabevonattal
Most kérésre bizonyos raffstore-ok lamellái titán-dioxid bevo-
nattal szerelhetők fel. A láthatatlan titán-dioxid bevonat miatt 
a szennyeződés kevésbé tud megtapadni a felületen. A nap 
hőmérséklete által aktivált és az eső által lemosott lamellák 
hosszabb ideig tiszták maradnak. Ha pedig az eső nem elég, 

akkor a lamellák felületének megtisztításához elegendő egy 
egyszerű vizes öblítés. Ez a felszereltség az ARB 80 és AR 92 
ECN raffstore-okhoz kapható 9006, 9007 és 7016 és DB703 
lamellaszínekben felár ellenében.

Titánbevonattal Titánbevonat	nélkül

RAL 9006

Napsugárzás 
Az UV sugarak katalizátorként indítják be 
a szerves szennyrészecskék lebomlását – 
a lécek így könnyen tisztíthatók.

Esőcseppek 
A szennyeződést már kis mennyiségű 
víz is lemossa a felületről – a lamellák 
hosszabb ideig maradnak tiszták.

Légtisztítás 
A bevonatban lévő titán-oxid hozzájárul 
a felület tisztításához, és félvezetőként 
megtisztítja a levegőt a szennyező 
anyagoktól is.

RAFFSTORE-OK	&	KÜLSŐ	ZSALUZIÁK
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RAL 9006 RAL 9007

ELÉRHETŐ	SZÍNEK	TITÁNBEVONATTAL

RAL 7016 DB703

HIGHLIGHTS
 � Környezetbarát	és	tartós
 � UV-fénnyel	aktiválódik
 � A lamellák tiszták és szárazak
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A HELLA-VAL KÖNNYEBB A 
SZIGETELÉS
Rugalmas	ásványgyapot	egyenetlen	alapfelületekhez

HÍREK

A HELLA MENNYEZETI 
MEGOLDÁSOKAT 
IS KÍNÁL
Új	mennyezeti	szigetelés	az	előtétrendszerekhez

A VA/VAP előtétrendszerek és a peremezett U-csatornák 
esetében a hátsó oldali szigeteléshez most egy rugalmasabb 
és puhább ásványgyapot is kapható a HELLA-nál plusz szige-
telőanyagként, 20 - 90 mm-es szigetelési vastagságban. Az 
egyoldalú üvegszövetes puha ásványgyapot hővezető képes-
sége 0,035 W/mK. A különösen egyenetlen alapfelületek jobb 
kiegyenlítése miatt az összeszerelés jelentősen könnyebb.

A VA/VAP előtétrendszerekhez és a 7-es és 7-PT formájú 
peremezett U-csatornákhoz új mennyezeti szigetelések kap-
hatók most kiegészítő felszerelésként. A rendszer tökéletesen 
illeszkedik a hátoldali szigeteléshez, így javítja a teljes össze-
szerelési folyamatot. Természetesen így még jobban javulnak 
a szigetelési tulajdonságok.

RAFFSTORE-OK	&	KÜLSŐ	ZSALUZIÁK
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A HELLA MINDIG 
LEVEGŐHÖZ JUTTATJA
Perforált	előlap	hátulról	szellőző	homlokzatokhoz

A HELLA A 
HOMLOKZAT 
MÖGÉ PILLANT
A konzolos üregrendszerek átdolgozása

Hátulról szellőző homlokzatokhoz való perforált előlapok 
rendelhetők most az előtétrendszerekhez és a peremezett 
U-csatornákhoz. Így nem kell hagyományos szellőzőrácsokat 
tervezni. A helyigény ezáltal csökken, a rácsok pedig ugyanab-
ban a homlokzatszínben készülnek. A bemenő levegő aránya 
100 cm²/m és így megfelel a hátulról szellőző homlokzatok 
tervezésére és kivitelezésére vonatkozó irányelvnek.

