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CONTROL AL LUMINII
De la filtrarea luminii până la 
efect de întunecare și control 
excelent al căldurii, colecția de 
rulouri și rolete VELUX oferă 
opțiuni pentru a satisface orice 
nevoie.

CONTROL AL CĂLDURII
Gama variată de soluții exterioare 
pentru protecție termică contribuie 
în mod eficient la protejarea 
locuinței împotriva căldurii, chiar    
și în cele mai însorite zile.

SOLUȚII COMPLET 
AUTOMATIZATE
Acționează rulourile sau roletele 
de oriunde cu soluțiile inteligente 
Home Control pentru un climat 
interior optim.

ALEGE 
PACHETELE 

AVANTAJOASE 

-10%
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Rulouri VELUX 
autentice de 
mai bine de 60 
de ani

Garantăm calitatea 

Cel mai important lucru pentru noi este 
ca tu să fii mulțumit de toate produsele 
noastre. Oferim 3 ani de garanție pentru 
rulouri și 5 ani pentru rolete și produse 
electrice. Termenii și condițiile detaliate 
ale garanției VELUX le găsești pe  
www.velux.ro

Asistență tehnică la 
nivel național 

Oferim suport tehnic care îți 
garantează că nu vei avea probleme 
cu utilizarea produselor. Tehnicienii 
noștri sunt disponibili în toată țara, 
asigurându-se că produsele tale 
VELUX sunt montate și reparate 
profesional.

 0268 40 27 40
@ romania@velux.com

Montatori calificați 

Dacă profesionalismul și rapiditatea 
în montarea rulourilor și roletelor sunt 
importante pentru tine, caută montatorii 
recomandați de VELUX în apropierea ta și 
obține ajutor de la profesioniști!
Vezi pe www.velux.ro

Cumpără cum dorești

Cele mai populare produse ale noastre 
sunt disponibile la distribuitorii noștri 
pentru achiziție imediată. Află despre 
partenerii noștri aici: www.velux.ro
De asemenea, te poți bucura de 
beneficiile cumpărăturilor de acasă cu 
livrare la domiciliu, cumpărând și online 
de pe site-ul nostru: www.veluxshop.ro.

Vezi înainte de a cumpăra 

Dacă te gândești să cumperi rulourile sau 
roletele noastre, găsește un distribuitor lângă 
tine, vezi produsele și cere o ofertă. Sau 
vizitează showroom-ul nostru. 
Vezi pe www.veluxshop.ro

Serviciul de asistență 

Experții noștri de la Relații Clienți te vor 
ajuta să îți alegi ferestrele și rulourile 
și roletele exterioare, ținând cont de 
cerințele tale individuale. De asemenea, 
te vom ajuta să comanzi piese de schimb 
sau să alegi dintre produsele cu acționare 
electrică sau solară.

 0268 40 27 40
@ romania@velux.com
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5 
Pentru siguranță și 
sustenabilitate

Rulourile VELUX sunt proiectate cu un sistem fără 
şnur, pentru protecția copiilor, oferind astfel 
siguranță căminului tău. Toate rulourile noastre de 
interior sunt certificate OEKO-TEX ® şi garantăm că 
nu conțin substanțe periculoase. Roletele exterioare 
VELUX îndeplinesc o funcție dublă protejându-ți 
camera de supraîncălzire, oferind, în acelaşi timp, 
protecție împotriva pătrunderii prin efracție.

4 
Culorile pentru      
casa ta

Bucură-te de o gamă largă de tipuri de 
rulouri şi rolete exterioare în toate stilurile 
şi culorile. Poți chiar să îți creezi propriul 
tău rulou cu ajutorul colecției Colour by 
You. Iar pentru alegerea şinelor laterale, 
poți obține un aspect complet alb, curat.

1
Proiectate şi testate 
pentru viața de zi cu zi

Toate produsele VELUX sunt proiectate şi 
testate pentru condiții reale de 
utilizare. Acestea sunt rulate în sus și în jos 
de mii de ori și sunt expuse la temperaturi 
extreme. Roletele noastre de exterior sunt 
testate să reacționeze ca un scut la ploaie, 
grindină, sau la vântul puternic. Abia după 
ce ne asigurăm că produsele noastre își 
păstrează forma și culoarea, de-a lungul 
anilor de utilizare și suntem mulțumiți de 
design, fabricile noastre din Europa încep 
producția lor. 

2 
Uşor de montat şi de folosit
Rulourile şi roletele exterioare VELUX sunt concepute 
special pentru ferestrele tale de mansardă VELUX. 
Asta înseamnă că întotdeauna se potrivesc perfect şi 
sunt uşor de montat – fără să fie nevoie de măsurare şi 
de tăiere. Designul elegant şi subțire al şinelor conferă 
un aspect elegant și modern, făcând ca ruloul să fie 
aproape invizibil atunci când nu este folosit.

3 
Design & potrivire perfectă 
Garantăm o potrivire perfectă – întotdeauna. 
Rulourile și roletele originale VELUX sunt perechea 
perfectă pentru ferestrele tale de mansardă, 
asigurând cea mai bună metodă de a controla 
lumina sau de a face întuneric în casa ta, precum 
și protecție superioară împotriva căldurii și a 
insectelor. Găsește modelul ferestrei de mansardă 
care ți se potrivește pentru a-ți comanda următoarele 
rulouri sau rolete.

De ce VELUX®

Ferestrele tale de mansardă VELUX merită 
rulouri și rolete originale pentru o potrivire 
perfectă, design și performanță de lungă durată.
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De la clasic la modern, de la reducerea luminii până la opacitate, colecția 
de rulouri VELUX oferă culori stilate, modele subtile şi o gamă largă de 
caracteristici pentru a se potrivi tuturor tipurilor de încăperi.

Descoperă     
colecția noastră 
clasică

Aspect complet alb

Noua noastră colecție de rulouri este 
dezvoltată în parteneriat cu designeri 
internaționali, experți mondiali în tendințe. 
Alege-ți dintr-o varietate largă de țesături 
şi culori, de la modele clasice, până la cele 
moderne. Oferim trei modele diferite de 
rulouri cu țesătură fină, două modele de 
rulouri plisate, precum şi jaluzelele noastre 
clasice. Toate aceste varietăți sunt oferite 
într-o gamă de culori pe care le poți com-
bina sau potrivi alegând culori similare sau 
diferite, în funcție de încăpere sau de tipul 
de rulou.

Alegerea ruloului tău depinde în întregime 
de stilul tău personal, de tipul încăperii 
şi de efectul dorit în încăpere: efect 
de întunecare sau diminuarea luminii. 
Explorează paginile următoare pentru mai 
multă inspirație. Personalizează culoarea 
ruloului tău. Dacă nu găseşti exact culoarea 
care să se potrivească gusturilor tale, 
colecția Colour by You îți oferă mii de culori 
suplimentare din care poți alege.

Citește mai mult la pagina 33 sau accesând 
link-ul www.veluxshop.ro/colourbyyou

Rulourile VELUX sunt 
disponibile cu şine laterale de 
înaltă calitate din aluminiu 
periat sau vopsit în alb, în 
funcție de alegerea ta.
Șinele de aluminiu periat se 
potrivesc foarte bine cu 
ferestrele din lemn lăcuit, în 
timp ce şinele vopsite în alb 
devin aproape invizibile atunci 
când sunt montate pe ferestre 
VELUX din lemn învelit în 
poliuretan alb. 

Mai mult, pentru că sunt 
tratate împotriva razelor UV, 
albul strălucitor nu este 
afectat de lumina soarelui.

