
Rulouri decorative
și parasolare VELUX 
Colecția 2019

VELUX ACTIVE
Pentru un climat interior 
confortabil.             
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VELUX
rulouri decorative 
și parasolare

4  
Siguranță
și securitate  
Designul fără șnururi vizibile 
al rulourilor VELUX a fost cre-
at pentru a oferi siguranță 
deplină copiilor. Certificatul 
OEKO-TEX® atestă faptul că 
materialele folosite pentru fa- 
bricarea rulourilor nu conțin 
substanțe chimice nocive. 
Roletele noastre exterioare 
au funcție dublă, protejând de 
supraîncălzire și descurajând  
spargerile.

2 
Gamă vastă și în trend
Alege dintr-o varietate de modele de rulouri și rolete, 
disponibile în peste 140  de culori și modele create în 
 cooperare cu agenția pariziană Trend Union – plus 
colecțiile speciale, cea mai recentă fiind colecția pen- 
tru copii realizată în colaborare cu Disney.

1  
Calitate superioară 
Rulourile și roletele noastre sunt testate la limită:  
ruloul este tras în sus și în jos de mii de ori și expus 
unor temperaturi extreme; materialul este tras, întins 
și presat; roleta trebuie să reziste în condiții de ploaie 
torențială și vânt puternic... astfel încât să fim siguri 
că produsul tău își va menține culoarea, forma și va 
funcționa perfect încă mult timp după expirarea 
perioadei de garanție.

3 
Design cu atenție la detalii
Rulourile noastre originale sunt făcute la comandă,  
pentru a se potrivi perfect ferestrelor VELUX.              
Design-ul cu șine subțiri, fine, fabricate din aluminiu 
conferă un aspect elegant, iar montajul se realizează în 
doar câteva minute datorită sistemului unic de prindere 
premontat VELUX Pick&Click!™, cu care sunt livrate 
ferestrele.  

4 motive importante pentru care  
să alegi rulourile și roletele VELUX

 Drumul tău pentru alegerea rulourilor 
         decorative și parasolare VELUX începe aici: 
 
 4 Confort interior
 6 Produse electrice VELUX INTEGRA® 
 7 Produse automatizate VELUX ACTIVE 
 8 Rulouri și rolete  - imagine de ansamblu
 10 Exterior  - control al căldurii
 14 Interior - rulouri opace
 22 Interior - rulouri care filtrează lumina
 28 Protecție împotriva insectelor
 29 Dispozitive de operare
 31 Rulouri  - ferestre pentru acoperiș terasă
 34 Cum să comanzi produsul tău VELUX

2 3

Noua
COLECȚIE!

Avem o experiență mai mare de 60 de ani în fabricarea rulourilor și 
roletelor special create pentru ferestrele noastre de mansardă VELUX. 
De aceea, ele se potrivesc perfect.  Alege originalul și convinge-te singur.  

Materialele noastre 
trec prin teste ex-
treme, pentru o cali-
tate ireproșabilă.

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” 
works by A. A. Milne and E. H. Shepard
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VELUX
blinds and shutters

Pentru confort interior optim
ai nevoie de două produse 

Produse exterioare
Rulou exterior parasolar
Deoarece razele soarelui sunt blocate 
înainte ca ele să atingă suprafața 
geamului, temperatura din interior 
este redusă cu până la 50 C. 
Ruloul lasă lumina să pătrundă, iar 
priveliștea spre exterior rămâne clară. 

Roletă exterioară
Oferă o protecție completă împotriva 
luminii și căldurii în același timp. Re-
duce căldura cu până la 94%*, 
îmbunătățește izolația termică cu 
până la 17%* și reduce zgomotul pro-
vocat de ploaie sau grindină.

Ferestrele tale de mansardă VELUX sunt cele care lasă lumina și căldura soarelui să 
pătrundă în casă. 
Toate rulourile decorative și parasolare VELUX sunt accesorii perfecte pentru a estompa 
lumina prea puternică și pentru a reduce temperatura interioară, astfel încât, oricare ar fi 
condițiile climatice de afară, în interior vei resimți acea stare de confort.

Îți recomandăm să combini un produs interior pentru controlul luminii cu un rulou exterior  
parasolar sau cu o roletă exterioară pentru reducerea căldurii, și astfel vei obține gradul 
dorit de confort, potrivit preferințelor tale.

Exterior 
controlul căldurii

Interior 
filtrare a luminii

Rulou exterior 
parasolar MHL 

Pachet ROZ
Economisești 

10%

Rulou exterior 
parasolar MHL 

Rulou opac 
DKL 

Economisești  
10%

Exterior 
controlul căldurii

Interior 
rulou opac

Rulou diminuare 
lumină RHZ            

Pachet Optim

Pachete pentru confort interior optim  

*Valorile tehnice sunt în conformitate cu standardele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 și ISO 15099. Efectul depinde de modelul ferestrei și al geamului.

Produse interioare
Control al luminii
Rulourile opace au efect de întunecare, 
astfel încât să poți dormi liniștit. În 
plus, rulourile plisate-opace 
îmbunătățesc și izolația termică cu 
până la 27%*. 

Filtrare a luminii
Gama de rulouri pentru filtrarea lumi-
nii vine cu o paletă bogată de modele, 
culori și funcțiuni.

Protecție contra insectelor
Cu plasa împotriva insectelor te vei bu-
cura de aer proaspăt, fără să fii deran-
jat de vizitatori nedoriți. 

Vezi cum poți controla 
climatul interior automat

pe pagina următoare.

54

450 leiPachet confortDOP MK06 1100 (fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune MK06)

346 leiPachet confort  ROZ MK00 4212  (fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune MK06)
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VELUX
roof windows

Rulou opac

Rulou decorativ Rulou plisat

Rulourile și roletele electrice 
VELUX INTEGRA® – controlul
luminii la îndemână
Bine ai venit în lumea confortului! Rulourile și roletele electrice  
VELUX INTEGRA® te ajută să controlezi de la distanță canti-
tatea de lumină și căldură din interiorul camerei tale. Bucură-te 
de confortul accesului facil al ferestrelor și rulourilor aflate în 
apropiere sau montate la înălțime și află că ești gata să locuiești 
într-o casă inteligentă.

Interior  - control al luminii

Interior -  filtrare a luminii

Roletă 
exterioară

Rulou exterior
parasolar

Rulou 
plisat-opac

Astăzi, deoarece petrecem până la 90%* din timp în interior, este 
mai important ca oricând să menținem o calitate bună a aerului 
pe care îl respirăm. Împreună cu compania franceză NETATMO, 
îți prezentăm VELUX ACTIVE - kitul de control climatic - care te 
ajută să menții sănătoase locuința și familia ta. 
VELUX ACTIVE funcționează perfect cu familia de produse 
VELUX INTEGRA®, dar se poate conecta și la orice model de 
fereastră cu acționare manuală, accesorizată electric ulterior. 
Operarea acestora se face be bază de senzori, în baza progno-
zei meteo. Poți, de asemenea, opera produsele prin intermediul 
aplicației VELUX ACTIVE.