Az összeszerelés megkönnyítése, a költségek csökkentése és 
a homlokzatba való nyom nélküli beépítés érdekében a HELLA 
igen hatékonyan dolgozta át a VLS és VFS előtétrendszerek, 
valamint a konzolos FFS homlokzati rendszerek részleteit. 
A tartókat megerősítettük, így mostanra további alumínium 
burkolat nélkül 2,5 m szélességig készíthetők el. Az esztétikai 
szempont mellett ez a teljes konstrukció zaját is lecsökkenti.
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A HELLA CSENDES 
INNOVÁCIÓJA
Új ONYX SILENT motor
Megérkezett az első ONYX motor a HELLA-tól integrált rádiós 
vevővel és hihetetlen nyugodt futással. Ez egy csöves motor a 
redőnyökhöz plug & play technológiával. Az ONYX rádiós mo-
tor két futási sebességgel rendelkezik, melyek az ONYX.CLICK 
kézi rádióadóval vagy okostelefonos alkalmazással aktiválha-
tók egyszerűen. A lassú suttogó üzemmódban a meghajtó alig 

hallható. A mozgások annyira optimálisan vannak beállítva, 
hogy indításkor és megálláskor is minden valóban csendes 
marad, mint a suttogás. Ha nincs szükség rádiós vezérlésre, 
akkor a HELLA SILENT motor kábellel is működtethető normál 
redőnykapcsolókkal.

ONYX VEZÉRLÉS
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HIGHLIGHTS
 � Suttogó	üzemmód
 � Intelligens akadályérzékelés
 � Odafagyás elleni védelem
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OKOSABB. 
INTELLIGENSEBB. 
HELLA.
Az új 
ONYX.CENTER 2
Az intelligens ONYX vezérlőrendszerrel a HELLA új mércét 
állított fel. Az új ONYX.CENTER 2 átjáróval most a legkisebb 
és legkompaktabb napvédő központ kerül a piacra. Az oldal-
hossz csak 80 mm. A magasság a felére csökkent az előző 
modellhez képest. Az új átjárónak köszönhetően feleslegessé 
válik a LAN-kábel. Egyszerűen a meglévő WiFi hálózathoz kap-
csolódik. Külső antenna sincs, mert már be van építve. Egy 
színes LED-gyűrű ad intelligens és világos információkat az 
üzemállapotról. És végül a legjobb dolog: Az új doboz lényege-
sen olcsóbb, mint az első generáció, és a funkciók számához 
képest a legjobb ár-érték arányt kínálja a piacon.

80 mm

ONYX VEZÉRLÉS
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A HELLA mostantól minden PLUS változat pergoláit fagyér-
zékeléssel, valamint szél- és napérzékelővel szereli fel alapfel-
szereltségként. És mindezt felár nélkül! Ugyanakkor a pergola 
modulárisan bővíthető további felszerelésekkel: LED világítás, 
esőérzékelő hófelismeréssel, infravörös hősugárzó vagy akár 
négy oldalárnyékolás is lehetséges. Az ONYX alkalmazással 
összekapcsolva minden pergola okos és intelligens rendszerré 
válik, amelyet az ügyfél egyedileg igazíthat saját igényeihez.

A	HELLA	ÉRZÉKELŐT 
IS BIZTOSÍT KÉRÉSRE
A Pergola PLUS 
alapfelszereltsége 
az ONYX
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TRAV ÉS KÉSZ
Az Integral a Speciális Megoldás 
kitűntetést kapta

A HELLA olyan egyszerű és biztonságos megoldást kínál a 
faépítészet szakembereinek, amely az összes ablakkal kap-
csolatos iparágat összeköti. Segítségével az előszerelt nap-
védő termékek egy teljes rendszermegoldásba integrálhatók. 
Ezzel a termékújdonsággal kívánja optimalizálni a HELLA az 
ablaknyílás faépítészetben fellépő kihívásait. Egy keretből, ab-
lakpárkányból és integrált nap- és rovarvédelemből álló előre 
legyártott teljes rendszer helyettesíti az egyes alkatrészek 
falnyílásba történő beépítését. Ezen termék beszerelésével 
az iparágak közti hiányosságok és a hőhidak hiányosságai 
zárhatók ki. A TRAV Integral az ugyanebbe a termékcsaládba 
tartozó TRAV frame megoldás továbbfejlesztése téglaszerke-
zetekhez. A TRAV Integral-t jelölték a 2021-es R+T Innovációs 
Díjra, és ezüstéremmel tüntették ki a Speciális Megoldások 
kategóriában.