Şinele laterale sunt uşor 
de montat, fiind proiectate 
pentru a se integra plăcut în 
fereastra VELUX.

Rulou opac sau semi-transparent?
 

Rulourile opace vor bloca 
lumina, făcând din ele 
alegerea preferată pentru 
dormitor şi camera copiilor, 
unde este nevoie de întuneric 
pentru un somn odihnitor. 

Pe de altă parte, 
rulourile semi-transparente 
permit pătrunderea unei 
lumini difuze, uniforme, în 

acelaşi timp, prevenind 
efectul de strălucire 
orbitoare.               
                                                       
Rulourile semi-transparente 
se potrivesc pentru multe 
tipuri de încăperi, cum ar fi 
camera de zi, spaţii de birou 
şi camera de joacă.

aluminiu

alb

  Transparent Opac
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Cumpără ruloul 

interior și cel exterior 
împreună și 

economisește 10%
Vezi mai multe                         

la pagina 19

Combină mai multe produse 
pentru un confort optim   
Îmbină rulourile cu rolete 
sau rulouri exterioare pen-
tru protecție împotriva 
căldurii

Alege un produs de 
exterior pentru protecţia 
împotriva căldurii
Vezi mai multe la pagina 20

Alege un produs de 
interior pentru 
diminuarea luminii sau 
pentru un efect de 
întunecare al încăperii.  
Vezi  mai multe la pagina 26

Adaugă plasa împotriva 
insectelor pentru un plus 
de confort
Vezi mai multe la pagina 43
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Pentru un confort sporit și protecție 
automată împotriva căldurii, adaugă 
sistemul VELUX ACTIVE la rulourile și 
roletele tale electrice sau solare și le 
poți controla direct de pe telefonul tău. 

 Complet automat
VELUX ACTIVE® are grijă de climatul interior al casei tale
Adăugând VELUX ACTIVE with NETATMO la ferestrele de mansardă, 
rulourile şi roletele exterioare VELUX INTEGRA, produsele VELUX 
sunt conectate, astfel încât rulourile, roletele şi rulourile exterioare 
îți pot proteja în mod automat căminul de căldura excesivă. Poți 
controla toate aceste funcții cu ajutorul aplicației VELUX ACTIVE with 
NETATMO.

Bucură-te de 
confortul acționării de 
la distanță pentru 
rulourile sau roletele 
exterioare electrice 
sau solare VELUX 
INTEGRA®

Selectează nivelul de 
confort dorit 
De la rulouri și         
rolete manuale, la cele 
cu acționare de la 
distanță

 Acționare manuală
Soluție manuală simplă
Rulourile VELUX cu acționare manuală au o bară de control 
discretă care permite poziționarea facilă și confortabilă a ruloului
pe fereastră.

Ruloul se mişcă uşor şi poate fi oprit în orice poziție pe fereastră.

 Control de la distanță
Sistem inteligent de control cu ajutorul VELUX INTEGRA®

Simplifică-ți viața de acasă cu ajutorul rulourilor şi al roletelor 
exterioare electrice sau solare VELUX INTEGRA. Ambele versiuni 
pot fi acționate de la distanță pentru un confort sporit. 

  Alege rulourile şi roletele exterioare solare VELUX 
          INTEGRA pentru fereastra ta VELUX manuală sau solară.  
          Montajul este facil şi nu este nevoie să instalezi cabluri de 
          alimentare.

 Alege rulourile și roletele electrice VELUX INTEGRA pentru 
          fereastra ta VELUX INTEGRA cu acționare electrică.
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VELUX APP Control 
Controlează-ți climatul interior de oriunde

VELUX App Control îți permite să deschizi și să închizi ferestrele 
de mansardă, rulourile, roletele și rulourile exterioare parasolare 
cu o singură glisare. De asemenea, poți grupa mai multe produse 
electrice VELUX pentru control combinat.

• Compatibil cu ferestre de mansardă VELUX, rulouri, 
   rolete și rulouri exterioare parasolare
• Caracteristici de programare personală
• Grupare a produselor cu ușurință
• Control total din aplicația de smartphone
• Acționare prin control vocal
• Securitatea datelor încorporată

KIG 300 EU – 522 lei / 621 lei

VELUX ACTIVE cu NETATMO 
Îmbunătățește-ți casa în fiecare zi

Poți trece oricând de la VELUX App Control la VELUX ACTIVE 
with NETATMO, care îți oferă opțiunea de a-ți controla fără 
probleme produsele electrice VELUX prin smartphone sau 
comenzi vocale de oriunde. De asemenea, poți lăsa sistemul să 
se bazeze pe senzorii de climat interior încorporați și pe 
prognoza meteo live pentru funcționarea automată a 
ferestrelor și rulourilor, oferind un climat interior mai bun 
pentru tine și casa ta.

• Compatibil cu ferestre de mansardă VELUX, rulouri, 
   rolete și rulouri exterioare parasolare
• Ventilație bazată pe senzori
• Protecție automată împotriva căldurii
• Caracteristici de programare personală
• Control total din aplicația de smartphone
• Acționare prin control vocal
• Securitate a datelor 

KIX 300 EU – 975 lei / 1160 lei 

Ne petrecem  

90%  
din timpul nostru în 
interior

Produsele 
exterioare VELUX de 
protecție 
împotriva căldurii pot 
reduce căldura cu 
până la 

95% 
Lumina naturală 
crește capacitatea 
de învațare a
copiilor tăi cu până la 

15%

iPod și iPad sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. 
înregistrate în SUA și în alte țări. HomeKit este o marcă comercială a 
Apple Inc. Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Îmbunătățește-ți casa în 
fiecare zi cu sistemul       
VELUX ACTIVE
Dotează-ți casa cu un sistem care îți îmbunătățește automat climatul interior și îți permite să controlezi 
totul cu o simplă atingere a ecranului telefonului tău, în timp ce te bucuri de toate beneficiile luminii natu-
rale și ale aerului proaspăt. 

Citește mai mult accesând linkul https://www.velux.ro/produse/smart-home/velux-app-control

Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%

Aplicația
VELUX 
Control

VELUX  
ACTIVE 
cu aplicația 
NETATMO
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Oferă camerelor tale un nou look, adaugă o pată de 
culoare – sau schimbă funcţia camerei tale cu rulouri noi 
pentru ferestrele tale de mansardă VELUX. Doar rulourile 
VELUX autentice se potrivesc perfect ferestrelor tale 
VELUX – atât noi, cât și vechi. 

Montarea rulourilor VELUX 
originale este mai ușoară 
decât crezi

Montează-ți singur 
rulourile originale 
VELUX în doar 15 
minute. 

Montarea rulourilor VELUX nu necesită 
măsurare, tăiere, sau unelte suplimentare. 
Sunt făcute pentru o potrivire perfectă și tot 
ceea ce îți trebuie este inclus în pachet.

Nu ai nevoie de 
măsurători

Poți găsi tipul și dimensiunea ferestrei tale de 
mansardă pe tocul ferestrei - vezi cum la 
pagina 48. Apoi poți fi sigur că noul tău 
rulou se potrivește perfect ferestrei tale de 
mansardă fără a fi nevoie să faci măsurători.

Nu este nevoie să 
măsori sau să tai,         
ci doar să le aşezi pe 
poziție

Ferestrele tale VELUX au elemente de fixare 
pre-montate pentru rulouri. Trebuie doar să 
fixezi ruloul în locaşul său şi să adaugi şinele 
laterale gata potrivite.

Înlocuire facilă a 
rulourilor vechi

Este foarte simplu să înlocuieşti vechile 
rulouri cu altele noi de la VELUX. În pachet 
găseşti tot ceea ce ai nevoie.