NOU!
VELUX ACTIVE 
Pentru o locuință inteligentă  
și sănătoasă.

Ventilație bazată pe senzori
Senzorii inteligenți monitorizează temperatura, umidi-
tatea și nivelul de CO2 și astfel, operează ferestrele de 
mansardă, rulourile/roletele pentru a menține un climat 
interior optim.

Aerisește de 3 ori pe zi pentru a-ți menține 
sănătatea
În funcție de prognoza meteo locală, sistemul va aerisi 
încăperea de trei ori pe zi, menținând aerul curat.

Protecție inteligentă împotriva căldurii
Sistemul închide rulourile sau roletele exterioare VELUX 
INTEGRA®, în baza prognozei meteo locale, prevenind 
supraîncălzirea.

Montaj pe care îl poți face singur
Poți realiza chiar tu montajul sistemului VELUX ACTIVE, 
fără a avea nevoie de ajutorul unui specialist. Îți trebuie 
doar o conexiune WIFI bună.

Exterior  - control al căldurii

Află mai multe detalii pe velux.ro

Operare inteligentă, pe bază 
pe senzori, a ferestrelor de 
mansardă și rulourilor VELUX.

Kitul VELUX ACTIVE include un senzor de climat interior,  
un întrerupător de sistem și o interfață.

LAYOUT PHOTO

LAYOUT PHOTO

*Valorile tehnice sunt în conformitate cu standardele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 și ISO 15099. Efectul depinde de modelul ferestrei și al geamului. *Barometrul locuințelor sănătoase VELUX, 2017

Alimentate cu energie electrică sau 
cu energie soară
Rulourile și roletele VELUX INTEGRA® folosesc energia 
electrică sau pe cea produsă de soare pentru a-ți oferi con-
fortul operării de la distanță. 
Instalezi o fereastră nouă sau o înlocuiești pe cea veche?
Alege dintre acționare electrică sau acționare cu motor solar.
Transformi o fereastră cu operare manuală într-una cu 
acționare electrică? 
Alege produsele pentru acționare cu motor solar, pentru care 
nu ai nevoie de cabluri. 

99.9% efect de întunecare pentru 
somn liniștit. 

Citește mai mult la pag. 16

Efect de întunecare și izolare pentru 
mai mult confort în nopțile reci.

Citește mai mult la pag. 18

Inundă încăperea într-o lumină 
decorativă plăcută. 

Citește mai mult la pag. 25

Filtrează lumina și protejează de 
soare. 

Citește mai mult la pag. 24

Control al căldurii, reduce tempera-
tura cu până la 5 oC.

Citește mai mult la pag. 12

Protecție totală: reduce căldura, are 
efect de întunecare, îmbunătățește 
izolația termică cu până la 94%*.

Citește mai mult la pag. 13

7

947lei
fără TVA
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VELUX
rulouri decorative
și parasolareRulouri decorative și parasolare

Protecție
insecte

Roletă exterioară 
SHL

Rulou exterior 
parasolar MHL

(Exterior)
Heat protectionControl al căldurii Control al luminii Filtrare a luminii

Rulou Duo                                
DFD

Rulou decorativ         
RFL

Jaluzea romană        
FHB

1.009lei
fără TVA 

SHL MK06 0000
(Cea mai căutată 
mărime MK06)

203lei
fără TVA

MHL MK00 5060
(Cea mai căutată 
mărime MK06)

Rulou plisat-opac  
FHC

386lei
fără TVA 

FHC MK06 1045
(Cea mai căutată 
mărime MK06)

297lei
fără TVA 

DKL MK06 1100
(Cea mai căutată 
mărime MK06)

306lei
fără TVA 

DFD MK06 1100
(Cea mai căutată 
mărime MK06)

297lei
fără TVA 

RFL MK06 1028
(Cea mai căutată 
mărime MK06)

505lei 
fără TVA 

FHB MK06 6500
(Cea mai căutată 
mărime MK06)

Rulou plisat      
FHL

297lei
fără TVA 

FHL  MK06 1016
(Cea mai căutată 
mărime MK06)

Jaluzea
PAL

386lei 
fără TVA 

PAL MK06 7001
(Cea mai căutată 
mărime MK06)

Plasă împotriva 
insectelor ZIL

419lei
fără TVA 

ZIL MK06 8888
(Cea mai căutată 
mărime MK06)

Ferestrele de mansardă VELUX au dispozitive laterale de prin-
dere, premontate, care asigură un montaj rapid și ușor al ruloului 
de fiecare dată.

Rulou opac
DKL
Întuneric pentru 
somn liniștit

•  99.9% efect de                 
întunecare 

•  VELUX Pick&Click!™

•  Material certificat               
OEKO-TEX®

•  Operare ușoară pe     
șine glisante

•  Design elegant 

Mai mult confort în 
nopțile reci

•  Îmbunătățește izolația 
termică cu până la 27%*

•  98% efect de întunecare 

•  VELUX Pick&Click!™ 

•  Două bare de operare

•  Design elegant

Soluție 2 în 1: întuneric 
și control al luminii

•  Două rulouri în unul 
singur

•  97.6% efect de                     
întunecare

•  Filtrează lumina

•  VELUX Pick&Click!™

•  Material certificat                
OEKO-TEX® 

•  Design elegant

Exterior  - control al căldurii
Interior  - control al lum

inii 
Interior - filtrare a lum

inii
Interior - protecție insecte

Protecție eficientă îm-
potriva căldurii

•  Reduce temperatura 
interioară cu până la        
5°C* 

•  Operare ușoară           
din interior 

•  Plasă transparentă

Protecție totală

•  Reduce aportul de 
căldură cu până la 94%*

•  Controlează lumina 

•  Îmbunătățește izolația 
termică cu până la 17%* 

•  Diminuează zgomotele

•  Oferă protecție crescută 
împotriva intrărilor prin 
efracție

Filtrează lumina și
protejează de soare  

•   Mai multă intimitate și 
control al luminii 

•  Operare ușoară pe șine 
glisante

•  VELUX Pick&Click!™

•  Design elegant

Lumină decorativă

•  Filtrează lumina, 
creează ambianță 
plăcută 

•  Operare ușoară pe șine 
glisante; două bare de 
operare

•  VELUX Pick&Click!™

•  Design elegant

Eleganță și atmosferă 
caldă

•  Efecte decorative de 
filtrare a luminii

•  Materialul textil se     
poate da jos și înlocui    
cu un altul 

•  VELUX Pick&Click!™

•  Două bare de operare 

•  Design elegant

Clasic și elegant

•  Dispozitiv lateral      
pentru controlul luminii

•  Perfectă pentru      
spații umede

•  VELUX Pick&Click!™

•  Design elegant

•  Se curăță foarte ușor

Aer proaspăt, 
fără insecte

•  100% protecție        
împotriva insectelor

•  Material durabil tip 
plasă, pentru o bună 
vizibilitate

•  Potrivire perfectă 
cu fereastra ta de      
mansardă VELUX

•  Se poate rula în caseta 
sa superioară când nu 
este folosită

Exterior Interior

*Valorile tehnice sunt în conformitate cu standardele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 și ISO 15099. Efectul depinde de modelul ferestrei și al geamului.