BÉLÉSFALRENDSZEREK
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HIGHLIGHTS
 � Univerzálisan	használható	a	fa-	és	előre 
gyártott elemekhez

 � Időt	és	költséget	takaríthat	meg
 � Kiváló	hőszigetelés	és	hangszigetelési	értékek
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A HELLA 
CSÚCSFORMÁBA 
HOZZA ABLAKAIT
Az új TOP FOAM 
felhelyezett elemek
A zsugorodásmentes polisztirolból készült TOP FOAM felhelye-
zett elemek a legjobb szigetelési értékeket egyesítik a legna-
gyobb rugalmassággal. Mindez nem csak a minden beépítési 
helyzetben használható különböző dobozmagasságokban és 
-mélységekben mutatkozik meg, hanem a nap- és rovarvé-
delemmel való kompatibilitásban is. Legyen szó redőnyökről, 
raffstore-okról vagy árnyékolókról, minden igény integrálható. 
A kapcsos megoldású ablakcsatlakozás segítségével az új 
dobozok szerelése is rendkívül leegyszerűsödik.
A TOP FOAM store XL változatként is elérhető most a 92-es 
raffstore-hoz!

TOP FOAM RvA 
Integrált üreggel redőnyök 
felfogatásához, 
ellenőrzés kívülről

TOP FOAM RvU 
Integrált üreggel redőnyök 
felfogatásához, 
ellenőrzés alulról

HIGHLIGHTS
 � Pontos	összeszerelés	kapcsos	
megoldással

 � Ellenőrzött	energiaértékek
 � Két	dobozmagasság 
érhető	el

FELHELYEZETT ELEMEK
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TOP FOAM store 
Integrált üreggel raffstore-ok 
& külső zsaluziák 
felfogatásához

TOP FOAM store XL 
Integrált üreggel raffstore-ok 
& külső zsaluziák 
felfogatásához

TOP	FOAM	árnyékoló 
Integrált üreggel a 
textil árnyékolók 
felfogatásához
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HÍREK

HÍREK
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A HELLA EGYSZERŰEN 
TEREMT ÁRNYÉKOT 
MINDENHOL
A	sokoldalú	AREIA	SIDE	roló

NÉHA 
A HELLA IS BEFŰT
Új	infravörös	hősugárzó	kültérre

Különösen az átmeneti időszakban és a hideg estéken érté-
keljük az infravörös rövidhullámmal létrehozott, akár 2200 watt 
teljesítményű azonnali meleget. Az elegáns infravörös hősu-
gárzók kiváló minőségű üvegkerámia burkolattal és vízvédett 

házzal rendelkeznek, ezért alkalmasak a kültéri használatra. A 
ház kialakítása kiválóan kombinálható a HELLA napellenzők-
kel, télikert-árnyékolókkal és pergolákkal. A hősugárzók fekete 
és fehér színben érhetők el.

Az AREIA SIDE a legjobb választás mindenhova, ahol gyor-
san és egyszerűen szeretne árnyékolást felszerelni utólag. A 
Varioplus rolót különálló, szabadon függő konstrukcióként 
terveztük a függőleges árnyékoláshoz. A rugalmas szögben 
történő szerelésnek köszönhetően szinte minden meglévő 
szerkezethez rögzíthető, és egyaránt alkalmas falra-, mennye-
zetre- vagy tetőszarura történő szereléshez. Az AREIA SIDE 
kézi hajtókarral vagy motoros hajtással rendelhető.
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