Află cât de simplu este!
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Ai nevoie de protecție 
împotriva insectelor?
Bucură-te de aer proaspăt fără insecte.

Ai nevoie de rulouri pentru fereastra ta pentru 
acoperiș terasă?
Alege un rulou pentru filtrarea luminii și protecţie împotriva căldurii sau 
protecţie împotriva insectelor.

Ai nevoie de control al 
căldurii?
Protejează-ţi casa împotriva căldurii cu rulourile 
exterioare parasolare.

Ai nevoie de control al 
căldurii și de protecție 
împotriva efracției? 
Protecţie completă pe tot parcursul 
anului cu roletele exterioare.

Plasă împotriva insectelor
Pagina 43

Rulouri pentru fereastră pentru acoperiș terasă
Pagina 46

Rulou exterior parasolar 
Pagina 25

Rulou exterior parasolar opac 
Pagina 24

Roletă exterioară 
Pagina 23

Ai nevoie de efect de întunecare?
Rulourile opace VELUX te ajută să creezi spaţiul perfect pentru un                                              
somn liniștit în timpul nopţii sau pentru un pui de somn odihnitor pe timp de zi.

Rulou plisat-opac
Cumpără împreună cu un rulou exterior para-

solar și economisește 10% 

Pagina 39

Rulou opac
Cumpără împreună cu un rulou exterior  

parasolar și economisește 10%

Page 31

Rulou Duo
Pagina 32

Ai nevoie de filtrarea luminii?
Crește intimitatea și filtrează lumina naturală cu opţiunile noastre de 
rulouri semi-transparente, plisate semi-transparente sau jaluzele PAL.

Rulou plisat semi-transparent 
Pagina 37

Jaluzea
Pagina 41

Rulou semi-transparent
Cumpără rulouri cu prindere în 
cârlige împreună cu rulouri exterioare 
parasolare și economisește 10%

Pagina 29

16 17



Combină beneficii  
și economisește

Pachetele combinate VELUX îți 
oferă beneficii duble: un rulou 
interior pentru filtrarea luminii 
combinat cu un rulou exterior 
pentru a-ți proteja camera 
împotriva căldurii. Cumpărând 
pachetele combinate avantajoase 
economisești 10% comparativ cu 
achiziționarea separată a produselor.

Economisește 
10%

-10%

-10%

-10%

Protecție împotriva 
căldurii plus efect de 
întunecare
Rulou exterior parasolar MHL +
Rulou opac DKL

Protecție împotriva 
căldurii plus efect de 
întunecare (cu prindere 
în cârlige)
Rulou exterior parasolar MHL +
Rulou opac cu cârlige RHZ

Protecție împotriva 
căldurii plus efect de 
întunecare și izolație
Rulou exterior parasolar MHL +
Rulou plisat opac FHC

-10%

Control al luminii și   
al căldurii
Rulou exterior parasolar MHL +
Rulou semi-transparent cu prindere în 
cârlige RHL
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Descoperă gama 
completă de rolete 
și rulouri exterioare 
parasolare VELUX 
pentru protecţie 
eficientă împotriva 
căldurii
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0000 0700

Model Culori CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

SML* 
Standard 1.572 1.669 1.766 1.844 1.941 1.844 1.941 1.999 2.077 2.038 2.135 2.135 2.174

1.871 1.986 2.102 2.194 2.310 2.194 2.310 2.379 2.472 2.425 2.541 2.541 2.587

Creativ
1.965 2.087 2.208 2.305 2.426 2.305 2.426 2.499 2.596 2.548 2.669 2.669 2.717
2.338 2.484 2.628 2.743 2.887 2.743 2.887 2.974 3.089 3.032 3.176 3.176 3.233

SSL
Standard 2.521 2.618 2.715 2.793 2.890 2.793 2.890 2.948 3.026 2.987 3.084 3.084 3.123

3.000 3.115 3.231 3.324 3.439 3.324 3.439 3.508 3.601 3.555 3.670 3.670 3.716

Creativ
2.914 3.036 3.157 3.254 3.375 3.254 3.375 3.448 3.545 3.497 3.618 3.618 3.666
3.468 3.613 3.757 3.872 4.016 3.872 4.016 4.103 4.219 4.161 4.305 4.305 4.363

Gama noastră variată de soluţii VELUX            
împotriva căldurii te ajută în mod eficient să 
îţi protejezi casa de supraîncălzire pentru a te 
putea bucura de un climat interior confortabil 
chiar şi în cea mai însorită zi. Alege ruloul sau 
roleta care se potriveşte cel mai bine casei 
tale.

Rulou exterior parasolar opac
Protecție împotriva căldurii și efect de 
întunecare. 
Vezi mai multe la pagina 24.

Protecție exterioară  
Confort interior

Roletă exterioară
Protecţie completă pe tot parcursul 
anului, cu protecţie superioară la căldură 
și efect de întunecare. Protejează de 
intemperii și izolează împotriva frigului 
iernii. 

• Cea mai bună protecție împotriva căldurii și a 
razelor solare  

• Efect de întunecare
• Izolație eficientă pe timp de iarnă
• Reduce zgomotul ploii
• Protecție eficientă a ferestrei și împotriva intrărilor 

prin efracție
• Disponibil cu motor electric sau solar cu acționare 

de la distanță. 

Roletă exterioară
Protecție împotriva căldurii, efect 
de întunecare și izolație.  
Vezi mai multe la pagina 23.

Protecție împotriva căldurii 

Efect de întunecare

 Izolație

Reducerea zgomotului

Protecție împotriva intrărilor prin efracție

Rulou exterior parasolar
Protecție împotriva căldurii și 
transparență  
Vezi mai multe la pagina 25.

Poate fi combinat cu 
un rulou interior semi-

transparent și cu o plasă 
împotriva insectelor. 

Vezi pagina 17

Te rugăm să reții: ca și în cazul tuturor 
țesăturilor, culorile și dimensiunile modelelor 
pot varia față de mostrele imprimate.

Com
patibile cu

V
ELU

X
 A

CTIV
E  

*  Pentru montajul ruloului electric pe fereastra cu deschidere manuală, este necesară achiziția unui sistem de acționare 

electrică KUX 110. Pentru ferestrele din generații anterioare de produse, vă rugăm să ne contactați.

Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%

Cumpără online! 
www.veluxshop.ro

KUX 110
Sistem 
acționare

677
806

22 23



MHL

Rulou exterior parasolar opac
Alungă căldura cu ruloul exterior 
parasolar opac 2 în 1, care oferă atât o 
protecţie excelentă împotriva căldurii, 
cât și efect de întunecare. Această 
combinaţie eficientă îţi permite să 
păstrezi interiorul camerei răcoros și 
confortabil în zilele și nopţile călduroase. 

• Protecție excelentă împotriva căldurii
• Efect de întunecare și ziua și noaptea
• Țesătură rezistentă și durabilă
• Ușor de montat din interior
• Disponibil în versiune cu acționare solară și 

acționare de la distanță

0000

Rulou exterior 
parasolar
Dincolo de o bună protecţie 
împotriva căldurii, ruloul nu împiedică vederea și lasă să 
pătrundă lumina în încăpere. Ideal acolo unde dorești să 
te bucuri de temperaturi mai răcoroase sau să reduci 
efectul de strălucire a razelor solare.