Modelul și dimensiunea ferestrei
Vei găsi modelul ferestrei (de ex. GGL) și dimensiunea
(ex. MK08) pe plăcuța de identificare de pe cercevea. 



VELUX
roof windows

Exterior  
control al căldurii
Pentru dormitor, camera copiilor și camera de zi

Ruloul exterior parasolar reduce căldura cu până la 50C*.  
Vezi pagina. 12

Când temperatura de afară înceapă să 
crească, poți să menții un climat interior con-
fortabil în casă cu ajutorul rulourilor exterio-
are parasolare sau al roletelor exterioare, care 
țin căldura în afara ferestrei, nelăsând soarele 
să ajungă la suprafața geamului.

Se combină în mod ideal cu rulourile interioare.

Roletele exterioare reduc aportul solar cu până la 94%*.  
Vezi  page 13

Ex
te

rio
r -

 co
nt

ro
l a

l c
ăl

du
rii  Exterior - control al căldurii 

*Valorile tehnice sunt în conformitate cu standardele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 și ISO 15099. Efectul depinde de modelul ferestrei și al geamului.10 11
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Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – citește mai multe despre cum să comanzi la pag. 35

Model Culoare 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

 
MHL Standard

173 193 203 227 244
206 230 242 270 290

 
MML Standard

1.158 1.164 1.188 1.201 1.213 1.226 1.238 1.250 1.275 1.288 1.300 1.300 1.312
1.378 1.385 1.414 1.429 1.443 1.459 1.473 1.488 1.517 1.533 1.547 1.547 1.561

MSL Standard
1.698 1.704 1.728 1.741 1.753 1.766 1.778 1.790 1.815 1.828 1.840 1.840 1.852
2.021 2.028 2.056 2.072 2.086 2.102 2.116 2.130 2.160 2.175 2.190 2.190 2.204

Exterior heatprotection
Ex

te
rio

r -
 co

nt
ro

l a
l c

ăl
du

rii Exterior - control al căldurii

Rulou parasolar Roletă exterioară
Protecție eficientă împotriva 
căldurii din casa ta

Protecție împotriva căldurii, 
luminii și izolare termică 

Ruloul exterior parasolar MHL împiedică 
o mare parte a razelor solare să pătrundă 
în încăpere și să încălzească interiorul. 
Ruloul reduce temperatura interioară cu 
până la 5°C și contribuie la menținerea 
unei temperaturi plăcute și echilibrate în 
interior pe tot parcursul zilei. 

Materialul este transparent și lasă lumina 
naturală să pătrundă, fără a afecta posi-
bilitatea de a vedea priveliștea împre-
jurimilor. Aceste rulouri se montează și se 
operează manual, cu ușurință, din interior.

•  Reduce temperatura interioară cu 
până la 5°C*

•  Operare ușoară din interior

•  Material transparent tip plasă care 
lasă lumina să pătrundă, fără a afecta           
priveliștea

Roleta exterioară VELUX este un produs 
ideal în orice anotimp. Ea protejează 
locuința de supraîncălzire în sezonul cald și 
îmbunătățește izolația termică a ferestrei 
în sezonul rece. Oferă posibilitatea de a 
controla lumina în orice moment al zilei, 
efectul fiind o atmosferă potrivită somnu-
lui și relaxării.

Produs premiat pentru designul său, roleta 
exterioară este fabricată din aluminiu 
rezistent. Varianta manuală, SHL, se 
operează prin deschiderea și închiderea 
completă a ferestrei.

•  Reduce căldura cu până la 94%*

•  Controlează lumina

•  Îmbunătățește izolația termică cu 
până la 17%*

•  Reduce zgomotul provocat de ploaie 
sau grindină  

•  Protejează împotriva intrărilor prin    
efracție 

Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – citește mai multe despre cum să comanzi la pag. 3

Model Culoare 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

 
SHL Standard

817 865 923 961 1.009 961 1.009 1.038 1.077 1.057 1.105 1.105 1.134
972 1.029 1.098 1.144 1.201 1.144 1.201 1.235 1.282 1.258 1.315 1.315 1.349

 
SML

Standard 1.172 1.241 1.324 1.379 1.448 1.379 1.448 1.489 1.544 1.517 1.586 1.586 1.627
1.395 1.477 1.576 1.641 1.723 1.641 1.723 1.772 1.837 1.805 1.887 1.887 1.936

Creativ 1.465 1.551 1.655 1.724 1.810 1.724 1.810 1.862 1.931 1.896 1.982 1.982 2.034
1.743 1.846 1.969 2.052 2.154 2.052 2.154 2.216 2.298 2.256 2.359 2.359 2.420

 
SSL

Standard 1.927 1.996 2.079 2.134 2.203 2.134 2.203 2.244 2.299 2.272 2.341 2.341 2.382
2.293 2.375 2.474 2.539 2.622 2.539 2.622 2.670 2.736 2.704 2.786 2.786 2.835

Creativ 2.220 2.306 2.410 2.479 2.565 2.479 2.565 2.617 2.686 2.651 2.737 2.737 2.789
2.642 2.744 2.868 2.950 3.052 2.950 3.052 3.114 3.196 3.155 3.257 3.257 3.319 Compatibile 

VELUX ACTIVE 
pag. 7

Adaugă o plasă 
contra insectelor 

pag. 28

Adaugă un rulou 
interior pentru 
filtrarea luminii  

pag. 22

5060

Standard 00000700

Efect de 
întunecare

Protejează
de căldură

Izolează 
termic

Adaugă o plasă 
contra insectelor 

 pag. 28

Adaugă un rulou 
interior pentru 
filtrarea luminii   

pag. 22

Protejează
 de căldură

*Valorile tehnice sunt în conformitate cu standardele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 și ISO 15099. Efectul depinde de modelul ferestrei și al geamului.

Disponibil și 
cu acționare 

electrică 
și solară

Disponibil și 
cu acționare 

electrică 
și solară 

*Valorile tehnice sunt în conformitate cu standardele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 și ISO 15099. Efectul depinde de modelul ferestrei și al geamului.