• Protecție excelentă împotriva căldurii
• Material transparent – lasă lumina să pătrundă pătrundă în 

interior, păstrând vederea spre exterior
• Ușor de montat din interior
• Disponibil în versiune manuală și în versiuni cu alimentare 

alimentare electrică și solară

5060

Dimensiuni fereastră

CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

Acționare
manuală, MHL    

220 220 246 246 246 259 259 259 259 290 290 311 311
262 262 293 293 293 308 308 308 308 345 345 370 370

Acționare 
electrică, MML

1.006 1.068 1.130 1.180 1.242 1.180 1.242 1.280 1.329 1.304 1.366 1.366 1.391
1.197 1.271 1.345 1.404 1.478 1.404 1.478 1.523 1.582 1.552 1.626 1.626 1.655

Acționare 
solară, MSL

1.399 1.486 1.572 1.641 1.727 1.641 1.727 1.779 1.848 1.814 1.900 1.900 1.935
1.665 1.768 1.871 1.953 2.055 1.953 2.055 2.117 2.199 2.159 2.261 2.261 2.303

Dacă ruloul este montat pe ferestre de mansardă din generația 1992–2003, este nevoie de ZOZ 238. Dacă ruloul este montat 
pe ferestre de mansardă cu acționare solară VELUX INTEGRA® de dimensiuni CK--, C--, FK-- și F--, este nevoie de ZOZ 246. 

Pentru ferestrele VELUX din generațiile mai vechi (VES) este necesar un kit de instalare ZOZ 238. Pentru ferestrele de 
mansardă VELUX din cupru este necesar un kit de instalare ZOZ 240. Pentru ferestrele de mansardă VELUX INTEGRA GPU, 
este necesar un kit de instalare ZOZ 229S. 

Dimensiuni fereastră

CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

Cu energie solară, SSS 1.415 1.502 1.590 1.660 1.747 1.660 1.747 1.799 1.869 1.834 1.922 1.922 1.957
1.684 1.787 1.892 1.975 2.079 1.975 2.079 2.141 2.224 2.182 2.287 2.287 2.329

Poate fi combinat cu 
un rulou interior semi-

transparent și cu o plasă 
împotriva insectelor. 

Vezi pagina 17

Poate fi combinat cu 
un rulou interior semi-

transparent și cu o plasă 
împotriva insectelor. 

Vezi pagina 17

-10%
Cumpără un rulou exterior parasolar sau o roletă sau un rulou 
plisat opac împreună din cele 4 pachete disponibile 
avantajoase. Obții un plus de confort și economisești 10%.
Vezi pagina 19.

Plasa oprește razele soarelui înainte ca acestea să ajungă pe 
geamul ferestrei. 

Cumpără online! 
www.veluxshop.ro

Te rugăm să reții: ca și în cazul tuturor 
țesăturilor, culorile și dimensiunile modelelor 
pot varia față de mostrele imprimate.

Te rugăm să reții: ca și în cazul tuturor 
țesăturilor, culorile și dimensiunile modelelor 
pot varia față de mostrele imprimate

* Pentru montajul ruloului electric pe fereastra cu deschidere manuală, este necesară achiziția unui sistem de acționare electrică 
KUX 110. Pentru ferestrele din generații anterioare de produse, vă rugăm să ne contactați.

Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%

KUX 110
Sistem 
acționare

677
806

24 25



Pregătește-ți scena 
pentru zile active și 
nopți odihnitoare cu 
rulourile VELUX

2726



Rulou semi-transparent
Oferă filtrare a luminii și intimitate. Perfect pentru 
camere în care se desfășoară activităţi în timpul zilei. 

• Reduce intensitatea luminii, oferind intimitate
• Disponibil cu șine laterale albe sau din aluminiu periat
• Disponibil cu acționare manuală sau cu motor electric și solar, 

acționare de la distanță.
• Disponibil și în variantă cu prindere în cârlige laterale, cu oprire în 3 

poziții, în 4 culori standard.

   

Montaj rapid și facil pentru 
ferestrele de mansardă 
VELUX.

  Certificat OEKO-TEX 

nu conține substanțe 
periculoase.

 

Design fără şnururi aparente,  
           pentru siguranța copiilor.

9050 41611086 1028

41674168

4163 4162

4169 4170

4165

4164

4171 4155

4166

4069

Culori standard

Culori creative

Aluminiu

Alb

Șine laterale

Culori

Dimensiuni fereastră

CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

Acționare 
manuală,  
RHL cu cârlige

Standard 154 154 172 172 172 181 181 181 181 203 203 217 217
183 183 205 205 205 215 215 215 215 242 242 258 258

Acționare 
manuală,  
RFL

Standard 293 300 333 337 348 344 362 373 380 384 391 398 405
349 357 396 401 414 409 431 444 452 457 465 474 482

Creativ
348 355 388 392 403 399 417 428 435 439 446 453 460
414 422 462 466 480 475 496 509 518 522 531 539 547

Acționare 
electrică, RML*

Standard
655 662 695 699 710 706 724 735 742 746 753 760 767
779 788 827 832 845 840 862 875 883 888 896 904 913

Creativ 710 717 750 754 765 761 779 790 797 801 808 815 822
845 853 893 897 910 906 927 940 948 953 962 970 978

Acționare 
solară,  RSL

Standard 693 700 733 737 748 744 762 773 780 784 791 798 805
825 833 872 877 890 885 907 920 928 933 941 950 958

Creativ 748 755 788 792 803 799 817 828 835 839 846 853 860
890 898 938 942 956 951 972 985 994 998 1.007 1.015 1.023

Te rugăm să reții: ca și în cazul tuturor 
țesăturilor, culorile și dimensiunile modelelor 
pot varia față de mostrele imprimate.

CUMPĂRĂ PACHET: Rulou semi-transparent + rulou exterior parasolar și beneficiezi de 10% reducere

ROP 
(MHL + RHL) Standard 337 337 376 376 376 396 396 396 396 444 444 475 475

401 401 447 447 447 471 471 471 471 528 528 565 565
-10%

Combină ruloul 
interior cu o roletă 

exterioară sau un rulou 
exterior parasolar pentru 

protecţie eficientă 
împotriva căldurii. 

Vezi pag. 22

Cumpără ruloul 
interior împreună cu 

ruloul exterior parasolar 
şi economiseşti 10%. 

Vezi pag. 19

*Pentru montajul ruloului electric pe fereastră cu deschidere manuală, este necesară achiziția unui kit adaptor suplimentar ZOZ 241 
și a unui sistem de acționare electrică KUX 110. Pentru ferestrele din generațiile anterioare de produse, contactează-ne. Cumpără online!

www.veluxshop.ro

Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%28 29



Combină ruloul 
interior cu o roletă 

exterioară sau un rulou 
exterior parasolar pentru 

protecţie eficientă 
împotriva căldurii. 

Vezi pag. 22

Cumpără ruloul 
interior împreună cu 

ruloul exterior parasolar 
şi economiseşti 10%. 

Vezi pag. 19

   

Montaj rapid și facil 
pentru ferestrele de 
mansardă VELUX.

 Certificat  OEKO-TEX
                  nu conține substanțe  
           periculoase.

 

Design fără şnururi  
           aparente, pentru    
           siguranța copiilor.

Rulou opac
Blochează lumina, ziua și noaptea.              
Perfect pentru dormitoare.

• Blochează lumina
• Disponibil cu șine laterale albe sau din aluminiu periat
• Disponibil cu acționare manuală sau cu motor electric 

și solar cu acționare de la distanță. 
• Disponibil și în varianta cu prindere în cârlige în 3 

poziții în 2 culori standard (RHZ)

1100 0705 1025

45774578

4559

4580 4581

Culori standard

Culori creative

4579

1085

4574

4575

4564

4556

4576

3009

Culori

Dimensiuni fereastră

CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

Acționare
Manuală
RHZ cu cârlige

Standard 191 191 213 213 213 224 224 224 224 251 251 269 269
227 227 253 253 253 267 267 267 267 299 299 320 320

Acționare 
Manuală, DKL

Standard 293 300 333 337 348 344 362 373 380 384 391 398 405
349 357 396 401 414 409 431 444 452 457 465 474 482

Creativ
348 355 388 392 403 399 417 428 435 439 446 453 460
414 422 462 466 480 475 496 509 518 522 531 539 547

Cu acționare 
electrică, DML*

Standard
655 662 695 699 710 706 724 735 742 746 753 760 767
779 788 827 832 845 840 862 875 883 888 896 904 913

Creativ 710 717 750 754 765 761 779 790 797 801 808 815 822
845 853 893 897 910 906 927 940 948 953 962 970 978

Cu acționare 
solară, DSL

Standard 693 700 733 737 748 744 762 773 780 784 791 798 805
825 833 872 877 890 885 907 920 928 933 941 950 958

Creativ 748 755 788 792 803 799 817 828 835 839 846 853 860
890 898 938 942 956 951 972 985 994 998 1.007 1.015 1.023

4219 4212

RHZ

Te rugăm să reții: ca și în 
cazul tuturor țesăturilor, 
culorile și dimensiunile 
modelelor pot varia față 
de mostrele imprimate.

CUMPĂRĂ PACHET: Rulou opac + rulou exterior parasolar și beneficiezi de 10% reducere

ROZ 
(MHL + RHZ) Standard 370 370 413 413 413 435 435 435 435 487 487 522 522

440 440 491 491 491 518 518 518 518 580 580 621 621

DOP 
(MHL + DKL) Standard 462 468 521 525 535 543 559 569 575 607 613 638 644

550 557 620 625 637 646 665 677 684 722 729 759 766

-10%

Aluminiu

Alb 

Șine laterale

* Pentru montajul rulourilor electrice pe ferestrele cu deschidere manuală este necesară achiziția unui kit adaptor suplimentar 
ZOZ 241 și a unui sistem de acționare electrică KUX 110. Pentru ferestrele din generații anterioare de produse te rugăm să ne 
contactezi. 
.

Cumpără online!
www.veluxshop.ro

Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19% 3130



 

Combină ruloul 
interior cu o roletă 

exterioară sau un rulou 
exterior parasolar pentru 

protecţie eficientă 
împotriva căldurii. 

Vezi pag. 22

   

Montaj rapid și facil pentru 
ferestrele de mansardă 
VELUX.

 Certificat  OEKO-TEX
                  nu conține substanțe   
           periculoase.

 

Design fără şnururi aparente,    
           pentru siguranța copiilor.

Combinat întotdeauna cu 
rulou plisat alb (1016)

Rulou Duo
Două rulouri într-unul. Perfect 
pentru dormitoare sau camere 
de zi, în care este nevoie, fie de 
controlul luminii, fie de blocarea 
luminii pentru un somn odihnitor. 

• Două modalitați de control al luminii 
într-o soluție unică - întunecarea 
încăperii sau atenuarea luminii.

• Alege ruloul opac de orice culoare 
împreună cu un rulou plisat alb (1016)

• Disponibil doar cu acționare manuală 

Colecția Colour By You îți permite să îți 
personalizezi rulourile pentru a se potrivi 
cu camera, gusturile tale și stilul personal. 
Având mii de culori din care să alegi, poți 
găsi nuanța perfectă pentru noul tău rulou. 
Inspiră-te încercând aplicația de selectare a 
culorilor pe www.velux.ro

Colecția Colour By You este disponibilă 
pentru rulouri semi-transparente, opace 
și pentru rulouri Duo – toate acestea fiind 
disponibile cu șine laterale albe sau din 
aluminiu periat. 

 

Montaj rapid și facil pentru 
           ferestrele de mansardă VELUX.

  Certificat OEKO-TEX nu conține 
substanțe periculoase.

 

 

Design fără şnururi aparente,    
            pentru siguranța copiilor.

Culori

Dimensiuni fereastră

CK02
C02

CK04
C04

FK04
F04

FK06
F06

FK08
F08

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

MK10
M10

PK06
P06

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

Acționare
Manuală DFD 

Standard 381 391 433 438 452 447 471 485 494 499 508 518 527
453 465 515 521 538 532 560 577 588 594 605 616 627

Creativ
436 446 488 493 507 502 526 540 549 554 563 573 582
519 531 581 587 603 597 626 643 653 659 670 682 693

Model

Dimensiuni fereastră

CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

Acționare 
Manuală

RFL 348 355 388 392 403 399 417 428 435 439 446 453 460
414 422 462 466 480 475 496 509 518 522 531 539 547

DKL
348 355 388 392 403 399 417 428 435 439 446 453 460
414 422 462 466 480 475 496 509 518 522 531 539 547

DFD 436 446 488 493 507 502 526 540 549 554 563 573 582
519 531 581 587 603 597 626 643 653 659 670 682 693

Acționare 
electrică

RML
710 717 750 754 765 761 779 790 797 801 808 815 822
845 853 893 897 910 906 927 940 948 953 962 970 978

DML 710 717 750 754 765 761 779 790 797 801 808 815 822
845 853 893 897 910 906 927 940 948 953 962 970 978

Acționare solară
RSL 748 755 788 792 803 799 817 828 835 839 846 853 860

890 898 938 942 956 951 972 985 994 998 1.007 1.015 1.023

DSL 748 755 788 792 803 799 817 828 835 839 846 853 860
890 898 938 942 956 951 972 985 994 998 1.007 1.015 1.023

1100 0705 1025

45774578

4559

4580 4581

Culori standard

Culori creative

4579

1085

4574

4575

4564

4556

4576

3009

Te rugăm să reții: ca și în 
cazul tuturor țesăturilor, 
culorile și dimensiunile 
modelelor pot varia față 
de mostrele imprimate.

Aluminiu

Alb

Șine laterale

Dacă RML/DML se montează pe ferestre de mansardă fabricate după 2014, este nevoie de achiziționarea kitului ZOZ 241.
Dacă RML/DML se montează pe ferestre fabricate înainte de 2014, este nevoie de achiziționarea kitului ZOZ 243.

Pentru termenele de livrare accesează velux.ro sau la distribuitorul cel mai apropiat de tine. Cumpără online!
www.veluxshop.ro

Cumpără online!
www.veluxshop.ro

Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%32 33



   

Montaj rapid și facil pentru 
ferestrele de mansardă 
VELUX.

  Certificat OEKO-TEX 

nu conține substanțe 
periculoase.

 

Design fără şnururi aparente,    
           pentru siguranța copiilor.

Univers 
4653

 Mașini de curse  
4654

Șosele 
4655

Steluțe roz 
4659

Cer albastru 
4660

Stele verzi    
4661

Mobil  
4665

Baloane cu aer  
4666

Zmeie 
4667

Te rugăm să reţii: ca și în cazul tuturor ţesăturilor, culorile și dimensiunea modelelor pot varia faţă de mostrele imprimate. 
Modelele sunt afișate doar în scop ilustrativ. Rulourile pot diferi, deoarece fiecare model este scalat pentru a se potrivi cu 
dimensiunea specifică a ferestrei.

Colecția pentru copii
Cele mai grozave aventuri încep cu un somn odihni-
tor. Rulourile opace și rulourile Duo sunt disponibile 
în modele inspirate și vesele create special pentru 
camerele copiilor.

Rulou opac
• Efect de întunecare 
• Disponibil cu șine laterale albe sau din 

aluminiu periat
• Disponibil cu acționare manuală

Rulou Duo
• Două modalități de control al luminii 

într-o soluție unică - întunecarea 
încăperii sau atenuarea luminii. 