 Compatibile 
VELUX ACTIVE 

pag. 7

În stoc 23 zile lucrătoare

23 zile lucrătoare



VELUX
blinds and shutters

Interior 
rulouri opace
Ideale pentru dormitoare și camera copiilor

Ruloul Duo: două produse 
într-unul singur pentru efect de 
întunecare și/sau ajustarea lu-

minii. Vezi pag. 17 

Ruloul plisat-opac îmbunătățește izolația termică.  
Vezi pag. 18

Ruloul opac oferă 99.9% efect de întunecare
 – cel mai bun produs de pe piață!  
Vezi pag. 16

Fiecare dintre noi are nevoie de un somn 
liniștit, pentru a ne putea încărca cu energie 
pentru o nouă zi. Cel mai bun somn se obține 
într-un dormitor întunecat – pe care îl poți 
obține cu ajutorul rulourilor opace VELUX.

Îmbunătățește 
izolația termică 

cu până la 
27%*

Interior  - rulouri opace
In

te
rio

r -
 ru

lo
ur

i o
pa

ce

*Valorile tehnice sunt în conformitate cu standardele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 și ISO 
15099. Efectul depinde de modelul ferestrei și al geamului.

1414 15

© & ™ Lucasfilm Ltd.

© Disney/Pixar
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VELUX
rulouri decorative 
și parasolare

Cu ruloul opac VELUX, poți face întuneric 
în dormitor, deoarece acesta are 99.9% 
efect de întunecare. Astfel, te poți bucura 
de un somn odihnitor în timpul nopții sau 
de un pui de somn revigorant în timpul 
zilei. 

Întunericul este cheia unui somn liniștit, 
după care ne trezim plini de energie pentru 
a începe o nouă zi. Datorită designului in-
teligent prin care blochează lumina, acest 
rulou creează condiții perfecte pentru 
somn, în orice moment al zilei. 

•  99.9% efect de întunecare
•  Se montează în câteva minute 

datorită sistemului unic VELUX              
Pick&Click!™

•  Material certificat OEKO-TEX®,       
fără substanțe chimice nocive

•  Design elegant, potrivire perfectă     
cu fereastra VELUX 

•  Operare ușoară pe șine glisante

4556 1705 4558Standard 1025 4555  Standard 1085

3009 457345724569 4570 4571

2055 4561 45624559 Standard 1100 4560

Standard 0705 4567 45684563 4564 4565

Ruloul VELUX Duo răspunde atât nevoii de 
a face întuneric, cât și celei de a ajusta lu-
mina. Cele două rulouri - opac și plisat -  
sunt cuplate printr-o bară de operare, cu 
ajutorul căreia se creează combinația 
dorită dintre lumină difuză și efect de în-
tunecare. 

Niciun alt rulou nu oferă acest nivel de 
funcționalitate, motiv pentru care ruloul 
Duo este alegerea ideală pentru camera 
copiilor, camera de oaspeți sau pentru bi-
rou, oferind maximă funcționalitate și 
flexibilitate în operare.  

•  Două rulouri într-unul - pentru                   
întuneric și controlul luminii 

•  97,6% efect de întunecare

•  Reduce efectul de lumină orbitoare, 
prin filtrarea acesteia

•  Se montează în câteva minute 
datorită sistemului unic VELUX              
Pick&Click!™

•  Material certificat OEKO-TEX®,       
fără substanțe chimice nocive

•  Design elegant, potrivire perfectă      
cu fereastra VELUX 

Se combină 
întotdeauna cu 
un rulou plisat de 
culoare albă

Rulou opac  
Întuneric pentru
somn liniștit       

Rulou Duo 
2 în 1: întuneric și control
al luminii 

4556 1705 4558Standard 1025 4555 Standard 1085

3009 457345724569 4570 4571

2055 4561 45624559 Standard 1100 4560

Standard 0705 4567 45684563 4564 4565

Efect de 
întunecare

Filtrează 
lumina

Model Culori 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

 
DKL

Standard 241 247 273 276 285 282 297 306 312 315 321 327 333
287 294 325 328 339 336 353 364 371 375 382 389 396

Creativ 286 292 318 321 330 327 342 351 357 360 366 372 378
340 347 378 382 393 389 407 418 425 428 436 443 450

DML
Standard 687 693 719 722 731 728 743 752 758 761 767 773 779

818 825 856 859 870 866 884 895 902 906 913 920 927

Creativ 732 738 764 767 776 773 788 797 803 806 812 818 824
871 878 909 913 923 920 938 948 956 959 966 973 981

DSL
Standard 761 767 793 796 805 802 817 826 832 835 841 847 853

906 913 944 947 958 954 972 983 990 994 1.001 1.008 1.015

Creativ 806 812 838 841 850 847 862 871 877 880 886 892 898
959 966 997 1.001 1.012 1.008 1.026 1.036 1.044 1.047 1.054 1.061 1.069

Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – citește mai multe despre cum să comanzi la pag. 35.

Model Culori 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

 
DFD

Standard 313 320 355 359 371 367 386 398 405 409 417 425 432
372 381 422 427 441 437 459 474 482 487 496 506 514

Creativ 358 365 400 404 416 412 431 443 450 454 462 470 477
426 434 476 481 495 490 513 527 536 540 550 559 568

Interior -  control al lum
inii
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Adaugă o plasă 
contra insectelor 

pag. 28

Adaugă un produs 
exterior pentru 

reducerea căldurii
pag. 10

Adaugă o plasă 
contra insectelor 

pag. 28

Adaugă un produs 
exterior pentru 

reducerea căldurii
pag. 10

Efect de 
întunecare

Disponibil și 
cu acționare 

electrică 
și solară

 Compatibile 
VELUX ACTIVE 

pag. 7

În stoc 23 zile lucrătoare

23 zile lucrătoare

Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – 
citește mai multe despre cum să comanzi la pag.  34.

1016
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VELUX
rulouri decorative 
și parasolare

Rulou plisat - opac

Ruloul plisat - opac VELUX are un efect de 
întunecare de 98%, asigurând condiții op-
time pentru somn.
Materialul izolator dublu, cu structură tip 
fagure, îmbunătățește izolația termică, 
sporind confortul interior.

Ruloul are două bare de operare pentru 
flexibilitate în operare, putând astfel să fie 
poziționat pe fereastră exact acolo unde 
este nevoie. 

•  Îmbunătățește izolația termică cu 
până la 27%* 

•  98%** efect de întunecare
•  Se montează în câteva minute 

datorită sistemului unic VELUX              
Pick&Click!™

•  Poziționare flexibilă** – barele de ope-
rare de sus și de jos pot fi poziționate 
oriunde pe fereastră

•  Design elegant, potrivire perfectă        
cu fereastra VELUX

Mai mult confort în
nopțile reci

1047

1159

1160 1161 1162 1051

Standard 1045 1155 1156

1157 1049 1158

Efect de 
întunecare

Filtrează 
lumina

Izolează

Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – citește mai multe despre cum să comanzi la pag. 35.