• Disponibil cu șine laterale albe sau din 
aluminiu periat

• Alege oricare rulou opac din colecția 
Kids împreună cu rulou plisat alb (1016)

• Disponibil cu acționare manuală

Combină cu o 
plasă împotriva 

insectelor pentru a 
împiedica insectele să 

îţi tulbure somnul.
Vezi pagina 43

Model

Dimensiuni fereastră

CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

Acționare
Manuală

Opac, DKL 401 408 441 445 456 452 470 481 488 492 499 506 513
477 486 525 530 543 538 559 572 581 585 594 602 610

Duo, DFD
489 499 541 546 560 555 579 593 602 607 616 626 635
582 594 644 650 666 660 689 706 716 722 733 745 756

Aluminiu

Alb

Șine laterale

Pentru termenele de livrare accesează velux.ro sau la distribuitorul cel mai apropiat de tine. Cumpără online!
www.veluxshop.ro

Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%34 35



Combină ruloul 
interior cu o roletă 

exterioară sau un rulou 
exterior parasolar pentru 

protecţie eficientă 
împotriva căldurii. 

Vezi pag. 22

Rulou plisat semi-transparent

1259 12821274

1278 12791277

1256 12751281

1285 12861284

O soluţie decorativă pentru 
intimitate și control al luminii. 
Perfect pentru camere cu                        
activitate desfășurată în timpul 
zilei. 

• Filtrează lumina și crează intimitate
• Un rulou mobil care poate fi poziționat 

oriunde pe fereastră* 
• Disponibil cu șine laterale albe sau din 

aluminiu periat
• Disponibil cu acționare manuală sau cu 

motor electric și solar, cu acționare de 
la distanță.  

1016

1276

1280

1283

Culori standard

Culori creative

Culori

Dimensiuni fereastră

CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

Acționare 
Manuală, FHL

Standard 293 300 333 337 348 344 362 373 380 384 391 398 405
349 357 396 401 414 409 431 444 452 457 465 474 482

Creativ
348 355 388 392 403 399 417 428 435 439 446 453 460
414 422 462 466 480 475 496 509 518 522 531 539 547

Acționare 
electrică, FML

Standard
655 662 695 699 710 706 724 735 742 746 753 760 767
779 788 827 832 845 840 862 875 883 888 896 904 913

Creativ 710 717 750 754 765 761 779 790 797 801 808 815 822
845 853 893 897 910 906 927 940 948 953 962 970 978

*Doar pentru versiunea manuală
Dacă FML este montat pe ferestre de mansardă fabricate după 2014, este nevoie de achiziționarea kit-ului ZOZ 241. 
Dacă FML este montat pe ferestre de mansardă fabricate înainte de 2014, este nevoie de de achiziționarea kit-ului ZOZ 243. 

Rulouri plisate VELUX  
un stil elegant pentru 
intimitate care fie filtrează 
lumina, fie o blochează să intre 
în încăpere

Aluminiu

Alb

Șine laterale

Te rugăm să reții: ca și în cazul tuturor 
țesăturilor, culorile și dimensiunile modelelor 
pot varia față de mostrele imprimate..

Cumpără online!
www.veluxshop.ro

   

Montaj rapid și facil pentru 
ferestrele de mansardă 
VELUX.

 Certificat OEKO-TEX
                  nu conține substanțe 
           periculoase.

 

Design fără şnururi aparente,    
           pentru siguranța copiilor.

Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19% 3736



Combină ruloul 
interior cu o roletă 

exterioară sau un rulou 
exterior parasolar pentru 

protecţie eficientă 
împotriva căldurii. 

Vezi pag 22

Cumpără ruloul 
interior împreună cu 

ruloul exterior parasolar 
şi economiseşti 10%. 

Vezi pag 19

Rulou plisat opac  

1163 11561047

1166 11671165

1155 11701169

1172 11731171

O soluţie decorativă pentru efect de întunecare 
și izolaţie termică. Perfect pentru dormitoare. 

• Pentru un somn liniștit pe timp de noapte, sau un pui de 
somn odihnitor pe timp de zi

• Izolație termică pentru confort crescut
• Un rulou mobil care poate fi poziționat oriunde pe 

fereastră*

• Disponibil cu șine laterale albe sau din aluminiu periat
• Disponibil cu acționare manuală sau cu motor electric și 

solar cu acționare de la distanță. 

Culori standard

Culori creative

Culori

Dimensiuni fereastră

CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

Acționare 
manuală, FHC

Standard 381 391 433 438 452 447 471 485 494 499 508 518 527
453 465 515 521 538 532 560 577 588 594 605 616 627

Creativ
436 446 488 493 507 502 526 540 549 554 563 573 582
519 531 581 587 603 597 626 643 653 659 670 682 693

Acționare 
electrică, FMC

Standard
743 753 795 800 814 809 833 847 856 861 870 880 889

884 896 946 952 969 963 991 1.008 1.019 1.025 1.035 1.047 1.058

Creativ 798 808 850 855 869 864 888 902 911 916 925 935 944
950 962 1.012 1.017 1.034 1.028 1.057 1.073 1.084 1.090 1.101 1.113 1.123

Acționare 
solară, FSC

Standard 781 791 833 838 852 847 871 885 894 899 908 918 927
929 941 991 997 1.014 1.008 1.036 1.053 1.064 1.070 1.081 1.092 1.103

Creativ 836 846 888 893 907 902 926 940 949 954 963 973 982
995 1.007 1.057 1.063 1.079 1.073 1.102 1.119 1.129 1.135 1.146 1.158 1.169

*Doar pentru versiunea manuală
Dacă FMC este montat pe ferestre de mansardă fabricate după 2014, este nevoie de achiziționarea kit-ului ZOZ 241. 
Dacă FMC este montat pe ferestre de mansardă fabricate înainte de 2014, este nevoie de achiziționarea kit-ului  ZOZ 243. 

1045

1164

1168

1049

CUMPĂRĂ PACHET: Rulou plisat opac FHC + rulou exterior parasolar și beneficiezi de 10% reducere

FOP  
(MHL + FHC) Standard 541 550 611 616 628 635 657 670 678 710 718 746 754

644 655 727 733 747 756 782 797 807 845 854 888 897
-10%

  

Montare ușoară și rapidă 
pentru ferestre VELUX

 Certificat OEKO-TEX
                  nu conține substanțe toxice.

  Design fără şnururi 
aparente, pentru siguranța 
copiilor.

Aluminiu

Alb

Șine laterale

Te rugăm să reții: ca și în cazul tuturor 
țesăturilor, culorile și dimensiunile modelelor 
pot varia față de mostrele imprimate.

Cumpără online!
www.veluxshop.ro

Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19% 3938



Combină
jaluzelele cu o roletă 

exterioară sau un rulou 
exterior parasolar pentru 

protecţie eficientă 
împotriva căldurii. 

Vezi pag 22

   

Montaj rapid și facil pentru 
ferestrele de mansardă 
VELUX.

 

Design fără şnururi aparente,  
           pentru siguranța copiilor.

Jaluzelele VELUX 
o alegere înțeleaptă             
pentru baie și bucătărie

Jaluzele
O soluţie clasică pentru filtrarea 
luminii și intimitate. Perfect   
pentru baie și bucătărie.

• Rezistent la umezeală
• Ușor de curățat
• Păstrează vizibilitatea asigurându-ți 

intimitatea
• Acționare fără șnururi
• Disponibil cu șine laterale albe sau din 

aluminiu periat
• Disponibil cu acționare manuală

Înclină pur și simplu lamelele în orice direcție pentru 
a regla unghiul și cantitatea de lumină care intră. 

7057

7001

7065

7062

Culoare standard

Culori creative

70647063

Culori

Dimensiuni fereastră

CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

Acționare 
manuală,  
PAL

Standard 381 391 433 438 452 447 471 485 494 499 508 518 527
453 465 515 521 538 532 560 577 588 594 605 616 627

Creativ
436 446 488 493 507 502 526 540 549 554 563 573 582
519 531 581 587 603 597 626 643 653 659 670 682 693

Te rugăm să reții: ca și în cazul tuturor 
țesăturilor, culorile și dimensiunile modelelor 
pot varia față de mostrele imprimate. 

Aluminiu Alb

Șine laterale

Pentru termenele de livrare accesează velux.ro sau la distribuitorul cel mai apropiat de tine. Cumpără online!
www.veluxshop.ro

Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19% 4140



A

B

Lasă lumina naturală 
să pătrundă în 
încăpere, și ține la 
distanță insectele,   
cu plasa împotriva 
insectelor 

Plasă împotriva insectelor
Bucură-te de aer proaspăt fără 
musafiri nepoftiţi. Plasa este ușor 
de utilizat și poate fi combinată cu 
orice rulou interior sau orice soluţie 
exterioară VELUX pentru protecţie 
împotriva căldurii. Atunci când 
nu este utilizată, se păstrează la 
locul ei în carcasa superioară, din 
aluminiu.

• 100% protecție împotriva insectelor
• Țesătura transparentă a plasei nu îți 

împiedică vederea spre exterior
• Țesătură durabilă, rezistentă la vânt 

pentru performanțe de lungă durată

0000

 

Montaj rapid și facil pentru 
          ferestrele de mansardă VELUX.

Te rugăm să reții: ca și în cazul tuturor 
țesăturilor, culorile și dimensiunile modelelor 
pot varia față de mostrele imprimate.

Pentru termenele de livrare accesează velux.ro sau la distribuitorul cel mai apropiat de tine. Cumpără online!
www.veluxshop.ro

Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%

0-438 mm 439-530 mm 531-640 mm 641-760 mm 761-922 mm 923-1120 mm 1121-1285 mm

0-1600 mm
- ZIL CK02 ZIL FK08 ZIL MK06 - ZIL SK06 ZIL UK04

416 411 487 507 522 557 598
495 489 580 603 621 663 712

1601-2000 mm
Comandă specială ZIL CK06 ZIL FK08 ZIL MK06 ZIL PK06 ZIL SK06 ZIL UK10

441 487 507 537 557 760
525 580 603 639 663 904

2001-2400 mm
Comandă specială Comandă specială ZIL FK08 ZIL MK10 ZIL PK10 ZIL SK10 ZIL UK10

487 532 644 710 760
580 633 766 845 904

B

A

Determină dimensiunea corectă
• Măsoară lățimea peretelui interior (A) și 

înălțimea (B) pentru a găsi codul mărimii și 
prețul plasei de insecte în tabelul de mai jos

• Dacă ai două înălțimi (B) sau înălțimi de 
peste 2400 mm – sunt necesare două plase 
de insecte și un set de conectori ZOZ 157 
SWL. Contactează Serviciu Relații Clienți 
pentru preț. 

IMPORTANT:  
Codurile de dimensiune a plaselor împotriva 
insectelor pot diferi de codurile de dimensiune 
ale ferestrelor, așa că te rugăm să măsori (A) și 
(B) și să găsești codul de dimensiune corect în 
tabelul de mai jos înainte de a comanda. 

4342



Dimensiuni Fereastră

60 × 60 80 × 80 90 × 60 90 × 90 100 × 100 150 × 100 120 × 90 120 × 120

Acționare solară, 
MSU

Rulou 
parasolar

1.021 1.065 1.043 1.088 1.110 1.176 1.132 1.154
1.215 1.267 1.241 1.295 1.321 1.399 1.347 1.373

Acționare solară,
DSU

Rulou
opac

1.021 1.065 1.043 1.088 1.110 1.176 1.132 1.154
1.215 1.267 1.241 1.295 1.321 1.399 1.347 1.373

Plasă împotriva insectelor 
cu acționare manuală, ZIU 

Plasă 
împotriva
insectelor

233 244 238 249 254 269 259 264
277 290 283 296 302 320 308 314

Noua generație 
de rulouri pentru 
ferestrele pentru 
acoperiș terasă

Te rugăm să reții: ca și în cazul tuturor 
țesăturilor, culorile și dimensiunile modelelor 
pot varia față de mostrele imprimate. 

Cumpără online!
www.veluxshop.ro

Rulou opac
(DSU)

Plasă împotriva insectelor
(ZIU)

Rulouri pentru ferestre pentru acoperiș terasă 
cu protecție din sticlă curbată sau plată* 
Rulou parasolar

Ruloul parasolar diminuează lumina 
și oferă protecţie împotriva căldurii 
pentru a menţine un climat interior 
răcoros și confortabil. 

• Reduce aportul de căldură
• Fixat discret în interiorul ferestrei
• Material semi-transparent pentru control 

al luminii și vedere către cer
• Profile subțiri din aluminiu, lăcuite alb
• Rulou cu acționare solară cu telecomandă
• Se poate adăuga plasa împotriva 

insectelor (care nu este compatibilă cu 
ruloul opac)

Rulou opac

Rulourile opace blochează lumina 
să pătrundă în interiorul camerei și 
oferă un întuneric eficient în orice 
moment al zilei.  Perfect pentru 
dormitoare și alte încăperi în care 
ai nevoie de controlul luminii
• Somn liniștit – ziua sau noaptea
• Fixat discret în interiorul ferestrei
• Efect de întunecare 99,9% 
• Profile subțiri din aluminiu, lăcuite alb
• Perfect pentru dormitoare și camere de zi
• Rulou cu acționare solară cu telecomandă
• Se poate adăuga plasa împotriva 

insectelor (care nu este compatibilă cu 
ruloul opac)

Plasă împotriva insectelor

Plasa împotriva insectelor îţi per-
mite să te bucuri de aer proaspăt 
fără insecte. Este disponibilă în 
culoare albă, cu un design contem-
poran. Ușor de montat și simplu de 
îndepărtat pentru curăţare. 
• Aer proaspăt fără musafiri nepoftiți
• 100% protecție împotriva insectelor
• Țesătura transparentă, durabilă nu îți 

împiedică vederea
• Profile subțiri din aluminiu, lăcuite alb
• Poate fi combinată cu un rulou opac sau 

un rulou parasolar
• Acționare manuală

Noua Generație

IMPORTANT:  
Ruloul parasolar și ruloul opac sunt plasate în interiorul ferestrei pentru acoperiș terasă, astfel se 
recomandă fixarea lor în timpul procesului de montare al ferestrei. Produs disponibil din aprilie 2022

* Potrivit pentru ferestrele pentru acoperiș terasă cu protecție din sticlă curbată sau plată, de nouă generație CVU și 
sticlă plată achiziționate înainte de aprilie 2022.