Model Culori 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

 
FHC

Standard 313 320 355 359 371 367 386 398 405 409 417 425 432
372 381 422 427 441 437 459 474 482 487 496 506 514

Creativ 358 365 400 404 416 412 431 443 450 454 462 470 477
426 434 476 481 495 490 513 527 536 540 550 559 568
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Îmbunătățește 
izolația 

cu până la 27%*

*Valorile tehnice sunt în conformitate cu standardele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 și 
ISO 15099. Efectul depinde de modelul ferestrei și al geamului.
** Doar pentru varianta cu operare manuală. Disponibil și cu acționare electrică, cu 
un efect mai estompat de întunecare.

Adaugă o plasă 
contra insectelor 

pag. 28

Adaugă un produs 
exterior pentru 

reducerea căldurii
pag. 10

23 zile lucrătoare
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Interior blackout 

20

Disney & VELUX 
Goodnight Collection

Cea mai nouă colecție de rulouri opace, 
Disney & VELUX Goodnight Collection, 
cuprinde o serie de modele special create 
pentru copii. Modelele, inspirate de per-
sonajele lor favorite, de la Frozen, Cars și 
Winnie the Pooh, le stârnesc imaginația și 
îi îndeamnă la distracție și la joacă. 

Lasă-i pe cei mici să se imagineze în lu-
mea prietenilor lor de suflet, să accelereze 
mașinile, să călătorească pe tărâmul de 
gheață, să se bucure de magie... și să 
se trezească pregătiți pentru o nouă zi. 
Rulourile noastre tematice sunt create 
pentru un somn liniștit și copii fericiți. 

•  99,9% efect de întunecare
•  Se montează în câteva minute 

datorită sistemului unic VELUX              
Pick&Click!™

•  Material certificat OEKO-TEX®,       
fără substanțe chimice nocive

•  Design elegant, potrivire perfectă              
cu fereastra ta VELUX

•  Operare ușoară pe șine glisante

Create pentru vise minunate

Interior - control al lum
inii 

In
te

rio
r -

 c
on

tr
ol

 a
l l

um
in

ii 

Add 100% insect  
protection 
 See p. xx

Add exterior  
heat protection 

See p. xx

Băieți – Disney & VELUX Goodnight Collection

Fete – Disney & VELUX Goodnight Collection

Bebeluși – Disney & VELUX Goodnight Collection

Winnie Sleeping
4662

Winnie Friends 
4663

Winnie Dandelion 
4664

Mobile 
4665

Hot Air Balloons 
4666

Kites 
4667

Racing Cars 
4654

Roads 
4655

Blue Sky 
4660

Green Stars  
4661

Cars Racetrack  
4650

Cars Moon 
4651

Cars Film Strip 
4652

Frozen Anna & Elsa 
4656

Frozen Northern Lights 
4657

Frozen Olaf 
4658

Bebeluși – rulouri opace VELUX 

Băieți – rulouri opace VELUX

Fete – rulouri opace VELUX

Vezi colecția și pe www.velux.ro© Disney. © Disney/Pixar.   
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

Notă: În cazul tuturor materialelor, pot exista diferențe între culorile prezentate și cele reale. Modelele prezentate sunt doar cu scop exemplificativ. Diferența ar putea 
apărea din cauza faptului că fiecare model este redimensionat, astfel încât să se potrivească mărimilor ferestrelor VELUX. 

Efect de 
întunecare

Adaugă o plasă 
contra insectelor 

pag. 28

Adaugă un produs 
exterior pentru 

reducerea căldurii
pag. 10

Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – citește mai multe despre cum să comanzi la pag. 35.

Model Culori 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

DKL Disney 331 337 363 366 375 372 387 396 402 405 411 417 423
394 401 432 436 446 443 461 471 478 482 489 496 503

Pink Stars 
4659

Universe 
4653

23 zile lucrătoare
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VELUX
rulouri decorative 
și parasolare

Interior 
filtrare a luminii
Ideale pentru livinguri, birouri, 
bucătării și băi 

Rulouri plisate pentru efecte de lumină decorativă. 
Vezi pag. 25

Rulouri decorative 
pentru filtrarea luminii 
și protejarea împotriva 

decolorării 
materialelor. 
Vezi pag. 24

Jaluzele romane pentru amenajări deosebite, cu posibili-
tatea de schimbare periodică a materialului. Vezi pag. 26

Dacă ai în minte un anumit stil, o culoare 
preferată sau un model pentru amenajarea 
camerei tale, sunt șanse mari să găsești aici ceva 
să se potrivească. De la tonuri subtile până la 
nuanțe luminoase, de la materiale plisate până la 
lamele elegante din aluminiu, vei găsi cu 
siguranță produsul perfect pentru decorarea 
spațiului.

Jaluzele pentru un aspect clasic și elegant. Vezi pag. 27

Interior - filtrare a lum
inii

In
te
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r -
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e 
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ii
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VELUX
rulouri decorative 
și parasolare

Interior light adjustm
ent

Interior - filtrare a lum
inii

In
te

rio
r -

 fi
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ii

Rulou decorativ Rulou plisat
Filtrează lumina și 
protejează de soare

Lumină decorativă, 
design elegant

Ruloul decorativ VELUX diminuează razele 
puternice ale soarelui, lumina fiind filtrată 
de materialul rezistent.

Operarea sus - jos a ruloului este lină 
datorită șinelor laterale pe care glisează. 
Ruloul se integrează perfect pe tocul fere-
strei și îți oferă intimitatea dorită. 

•  Oferă intimitate și filtrează lumina
•  Operare ușoară pe șine glisante                      

(pentru RFL, RML, RSL)
•  Se montează în câteva minute          

datorită sistemului unic VELUX      
Pick&Click!™ 

•  Design elegant, potrivire perfectă       
cu fereastra ta VELUX

 Disponibil, de asemenea, și în varianta 
RHL fără șine glisante, cu fixare în 3 
poziții prin cârlige laterale (culori dis-
ponibile: 1028, 1086, 4000 și 9050).

Ruloul plisat VELUX este o modalitate 
elegantă de a crea o atmosferă intimă și 
confortabilă în casă, adăugând efecte de 
lumină difuză și culoare.

Ai la dispoziție o multitudine de culori și 
modele originale stilizate pentru a face o 
alegere inspirată în mansarda ta.

Operarea pe șine glisante oferă flexibili-
tate în poziționarea ruloului pe fereastră. 
Potrivește barele de operare de sus și de 
jos așa cum îți dorești și bucură-te de 
lumina atenuată a soarelui și, totodată, de 
priveliște.

•  Efect decorativ, lumină difuză 

•  Poziționare flexibilă – barele de sus 
și de jos pot fi oprite oriunde dorești, 
asigurând intimitate

 •  Se montează în câteva minute          
datorită sistemului unic VELUX            
Pick&Click!™

•  Design elegant, potrivire perfectă      
cu fereastra ta VELUX 

Model Culori 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

RHL Standard 112 125 132 148 158
133 149 157 176 188

RFL
Standard 241 247 273 276 285 282 297 306 312 315 321 327 333

287 294 325 328 339 336 353 364 371 375 382 389 396

Creativ 286 292 318 321 330 327 342 351 357 360 366 372 378
340 347 378 382 393 389 407 418 425 428 436 443 450

RML
Standard 687 693 719 722 731 728 743 752 758 761 767 773 779

818 825 856 859 870 866 884 895 902 906 913 920 927

Creativ 732 738 764 767 776 773 788 797 803 806 812 818 824
871 878 909 913 923 920 938 948 956 959 966 973 981

RSL
Standard 761 767 793 796 805 802 817 826 832 835 841 847 853

906 913 944 947 958 954 972 983 990 994 1.001 1.008 1.015

Creativ 806 812 838 841 850 847 862 871 877 880 886 892 898
959 966 997 1.001 1.012 1.008 1.026 1.036 1.044 1.047 1.054 1.061 1.069

Standard 1086 Standard 4000 4155 4156Standard 1028

4157 Standard 9050 4069 41584060

4079 1952 4159 41604073

Standard 1016 1255 1256 1257

Standard 1258 Standard 1259 1260 1261

1262 1263 1264 1265

1266 1267 1268  Standard 1269

1270 1271 1272 1273

Adaugă o plasă 
contra insectelor 

pag. 28

Adaugă un produs 
exterior pentru 

reducerea căldurii
pag. 10

Adaugă o plasă 
contra insectelor 

pag. 28

Adaugă un produs 
exterior pentru 

reducerea căldurii
pag. 10

Filtrează 
lumina

Filtrează 
lumina

Disponibil și 
cu acționare 

electrică 
și solară

*Valorile tehnice sunt în conformitate cu standardele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 și ISO 15099. Efectul depinde de modelul ferestrei și al geamului.

Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – citește mai multe despre cum să comanzi la pag. 35.

Model Culori 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

 
FHL

Standard 241 247 273 276 285 282 297 306 312 315 321 327 333
287 294 325 328 339 336 353 364 371 375 382 389 396

Creativ 286 292 318 321 330 327 342 351 357 360 366 372 378
340 347 378 382 393 389 407 418 425 428 436 443 450

 Compatibile 
VELUX ACTIVE 

pag. 7

În stoc 23 zile lucrătoare

23 zile lucrătoare

Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – citește mai multe 
despre cum să comanzi la pag. 34.
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VELUX
rulouri decorative 
și parasolare

Interior - filtrare a lum
inii
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Jaluzea romană Jaluzea
Eleganță și atmosferă caldă Ambianță clasică și elegantă

Colecția de jaluzele romane VELUX este 
una rafinată și originală. Explorează 
potențialul frumoaselor materiale textile și 
lasă-te inspirat de efectele lor stilistice. Ai 
la dispoziție 20 de modele superbe de unde 
poți alege, creând cu ajutorul luminii, pro-
pria operă de artă la fereastră.   

Mai mult, datorită designului specific al 
jaluzelei romane, poți înlocui materialul 
textil cu un alt model în câteva minute, 
deoarece materialele se vând și separat. 
Trebuie doar să alegi!

•  Efecte decorative de filtrare a luminii

•  Materialul textil se poate da jos pen-
tru curățare sau pentru a fi înlocuit cu 
un altul 

•  Se montează în câteva minute 
datorită sistemului unic VELUX              
Pick&Click!™

•  Poziționare flexibilă – barele de sus 
și de jos pot fi oprite oriunde dorești, 
asigurând intimitate

•  Design elegant, potrivire perfectă      
cu fereastra ta VELUX

Redă o notă clasică încăperilor din 
mansardă cu ajutorul jaluzelelor romane 
VELUX! Funcționale și ușor de întreținut, 
ele echilibrează cantitatea de lumină 
potrivită și oferă intimitate. Sunt alegerea 
perfectă pentru încăperile cu umiditate – 
băi, bucătării.

Designul lor este elegant, fără șnururi 
vizibile, pentru siguranța copiilor. Cu ajuto-
rul unui dispozitiv lateral, lamelele se pot 
răsuci, înclinându-se în direcția dorită. 
Astfel, reglezi unghiul și direcția de 
pătrundere a razelor de soare.

•  Control optim al luminii și intimitate

•  Perfecte pentru încăperi umede

•  Se montează în câteva minute 
datorită sistemului unic VELUX              
Pick&Click!™

•  Design elegant, potrivire perfectă     
cu fereastra ta VELUX

•  Ușor de întreținut

Adaugă o plasă 
contra insectelor 

pag. 28

Adaugă un produs 
exterior pentru 

reducerea căldurii
pag. 10

7059 7060 7061

7057 7012 7058

Standard 7001 7055 7056Standard 6503 65046502Standard 6500 6501

6517 6518 65196515 6516

6512 Standard 6513 6514Standard 6510 6511

6507 6508 65096505 6506

Adaugă o plasă 
contra insectelor 

pag. 28

Adaugă un produs 
exterior pentru 

reducerea căldurii
pag. 10

Filtrează 
lumina

Filtrează 
lumina

Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – citește mai multe despre cum să comanzi la pag. 35

Model Culori 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

 
PAL

Standard 313 320 355 359 371 367 386 398 405 409 417 425 432
372 381 422 427 441 437 459 474 482 487 496 506 514

Creativ 358 365 400 404 416 412 431 443 450 454 462 470 477
426 434 476 481 495 490 513 527 536 540 550 559 568

Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – citește mai multe despre cum să comanzi la pag. 35

Model Culori 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

 
FHB

Standard 409 419 465 470 485 480 505 520 530 535 545 555 565
487 499 553 559 577 571 601 619 631 637 649 660 672

Creativ 454 464 510 515 530 525 550 565 575 580 590 600 610
540 552 607 613 631 625 655 672 684 690 702 714 726

În stoc 26 zile lucrătoare 23 zile lucrătoare



Tijă fixă

Tija facilitează operarea ru-
lourilor la care nu poți ajunge. 
În plus, vei avea nevoie de un 
adaptor potrivit ruloului tău. 
Tija are o lungime de 80 cm. 

ZOZ 080   107 lei cu TVA

Tijă 
telescopică

Tija telesopică facilitează 
operarea rulourilor situate la 
înălțimi mari. În plus, vei avea 
nevoie de un adaptor potrivit 
ruloului tău. Tija are o lungime 
de 108-188 cm. 

ZCT 200     134 lei cu TVA

Adaptor pentru 
rulouri glisante

Adaptor pentru operarea 
rulourilor cu șine glisante. Per-
mite oprirea rulourilor în orice 
poziție. Se folosește împreună 
cu tija.

ZOZ 085     48 lei cu TVA

Dispozitive de operare a rulourilor
decorative și parasolare
Fereastra ta de mansardă este montată la înălțime? Aici vei găsi toate acele dispozitive care te vor ajuta să deschizi sau să închizi 
ferestrele și rulourile, astfel încât experiența ta să fie una cât mai ușoară. 

Rulouri cu operare manuală

Adaptor pen-
tru rulouri cu    
cârlige laterale

Adaptor pentru operarea 
rulourilor cu cârlige laterale de 
prindere, cu fixare în 3 poziții. 
(RHL, RHZ). 

ZOZ 040     48 lei cu TVA

29

Află mai multe detalii pe velux.ro și pe veluxshop.ro.
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Plasă împotriva 
insectelor

Bucură-te de aer proaspăt 
fără insecte
Cu plasa VELUX împotriva insectelor, te  
vei bucura de priveliște și de aer proaspăt - 
fără insecte. Acum poți să te odihnești 
liniștit în timpul nopții, fără să fii deranjat 
de musafiri nedoriți.

Plasa de culoare neagră este foarte 
discretă, iar când nu este folosită, se 
rulează integral în caseta superioară de al-
uminiu. Se montează pe conturul finisajului 
interior, care trebuie să fie realizat corect.

•  100% protecție împotriva insectelor

•  Material rezistent, transparent,      
pentru o bună vizibilitate

•  Potrivire perfectă cu fereastra              
ta VELUX

•  Este ușor de folosit și nu este vizibilă 
când nu este folosită

•  Disponibilă doar în varianta manuală

Protejează de insecte

8888

Adaugă un produs 
exterior pentru 

reducerea căldurii
pag. 10

Adaugă un rulou 
interior pentru 
filtrarea luminii 

pag. 22

Cum găsesc 
dimensiunea 

potrivită?
veluxshop.ro

În stoc 23 zile lucrătoare

În cazul combinațiilor pe verticală, sunt nece-
sare două plase împotriva insectelor, împreună 
cu un element de legătură, ZOZ 157 (preț de 131 
lei fără TVA), care face legătura între ele. 
Pentru combinații pe orizontală, distanța dintre 
ele trebuie să fie de minim 10 cm.

Model

ZIL

Culori
CK02 CK04,

CK06
FK04, 

FK06, FK08
MK04, 
MK06

MK08, 
MK10

PK04,
PK06

PK08,
PK10

SK06,
SK08

SK08,
SK10

Înălțime maximă și lățime maximă a finisajului interior în mm

 1600 x 496  2000 x 496  2400 x 606  2000 x 726 2400 x 726 2000 x 888  2400 x 888 2000 x 1086  2400 x 1086

Standard
360 374 401 419 432 428 459 455 463
428 445 477 499 514 509 546 541 551

VELUX
rulouri decorative
și parasolare



VELUX
roof windows

VELUX
blinds and shutters

Rulourile noastre VELUX au un sistem unic prin care se montează - VELUX 
Pick&Click!™. Datorită acestuia, ele se montează în câteva minute – spre 
deosebire de rulourile care nu sunt fabricate de VELUX, pe care va trebui să le 
tai sau să le ajustezi.

Tot ce trebuie să faci este să introduci caseta superioară a ruloului între cele 
două dispozitive de prindere laterale (premontate din fabrică pe ferestrele 
tale VELUX). Un simplu click și ruloul va rămâne fixat pe fereastră. 
Vei regăsi sistemul nostru unic Pick&Click!™ la rulourile opace, Duo, rulourile 
plisate-opace, la cele decorative, plisate, precum și la jaluzelele romane și 
venețiene.

De ce rulourile noastre
se potrivesc atât de bine

Vezi demo!
Vezi cu ochii tăi cât de simplu este   

să montezi un rulou VELUX 

 youtube/velux.ro

Rulouri pentru 
ferestrele pentru 
acoperiș terasă
Ideale pentru dormitoare, camera copiilor,
bucătării, livinguri, birouri, holuri

Dacă ai achiziționat o fereastră VELUX pentru acoperiș 
terasă, aceste rulouri speciale îți vor facilita să reglezi lu-
mina din încăpere, vor ține la distanță căldura și te ajută 
să izolezi în sezonul rece. Acționarea lor confortabilă cu 
telecomanda, îți face viața mai ușoară.

3030 31
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VELUX
rulouri decorative 
și parasolare

Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – citește mai multe despre cum să comanzi la pag. 35

Model Culoare 060060
60 x 60

060090
60 x 90

080080
80 x 80

090090
90 x 90

090120
90 x 120

100100
100 x 100

100150
100 x 150

120120
120 x 120

MSG 6090 777 821 830 865 900 891 1.032 997
925 977 988 1.029 1.071 1.060 1.228 1.186

Controlează lumina 
și căldura cu un rulou 
potrivit ferestrei tale 

1047
Standard 

1045

Rulou parasolar

6090

Rulourile parasolare VELUX pentru feres- 
trele pentru acoperiș terasă excelează la 
capitolul protecție împotriva căldurii. Ele 
filtrează razele puternice înainte de a 
încălzi camera, astfel încât temperatura 
interioară să rămână plăcută și 
confortabilă.
În timpul utilizării, materialul semi-trans-
parent permite în continuare luminii să 
pătrundă. Când este retras, ruloul rămâne 
rulat în carcasa sa, lăsând lumina să intre 
în casă.

•  Reduce căldura cu până la 78%*, 
îmbunătățind climatul interior

•  Material semi-transparent care lasă 
lumina să intre

•  Profile subțiri, din aluminiu, material 
de culoare albă

•  Operare cu telecomanda, acționat de 
motor solar

Control optim al căldurii

Protejează
 de căldură

Rulou opac, 
eficient energetic

Acest rulou VELUX are un material opac, 
plisat dublu, care oferă un efect de întune-
care. 

De asemenea, ruloul acționează ca o 
barieră protectoare împotriva frigului, 
datorită unui strat de aluminiu dispus între 
cele două straturi ale materialului, pentru 
cât mai mult confort interior. 

•  Controlează lumina și îmbunătățește 
izolația termică 

• Operare cu telecomanda, acționat cu 
motor solar

Protejează de lumină și căldură

Filtrează luminaIzolează

Rulou plisat

1265
Standard 

1259
 Standard 

1016

Ruloul plisat VELUX potrivit ferestrelor 
pentru acoperiș terasă filtrează lumina și 
asigură intimitate, având un design mo- 
dern, din material plisat. 

Materialul ajută la filtrarea luminii solare, 
protejând de expunerea directă la lumina 
solară a obiectelor din casă. 

•  Efect decorativ, filtrează lumina și 
oferă intimitate 

•  Operare cu telecomanda, acționat cu 
motor electric

Filtrează lumina

Filtrează luminaDisponibil 
cu acționare 

solară

Disponibil 
cu operare 

solară

Disponibil 
cu operare 
electrică

Selectează tipul și dimensiunea ferestrei tale – citește mai multe despre cum să comanzi la pag. 35

Models Colour 060060
60 x 60

060090
60 x 90

080080
80 x 80

090090
90 x 90

090120
90 x 120

100100
100 x 100

100150
100 x 150

120120
120 x 120

FSK

FMG 

Standard 759 803 812 846 881 873 1.012 977
903 956 966 1.007 1.048 1.039 1.204 1.163

Creativ 907 951 960 994 1.029 1.021 1.160 1.125
1.079 1.132 1.142 1.183 1.225 1.215 1.380 1.339

Standard 752 795 804 838 873 864 1.002 968
895 946 957 997 1.039 1.028 1.192 1.152

Creativ 900 943 952 986 1.021 1.012 1.150 1.116
1.071 1.122 1.133 1.173 1.215 1.204 1.369 1.328

 Compatibil 
VELUX ACTIVE 

pag. 7

*Valorile tehnice sunt în conformitate cu standardele EN ISO 12567-2, EN 13363-2 și ISO 15099. Efectul depinde de modelul ferestrei și al geamului.

 Compatibile 
VELUX ACTIVE 

pag. 7

23 zile lucrătoare

23 zile lucrătoare



VELUX
roof windows

1

3
4

Selectează tipul de produs
Alege ruloul în funcție de ceea ce ai nevoie: control total al luminii, filtrare a 
luminii, control al căldurii, etc. Notează-ți codul de produs.

5

Selectează modul de operare
Alege produsul cu varianta de operare care se potrivește cel mai bine înălțimii  
la care este amplasată fereastra: operare manuală, acționare electrică sau 
acționare cu motor solar. Vezi modalitățile de operare la pagina de produs. 

Selectează culoarea 
Fiecare rulou are o gamă variată de  culori, iar fiecare culoare are un cod unic 
(detalii la pagina fiecărui produs). Notează-ți codul de culoare ales. 

Notă: pot exista diferențe între culorile reale și cele prezentate.

2
Localizează plăcuța de identificare a ferestrei tale
Găsește și notează-ți tipul și dimensiunea ferestrei tale de pe plăcuta de iden-
tificare. Plăcuța se  găsește fie în colțul dreapta sus, fie în colțul stânga sus a 
tocului ferestrei și este vizibilă când deschizi fereastra (vezi dreapta). 

Cum să comanzi noul tău rulou VELUX

Plasează comanda
Toate aceste informații trebuie transmise pentru a plasa o comandă la un dis-
tribuitor partener VELUX  sau pe www.veluxshop.ro. Te rugăm să ne con-
tactezi pentru mai multe detalii.

VELUX
rulouri decorative
și parasolare

Primești ruloul potrivit în scurt timp 

Deși toate rulourile pe care le livrăm sunt făcute să se potrivească perfect 
ferestrelor, mulți clienți rămân surprinși când află cât de repede le livrăm. În 
cazul culorilor standard (aflate în stoc), livrarea se face în maxim 3 zile de la 
data comenzii. Livrarea din magazinul online www.veluxshop.ro este gratuită.

Suntem aici pentru ca să te ajutăm

Dacă ai nevoie de sfaturi sau consiliere în alegerea ruloului potrivit sau pentru 
orice întrebări legate de produse, suntem aici să te ajutăm. Contactează-ne 
înainte, în timpul sau după achiziția produsului tău VELUX. Prioritatea 
noastră este să-ți răspundem prompt și precis tuturor solicitărilor tale. 

 www.veluxshop.ro

 0268 40 27 40

 romania@velux.com

Ai găsit ruloul potrivit camerei tale de la mansardă? Asigură-te că produsul ales se potrivește 
perfect ferestrei tale de mansardă, urmărind pașii de mai jos.

1998 - 2011

Before 1992

Type Size

Type Size
from 2012

1992 - 1998
Type Size

Găsește tipul și dimensiunea ferestrei tale

Notează-ți tipul și dimensiunea ferestrei 
Asigură-te că notezi codul complet din 
chenar, fiecare literă și fiecare cifră se 
referă la datele specifice ale ferestrei 
tale. 

Type Size

3434 35

Pachet confort ROZ
Conține un rulou exterior parasolar și 
un rulou interior pentru diminuarea luminii

Economisești
10%

Economisești 
10%

Pachet confort DOP
Conține un rulou exterior parasolar și un rulou interior opac

(Exterior) (Exterior)(Interior) (Interior)

Pachet economic pentru controlul 
căldurii și atenuarea luminii

Combină controlul eficient 
al căldurii și al luminii

Control al căldurii

Rulou exterior 
parasolar MHL

Control al căldurii

Rulou exterior 
parasolar MHL

Control al luminii

Ruloul interior pentru 
diminuarea luminii RHZ

Control al luminii

Rulou interior 
opac DKL

VELUX
rulouri decorative
și parasolare

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

 
ROZ Standard

294 329 346 386 415
350 391 412 459 494

 
DOP Standard

373 378 419 422 430 437 450 458 464 488 493 514 519
443 450 499 502 512 519 536 545 552 580 587 612 618

 
RHZ Standard

154 172 181 202 217
183 205 215 240 258

 
DKL Standard

241 247 273 276 285 282 297 306 312 315 321 327 333
287 294 325 328 339 336 353 364 371 375 382 389 396

 
MHL Standard

173 193 203 227 244
206 230 242 270 290

• Reduce temperatura      
   interioară cu până la  
   5°C

• Plasă transparentă  
  care nu obturează   
  priveliștea
• Operare ușoară din  
   interior

• Reduce temperatura         
  interioară cu până la     
  5°C

• Plasă transparentă  
  care nu obturează  
  priveliștea
• Operare ușoară din  
   interior

• Diminuează lumina 

• Se fixează în trei  
  poziții prin cârlige  
  laterale 

• Disponibil în 2 culori 

•

• Efect de întunecare

• Material certificat     
  Oeko-Tex® 

• Operare pe șine       
   glisante

• Design elegant

• Disponibil în 4 culori
•

În stoc 23 zile lucrătoare

4219

4212

0705 

1025 

1085

1100

346leiROZ MK00 4212fără TVA 19% 
pentru cea mai căutată dimensiune (MK06)

450leiDOP MK06 1100fără TVA 19%pentru cea mai căutată dimensiune (MK06)

Economisești 10% cu Pachetele Confort



VELUX
rulouri decorative și parasolare
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VELUX România S.R.L.
Turnului 5, Coresi Business Park
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