Rulou parasolar
(MSU)

5070 4550 0000

MSU și DSU alimentate cu acționare solară pot fi combinate cu sistemul VELUX ACTIVE pentru deschiderea și închiderea 
ferestrelor, programarea și automatizarea mai multor produse. Citește mai multe despre aceste soluții la pagina 12.
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Dimensiuni Fereastră

60 × 60 60 × 90 80 × 80 90 × 90 100 × 100 90 × 120 120 × 120 100 × 150 150 × 150

Acționare solară,  
MSG

rulou parasolar
920 972 983 1.025 1.057 1.068 1.184 1.226 -

1.095 1.157 1.170 1.220 1.258 1.271 1.409 1.459 -

Acționare electrică,
 FMG

rulou plisat  
semitransparent

901 952 963 1.004 1.035 1.046 1.160 1.201 -
1.072 1.133 1.146 1.195 1.232 1.245 1.380 1.429 -

Acționare electrică,
FMK

rulou plisat opac 
eficient energetic

910 962 973 1.015 1.046 1.057 1.172 1.214 1.381
1.083 1.145 1.158 1.208 1.245 1.258 1.395 1.445 1.643

Acționare solară,  
FSK

rulou plisat opac 
eficient energetic

910 962 973 1.015 1.046 1.057 1.172 1.214 1.381
1.083 1.145 1.158 1.208 1.245 1.258 1.395 1.445 1.643

Rulouri pentru 
ferestrele pentu 
acoperiș terasă

FMG și FMK cu acționare electrică, împreună cu MSG și FSK cu acționare solară pot fi combinate cu sistemul 
VELUX ACTIVE pentru deschiderea și închiderea rulourilor, programarea și automatizarea mai multor produse. 
Citește mai multe despre aceste soluții la pagina 12.

Te rugăm să reții: ca și în cazul tuturor 
țesăturilor, culorile și dimensiunile modelelor 
pot varia față de mostrele imprimate.

Cumpără online!
www. veluxshop.ro

Rulou parasolar
(MSG)

Rulou plisat semi-transparent
(FMG)

Rulou plisat opac 
(FMK/FSK)

Rulou parasolar

Rulourile parasolare VELUX 
pentru ferestre pentru acoperiș 
terasă asigură controlul luminii și 
protecţie împotriva căldurii, pen-
tru a menţine un climat interior 
răcoros si confortabil.

• Reduce aportul de căldură
• Țesătura semi-transparentă permite 

luminii naturale să pătrundă
• Profile subțiri din aluminiu, lăcuite alb
• Disponibil cu energie solară cu 

telecomandă

Rulou plisat electric

Ruloul plisat electric semi-trans-
parent VELUX pentru ferestre 
pentru acoperiș terasă VELUX 
oferă controlul luminii într-un 
design decorativ pliabil.

• Filtrează lumina naturală care pătrunde 
în încăpere

• Disponibil în variantă cu acționare 
electrică cu telecomadă

• Profile subțiri din aluminiu, lăcuite alb
• Certificat OEKO-TEX® Standard 100 

(1076-184 DTI) – nu conține substanțe 
periculoase

Rulou plisat opac 

Ruloul opac VELUX pentru    
ferestre pentru acoperiș terasă 
crează efect de întunecare și 
protejează împotriva frigului.

• Filtrarea luminii și izolație termică – 
pentru confort interior crescut

• Profile subțiri din aluminiu, lăcuite alb
• Disponibil cu acționare electrică sau 

solară cu telecomandă
• Certificat OEKO-TEX® Standard 100 

(1076-184 DTI) – nu conține substanțe 
periculoase

Rulouri pentru ferestre pentru acoperiș terasă*

*Potrivit pentru ferestrele pentru acoperiș terasă cu protecții din sticlă plată și curbată achiziționate înainte de vara anului 2021, CFP/CVP.
 

6090 1016 1259 1045 1047
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După 2014

2003–2014

1992–2003 Type

Dispozitive de deschidere și închidere a 
rulourilor decorative și parasolare

Tijă de control

ZCZ 080 114/136
80 cm

ZCT 200 telescopic 142/169 
108-188 cm

Tija facilitează acționarea 
rulourilor manuale greu 
accesibile.

Kit de montare

ZOZ 238 140/167

Pentru montajul rulourilor 
exterioare parasolare opace 
şi a rulourilor exterioare para-
solare cu motor electric sau 
solar (SSS, MSL sau MML) pe 
ferestrele VELUX de dinainte 
de 1998.

Suporturi de montare

ZOZ 230 32/38

Adaptorul pentru deschiderea 
și închiderea rulourilor cu 
cârlige laterale de prindere, cu 
fixare în 3 poziții. (RHL, RHZ) 
asigură acționarea facilă a 
acestora cu tija.

Kit de montare

ZOZ 213/213K 180/214

Placa de adaptare pentru 
produse de protecție solară 
exterioară care face posibilă 
operarea produsului pe 
ferestrele de mansardă cu 
acționare solară VELUX 
INTEGRA® GGL și GGU.

Adaptor pentru rulouri 
glisante

ZOZ 085 50/60

Adaptorul pentru deschiderea 
și închiderea rulourilor
manuale cu șine glisante 
asigură funcționarea facilă a 
tijei.

Kit de montare

ZOZ 229S 395/470

Pentru montajul rulourilor 
exterioare parasolare opace 
şi a rulourilor exterioare para-
solare cu motor electric sau 
solar (SSS, MSL sau MML) 
pe ferestrele de mansardă 
VELUX GPU INTEGRA. 

Adaptor pentru rulouri cu 
cârlige laterale

ZOZ 040 50/60

Adaptor pentru rulouri de 
bază (RHL și RHZ) face 
posibilă acționarea lor cu bara 
de operare.

Întrerupător solar dublu

ZOZ 246 241/287

Pentru montajul rulourilor 
exterioare parasolare opace 
şi a rulourilor exterioare para-
solare cu motor electric sau 
solar (SSS, MSL sau MML) 
pe ferestrele de mansardă 
VELUX GPU INTEGRA. 

1
Identifică tipul şi 
dimensiunea 
ferestrei tale

Identifică tipul 
şi dimensiunea               
ferestrei tale 
verificând plăcuța de 
identificare amplasată 
pe partea mobilă a 
ferestrei în dreapta 
sau în stânga. Plăcuța 
este vizibilă doar când 
fereastra este 
deschisă.

Vezi imaginea de mai jos 
pentru amplasarea plăcuței 
de însemn

2
Alege tipul de rulou 
dorit

Alege tipul de rulou: 
opac, pentru atenu-
area luminii, protecție 
la căldură etc.

Vezi pagina 16 
 prezentare generală.

3
Alege modul de 
acționare a ruloului

Alege acționarea 
manuală, electrică 
sau solară, în funcție 
de amplasare şi tipul  
ferestrei de mansardă.

4
Alege culoarea

Fiecare culoare are un 
cod propriu, pe care îl 
poți găsi pe paginile de 
prezentare a rulourilor. 

Notă: culoarea exactă poate 
diferi de cea de pe mostra 
tipărită

5
Plasează comanda

Comandă pe
veluxshop.ro sau 
contactează unul 
dintre distribuitorii 
noştri sau discută cu 
departamentul Relații 
Clienți de la VELUX.

Comandă rulouri sau 
rolete VELUX în 5  
pași simpli 

Serviciul 
Relații Clienți

Dimensiune

Dimensiune

Dimensiune

Model

Model

Model

 velux.ro

  0268 40 27 40

 romania@velux.com

Ai nevoie de sfaturi pentru alegerea ruloului tău sau ai 
întrebări referitoare la un produs anume? Indiferent de 
întrebarea ta, suntem aici pentru a te ajuta şi ne străduim 
să răspundem prompt la orice solicitare.

48 49
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PVELUX România S.R.L.

Turnului 5, Coresi Business Campus
Clădirea T42, Modul A3
500152, Brașov
Tel: 0268 40 27 40
Fax: 0268 42 57 57
Relații clienți: romania@velux.com
Departament tehnic: romania.tehnic@velux.com
facebook.com/VELUX
velux.ro
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Produse VELUX oferite de distribuitorul tău:


