Catalog de produse VELUX
Idei de amenajare a mansardei

Peste

70

de ani
de inovații

Compania VELUX
VELUX este o companie daneză
înfiinţată pornind de la viziunea
fondatorului, Villum Kann Rasmussen,
care și-a propus să creeze produse care
asigură lumină naturală, aer proaspăt
și o atmosferă plăcută în locuințele
oamenilor.
În prezent, aceste trei beneficii
se regăsesc în milioane de case și
mansarde din întreaga lume.
Numele VELUX derivă din două
cuvinte latine, VEntilatio (ventilare) şi
LUX (lumină), fiind marcă înregistrată
încă din anul 1942.
Astăzi, după mai mult 70 de ani de la
instalarea primei ferestre de mansardă
într-o şcoală din Danemarca, viziunea
VELUX a evoluat dar valorile au rămas
aceleaşi.

Încă de la început, VELUX şi-a propus
să fie o companie model, care fabrică
produse folositoare oamenilor şi care
îşi tratează clienţii și furnizorii într-un
mod exemplar.			
Prin produsele inventate şi dezvoltate
de-a lungul timpului contribuim la
îmbunătăţirea climatului interior
al spaţiilor de locuit, asigurând o
ventilare eficientă, controlabilă și o
cantitate de lumină naturală optimă.
				
Prezenți pe piaţa din România de
peste 16 ani, comercializăm cea mai
vastă gamă de ferestre de mansardă,
potrivite atât acoperişurilor înclinate
cât şi celor terasă, jaluzele, rulouri
interioare şi parasolare, panouri solare
termice, produse de instalare şi izolare
termică, dispozitive de comandă şi
control.

La nivel de grup, compania VELUX
a dezvoltat propria viziune despre
locuinţele sustenabile - cunoscută
sub denumirea de Casă Activă – ce
presupune construirea de clădiri
care produc mai multă energie decât
consumă, asigurând în acelaşi timp un
mediu mai sănătos, mai curat şi mai
sigur.

Evoluţia în timp

1942

Kann Rasmussen
concepe
fereastra de
mansardă şi o
numeşte VELUX
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1945

Kann Rasmussen
inventează
balamalele
pentru
articulare
mediană şi după
un an lansează
fereastra
VELUX cu
articulare
mediană RV

1956

Se patentează
şi lansează
rulourile
exterioare
parasolare

1968

Fereastra
VELUX model
GGL este
prezentată
pentru prima
oară

1973

Oferta VELUX
se îmbogățește
cu unitatea de
comandă pentru
ferestrele
electrice

1979

Are loc extinderea gamei de
accesorii pentru
ferestrele
VELUX

1983

Se introduce
fereastra
VELUX model
GHL

1987

Se lansează
senzorul de
ploaie și
roletele
exterioare
VELUX

Grupul VELUX în lume

1990

Se lansează
Balconul
CABRIO®
VELUX

1997

Se
înfiinţează
VELUX
România

1999

2002

Se lansează
Apar
ferestrele
panourile
solare VELUX cu operare
electrică
INTEGRA®

2003

2005

Se lansează Tunelul solar
roletele
exterioare cu Ferestre
motor solar inteligente
operate prin
tehnologia
io-homecontrol®

2006

VELUX
lansează
fereastra
pentru
evacuare a
fumului

2008

VELUX lansează
ferestrele
pentru acoperiș
terasă

2009

Este
recunoscută
contribuţia
produselor
VELUX la
construirea unei
case eficiente
energetic

2020

Continuă
inovațiile

Casa activă
VELUX
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VELUX îți oferă calitate excelentă la un preț corect!
•

Inovăm pentru tine de peste 70 de ani

•

Îți oferim cea mai vastă gamă de produse și accesorii, atât pentru
planul înclinat cât și pentru acoperișul terasă

•

Vei fi asistat de experții VELUX în toate etapele proiectului tău

•

Îți oferim serviciile noastre pe toată durata de viață a ferestrelor
VELUX

Cuprins
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Renovează podul cu soluțiile VELUX
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22

Panouri şi sisteme solare termice

27

Importanța luminii și a ventilației naturale

28

Criterii pentru alegerea ferestrelor

30

Modele de ferestre, tunele solare, ieșiri pe acoperiș

33

Sisteme de acționare electrică și manuală

37

Serviciile și garanția produselor
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Soluții pentru toate tipurile de acoperişuri
Gama completă de produse VELUX
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1 Fereastră cu articulare
mediană

2 Fereastră panoramică
cu dublă articulare:

3 Panou solar termic

superioară și mediană

®
4 Balcon CABRIO

5 Fereastră verticală

6 Fereastră pentru

7 Tunel solar

8 Fereastră de acces

9

pentru combinație cu
fereastra de mansardă

pe acoperiş

acoperiş terasă

Rulouri decorative
și parasolare

VELUX
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Renovează podul
cu soluțiile VELUX !
Podul vechi al casei este un spaţiu întunecos şi plin de praf, care îşi aşteaptă
nerăbdător rândul pentru a fi transformat într-un elegant spaţiu locuibil.
Cu puțină inițiativă și imaginație, mansarda casei poate deveni spațiul cel mai
atractiv al locuinței tale. Recomandările făcute de specialiştii VELUX, disponibile
pe www.velux.ro și în broșurile VELUX, te vor ghida pe tot parcursul proiectului
tău, pentru a obține o mansardă luminoasă și atractivă la un preț accesibil.		
		
Ferestrele de mansardă VELUX aduc lumina în casa ta, producând un efect vizibil
de mărire a spațiului și creând o stare de bine. Pentru mai multă originalitate,
personalizează mansarda cu o pată de culoare! Alege din cea mai vastă gamă de
rulouri decorative și parasolare produsele care ți se potrivesc. Astfel, te vei bucura
din plin de noul spațiu câștigat, alături de familia și prietenii tăi.
Pentru mai multe detalii referitoare la pașii necesari renovării mansardei, te
invităm să consulți broșura ,,Descoperă potențialul podului tău!’’, disponibilă și în
format electronic pe pagina www.velux.ro.
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Produse foto:
2 x fereastră de mansardă model GGL, dimensiune 78 x 140 cm
2 x rulou decorativ model RFL, dimensiune 78 x 140 cm, culoare cod 1085
1 x ramă de etanșare combi, model EKW

VELUX
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Idei de amenajare a mansardei cu produse VELUX

Mansardă cu tavan înclinat

Model GZL
Articulare mediană
pentru confort și simplitate,
cu operare din partea de sus
Detalii la pagina 33
Produse foto:
1 x fereastră de mansardă model GZL,
dimensiune 78 x 118 cm
1 x rulou decorativ model RHL, dimensiune
78 x 118, culoare cod 4000
1 x ramă de etanșare individuală,
model EDW 2000
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Mansardă cu tavan înclinat

Model GZL-DB
Articulare mediană
pentru confort și simplitate,
cu operare din partea de jos
Detalii la pagina 33
Produse foto:
1 x fereastră de mansardă model GZL-DB,
dimensiune 78 x 140 cm
1 x ramă de etanșare individuală,
model EDW 2000
1 x rulou exterior parasolar model MHL,
dimensiune 78 x 140 cm, culoare cod 5060

VELUX
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Mansardă cu tavan înclinat

Model GGL
Articulare mediană pentru
ferestre de mansardă de
calitate și cu stil. Operare din
partea de sus și clapetă de
ventilare

Detalii la pagina 33

Produse foto:
Dreapta:			
1 x fereastră de mansardă model GGL,
dimensiune 78 x 140 cm		
Stânga:
1 x fereastră de mansardă model GZL,
dimensiune 78 x 140 cm
1 x ramă de etanșare combi model EKW
1 x rulou opac model DKL, dimensiune
78 x 140 cm, culoare cod 3008
1 x rulou plisat suplimentar model FPN-S,
dimensiune 78 x 140 cm, culoare cod 1018
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Mansardă cu tavan înclinat

Model GGU
Fereastră ultra-rezistentă
din lemn învelit în poliuretan
alb pentru design modern
și durabilitate. Articulare
mediană cu operare din
partea de sus și clapetă de
ventilare
Detalii la pagina 33

Produse foto:
2 x fereastră de mansardă, model GGU,
dimensiune 78 x 140 cm
2 x jaluzele, model PAL,
dimensiune 78 x 140 cm,
culoare cod 7001
1 x ramă de etanșare combi model EKW

VELUX
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Mansardă cu tavan înclinat

Decupaj în tavan

Modele GGL INTEGRA®
și GGU INTEGRA®
Ferestre inteligente acționate
electric cu telecomandă
pentru confort sporit

Detalii la pagina 34

Produse foto:
3 x fereastră de mansardă model
GGL INTEGRA, dimensiune 78 x 118 cm
3 x rulou opac electric model DML,
dimensiune 78 x 118 cm,
culoare cod 1085
1 x ramă de etanșare combi model EKW

Beneficiile INTEGRA® & SOLAR
2. Senzor de ploaie
1. Aerisire programabilă
Eficient în special când sunteți plecat de acasă:
Cu ajutorul telecomenzii puteți să:
•  Fereastra se va închide automat la primii
•  Programați orele de deschidere a ferestrei
stropi de ploaie, evitând astfel inundarea
pentru o ventilare optimă, după preferințe
(soluție practică pentru încaperile cu umiditate încăperilor sau distrugerea mobilei
mare)					•  Clapeta de ventilare va rămâne deschisă
•  Controlați unghiul de deschidere al ferestrei. pentru aerisire.
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3. Setări personale
Personalizaţi fiecare fereastră sau fiecare grup
de ferestre:
•  Programați deschiderea/închiderea
ferestrelor, acţionarea accesoriilor electrice/
solare, aprinderea/stingerea spoturilor
luminoase
•  Denumiți programul personalizat după
preferințe.

Mansardă cu tavan înclinat

Decupaj în tavan

Modele GGL SOLAR
și GGU SOLAR
Ferestre inteligente ce
funcționează pe baza
energiei solare, acționate cu
telecomandă
Detalii la pagina 34

Produse foto:
3 x fereastră de mansardă model GGU
SOLAR, dimensiune 78 x 140 cm
1 x ramă de etanșare combi model EKW

4. Afişaj digital cu meniu în limba română
•  Ecranul telecomenzii afișează permanent starea
ferestrelor (nu e nevoie să vă plimbaţi dintr-o cameră
în alta)
•  Puteţi denumi fiecare fereastră şi fiecare cameră,
pentru o navigare mai ușoară.

5. Montare uşoară
•  Sistemul INTEGRA (electric) include: fereastra (model GGL sau GGU) şi kitul
de operare electrică pe frecvenţe radio (motor electric, unitate de comandă,
telecomandă, senzor de ploaie, conexiuni pentru rulouri şi rolete electrice, cabluri
electrice premontate)
• Sistemul SOLAR INTEGRA include: fereastra (model GGL sau GGU) şi kitul de
operare cu motor solar (adaptor, acumulator, celulă solară, telecomandă, senzor de
ploaie).

VELUX
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Mansardă cu tavan înclinat

Model GHL
Fereastră cu dublă articulare,
deschidere în trei poziții și
operare din partea de jos

Detalii la pagina 34

Produse foto:
1 x fereastră de mansardă model GHL,
dimensiune 114 x 140 cm
1 x ramă de etanșare individuală
model EDW 2000
1 x rulou decorativ, model RFL,
dimensiune 114 x 140, culoare cod 4060
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Mansardă cu tavan înclinat

Model GPL
Fereastră cu dublă articulare
și deschidere în orice poziție
pentru o priveliște panoramică,
cu operare din partea de jos
Detalii la pagina 34

Produse foto:
sus stânga: 1 x fereastră de mansardă
model GPL, dimensiune 78 x 160 cm
sus dreapta: 1 x fereastră de mansardă
model GGL, dimensiune 78 x 160 cm
1 x rulou plisat, model FHL-S, dimensiune
78 x 160 cm, culoare cod 1010
jos: 2 x element de geam vertical model
VFE, dimensiune 78 x 95 cm
1 x rulou plisat, model FHL-S, dimensiune
78 x98 cm, culoare cod 1010
1 x ramă de etanșare combi model EFW

VELUX
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Mansardă cu parapet

Model VFE
Fereastră verticală pentru
combinație cu fereastra de
mansardă
Detalii la pagina 35

Produse foto:
jos: 2 x fereastră verticală model VFE,
dimensiune 78 x 95 cm
1 x ramă de etanșare combi model EFW
4 x rulou opac, model DKL,
dimensiune 78 x 118 cm, culoare cod 3185
sus: 2 x fereastră de mansardă model GGL,
dimensiune 78 x 118 cm
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Mansardă cu balcon

Model GDL
Balconul CABRIO®
pentru o mansardă unică

Detalii la pagina 35

Produse foto:
stânga: 1 x balcon CABRIO
model GDL, dimensiune 94 x 252 cm
sus dreapta: 1 x fereastră de mansardă
model GPL, dimensiune 94 x 160 cm
1 x rulou opac, dimensiune 94 x 160 cm,
model DKL, culoare cod 1025
jos dreapta: 1 x fereastra de mansardă
fixă, model GIL, dimensiune 94 x 98 cm
1 x rulou opac, dimensiune 94 x 98 cm,
model DKL, culoare cod 1025
1 x ramă de etanșare combi model EKW

VELUX
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Spaţii fără acces la lumina naturală

Tunele solare

Nou
Acoperiș terasă
Model TCF - tub flexibil
Model TCR - tub rigid

Acoperiș înclinat
Model TWF - tub flexibil
Model TWR - tub rigid
Aplică interioară semnată de
designerul Ross Lovegrove
Detalii la pagina 35
Produse foto:
1 x tunel solar cu tub rigid model TWR,
diametru aplică 35 cm

reddot award

Best of the best 2010
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Acoperiş terasă

Nou

Ferestre
pentru acoperiș terasă

Model CSP - electric,
pentru ventilarea fumului,
în caz de incendiu. Pentru clădiri
publice, casa scării etc.
Nou

Model CXP - manual
pentru ieșire pe acoperiș
Model CVP - electric
Model CFP - fix
Detalii la pagina 34
Produse foto:
1 x fereastră electrică pentru acoperiș
terasă model CVP, dimensiune 90*90 cm

VELUX
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Produse pentru montare etanșă
Rame de etanşare

Pentru ferestrele
montate individual
aveţi nevoie de
rame de etanşare
individuale,
corespunzătoare
învelitorii
dumneavostră - plată
sau ondulată.

Puteţi combina
oricâte ferestre doriţi
atât pe verticală,
cât şi pe orizontală.
Pentru combinaţii de
ferestre aveţi nevoie
de rame de etanşare
combi.

Produse pentru izolare
termică
La montajul ferestrei
este recomandată
și folosirea kitului
de izolare termică
în vederea reducerii
pierderilor de energie
din zona ferestrei,
cu 12% pe metru de
cadru izolator.

La montajul ferestrei
este recomandată şi
montarea unei folii
barieră de vapori,
pentru prevenirea
apariției condensului.

Nou

Kit pentru realizarea
corectă a finisajului
interior.
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Rame de etanșare
Rama de etanşare este obligatorie și reprezintă sistemul de colectare și conducere a apei prin
canalele de scurgere din jurul ferestrei, pentru o etanşare perfectă.
Alegeți corect rama de etanșare în funcție de:
• dimensiunea ferestrei
• tipul de învelitoare - plată sau ondulată
• montarea individuală sau în combinații a ferestrelor

Cupru

Aluminiu

Rame de etanşare fabricate din
aluminiu, vopsite gri în câmp
electrostatic pentru rezistenţă la
coroziune, zgârieturi și aspect uniform.
Sunt disponibile în stoc.

Zinc

Pentru învelitori din cupru sau zinc,
alegeţi rame de etanşare din cupru
sau zinc. Sunt disponibile la comandă
specială.

• Tipuri de rame de etanşare individuale

EDW

Ramă de etanşare individuală pentru
învelitori ondulate cu o grosime totală
de maxim 120 mm (2 x 60 mm).

EDB

EDJ 2000 Energy

Ramă de etanşare individuală
pentru montarea ferestrei la o
adâncime mai mare în acoperiş cu
aproximativ 40 mm faţă de nivelul
standard de montare. Are integrat
kitul de izolare termică BDX. Pentru
învelitori cu o grosime de maxim
90 mm.

EDS

(2 buc. x 8 mm)

maxim 16 mm

(grosimea a 2 solzi)

Ramă de etanşare individuală
pentru învelitori tip ţiglă solzi cu o
grosime totală de maxim 38 mm
(2 x 19 mm) și distanța maximă între
șipcile suport pentru țiglă de până la
170 mm.
Disponibilă la comandă specială.

Ramă de etanşare individuală
pentru învelitori plate cu o
grosime totală de maxim 16 mm
(2 x 8 mm).

maxim 8 mm

maxim 120 mm

Ramă de etanşare individuală
care include kitul de izolare termică
BDX. Pentru montarea individuală a
ferestrelor pe învelitori ondulate cu o
grosime de maxim 120 mm.

maxim 90 mm

EDW 2000

maxim 38 mm

maxim 120 mm

Rame pentru tipuri de învelitori

EDN 2000F Energy

Ramă de etanşare individuală
pentru montarea ferestrei la o
adâncime mai mare în acoperiş
cu aproximativ 40 mm faţă de
nivelul standard de montare. Are
integrat kitul de izolare termică
BDX. Pentru învelitori cu o
grosime de maxim 16 mm.

VELUX
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Rulouri decorative*
Fereastra are componente premontate pentru
potrivirea perfectă, montarea rapidă şi uşoară a
ruloului prin sistemul Pick&Click® !

www.veluxshop.ro

Reglează cantitatea de lumină din interior, protejează mobilierul
şi obiectele de efectul expunerii la lumina directă a soarelui și
decorează încăperea

Fabricate din material rezistent și ușor de curățat care permite
filtrarea luminii

Disponibile în variantă cu operare manuală sau cu telecomandă,
pentru mai mult confort

Pot fi montate împreună cu un rulou exterior parasolar sau o roletă
exterioară pentru a reduce cantitatea de căldură



Operare ușoară

Gamă de culori
4070

0710

4077

4069

4072

0310

4082

1952

4080

1850

4066

2350

1028

4060

4073

4076

4078

4110

4112

4111

4120

4121

4123

4122

4071

4074

4079

4081

1086

4000

9050

0650

4101

4103

4102

4124

4100

Notă: Pot exista diferenţe între culorile prezentate în broşură şi cele reale.

*Pentru mai multe detalii, consultați broșura ”Rulouri decorative și parasolare VELUX”.
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Rulouri opace*
Fereastra are componente premontate pentru
potrivirea perfectă, montarea rapidă şi uşoară a
ruloului prin sistemul Pick&Click® !

www.veluxshop.ro

Efect garantat de întunecare chiar și în timpul zilei, fiind ideale
pentru siesta de după-amiază
Fabricate din material rezistent, ușor de curățat, dublat pe
exterior cu o folie din aluminiu care permite obturarea totală
a luminii

Disponibile în variantă cu operare manuală sau cu telecomandă
pentru mai mult confort

Pot fi montate împreună cu un rulou exterior parasolar sau o roletă
exterioară pentru a reduce cantitatea de căldură



Operare ușoară pe șine glisante cu posibilitate de oprire în orice
poziție

Gamă de culori

1076-184

DTI

3005

2055

3003

3008

1355

1455

2505

1025

3002

3001

3007

3004

3006

3111

3112

3113

5145

5155

3101

3131

3132

5265

3123

3122

1655

3010

5195

5135

3124

3121

1085

0855

1705

0705

3009

3011

2655

1955

0605

1100

3180

3181

3182

3183

3184

3185

3186

3187

Colecția semnată
Karim Rashid

Gamă de culori - rulouri duo opac+plisat
0001

0002

0101

0102

Notă: Pot exista diferenţe între culorile prezentate în broşură şi cele reale.

*Pentru mai multe detalii, consultați broșura ”Rulouri decorative și parasolare VELUX”.
VELUX
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Rulouri plisate*
Fereastra are componente premontate pentru
potrivirea perfectă, montarea rapidă şi uşoară a
ruloului prin sistemul Pick&Click® !

www.veluxshop.ro

Reglează cantitatea de lumină din interior, protejează mobilierul
şi obiectele de efectul expunerii la lumina directă a soarelui și
decorează încăperea

Fabricate din material plisat cu design elegant care permite
filtrarea luminii

Disponibile în variantă cu operare manuală sau cu telecomandă,
pentru mai mult confort

Pot fi montate împreună cu un rulou exterior parasolar sau o roletă
exterioară pentru a reduce cantitatea de căldură



Se pot monta în combinație cu un rulou opac, pentru folosirea lor
concomitentă sau alternativă



Operare ușoară pe șinele glisante: cu două bare de acționare pentru
oprirea în orice poziție

Nou Acum disponibile și pentru ferestrele pentru acoperiș terasă!

Gamă de culori
1065

1064

1067

1018

1061

1062

1063

0135

1010

1002

1000

1003

1122

1123

1125

1126

2010

0145

0155

0185

1112

1115

1113

1116

0195

1114

1102

1016

1017

1066

1051

1052

Gamă de culori - rulou plisat-opac
1045

1046

1047

1048

1049

1050

1053

Notă: Pot exista diferenţe între culorile prezentate în broşură şi cele reale.

*Pentru mai multe detalii, consultați broșura ”Rulouri decorative și parasolare VELUX”.
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Jaluzele*
Fereastra are componente premontate pentru
potrivirea perfectă, montarea rapidă şi uşoară a
jaluzelei prin sistemul Pick&Click® !
Reglează unghiul de pătrundere a luminii și cantitatea de
lumină cu ajutorul unui dispozitiv discret care permite rotirea
lamelelor la 180°

Recomandate în spații cu umiditate ridicată (băi, bucătării,
piscine)

Disponibile în variantă cu operare manuală sau cu telecomandă,
pentru mai mult confort

Pot fi montate împreună cu un rulou exterior parasolar sau o roletă
exterioară pentru a reduce cantitatea de căldură

Gamă de culori
4459

7013

7010

9150

7012

7014

7015

7011

Are pe verso
o suprafaţă
reflectorizantă

7001

www.veluxshop.ro

Plasă împotriva insectelor
Protejează împotriva pătrunderii insectelor



Fereastra se poate deschide pentru aerisire în funcție de
adâncimea finisajului interior



Montarea plasei pe conturul finisajului interior permite montarea
pe fereastră și a rulourilor interioare și/sau a rulourilor/roletelor
exterioare



Când nu este folosită, plasa se maschează elegant în caseta
superioară



Acționare ușoară pe șine glisante

Notă: Pot exista diferenţe între culorile prezentate în broşură şi cele reale.

1054și parasolare VELUX”.
*Pentru mai multe detalii, consultați broșura ”Rulouri decorative
VELUX
VELUX
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Rulouri exterioare parasolare*
Acționează ca un scut împotriva căldurii

www.veluxshop.ro

Disponibile în variantă cu operare manuală sau cu telecomandă
pentru mai mult confort



Oferă o bună vizibilitate la exterior, lăsând lumina să intre



Se pot combina cu toate tipurile de rulouri interioare sau cu
jaluzele

Nou

Acum disponibile și pentru ferestrele pentru acoperiș terasă!

Rolete exterioare*
Acționează ca un scut împotriva căldurii solare vara și împotriva
frigului iarna, menținând confortul termic în interior

Controlează complet cantitatea de lumină și oferă intimitate

Protejează împotriva intemperiilor sau acțiunilor exterioare

95%

Protejează fonic, oferindu-vă liniștea necesară odihnei

Disponibile în variantă cu operare manuală sau cu telecomandă
pentru mai mult confort



Design exterior elegant, premiat internațional

Nou

Acum disponibile și în variantă economică!

*Pentru mai multe detalii, consultați broșura ”Rulouri decorative și parasolare VELUX”.
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Panouri şi sisteme solare termice
Panouri solare

Apă caldă
Energie termică

Principiu de funcționare a sistemului

Energie regenerabilă pentru eficiență energetică
Eficienţă
energetică

Pe durata unui an panourile solare termice VELUX furnizează până la 80% din
necesarul de energie termică pentru realizarea apei calde menajere şi până la
35% din necesarul anual de energie termică pentru încălzirea locuinţelor.

Panou cu suprafață piramidală
Placa din cupru cu reflexivitate scăzută a panourilor solare VELUX are o
profilaţie piramidală concavă care captează razele soarelui venite din orice
direcţie, concentrând energia solară şi menţinând-o în cadrul panoului. Asigură
un randament energetic foarte bun atât vara cât şi iarna.

Estetice și durabile
Panourile solare pot fi montate în combinaţie cu ferestrele de mansardă
VELUX și se încadrează perfect în acoperiş. Au o durata de viață de până la 25
de ani.

Sisteme certificate
Sistemele solare termice VELUX sunt certificare Solar Keymark. Solar Keymark
este marcajul pentru calitatea produselor din domeniul energiei solare termice în
Europa, bazat pe normele europene și certificat de CEN.

Reţea de Montatori Parteneri VELUX
Montatorii panourilor solare VELUX sunt selectaţi cu atenţie dintre
participanţii la cursurile organizate de companie. Aceştia pot fi contactați
accesând www.velux.ro, secțiunea Contactează Profesioniștii.

Pentru achiziționarea unui sistem complet integrat, vă rugăm să ne contactați!
Folosirea sistemelor solare termice protejează mediul înconjurător prin reducerea necesarului
de energie primară fosilică. Singurele costuri de funcţionare asociate sistemelor solare
termice sunt cele ale electricităţii utilizate de sistemul de control şi pompă, care este de
aproximativ 80 kWh anual, adică mai puţin decât consumul anual normal al unui bec
economic cu puterea de 100W.

VELUX
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Importanța luminii și a ventilației naturale
Amplasarea ferestrelor în raport cu punctele cardinale şi funcţionalitatea încăperilor

NORD - lumină rece şi difuză

EST - lumină caldă şi aurie

• lumină indirectă, rece și difuză
• pătrunde direct numai vara
• spații recomandate: anexele și spațiile
de depozitare

• lumină caldă și aurie în prima
jumătate a zilei, când soarele se află la
înălţime joasă
• spații recomandate: dormitoarele sau
camerele copiilor

VEST - lumină caldă

SUD - lumină puternică

• lumină caldă în a doua parte a zilei
• ferestrele pot fi dotate cu rulouri
parasolare când lumina este foarte
puternică
• spații recomandate: camerele de zi

• lumină puternică
• vara ferestrele trebuie să fie
accesorizate cu jaluzele sau rolete
exterioare
• spații recomandate: camerele
principale

Realizarea finisajului interior pentru un iluminat maxim

26

Amplasarea corpurilor de încălzire sub fereastră asigură buna circulaţie a aerului cald pe întreaga suprafaţă vitrată, evitând
apariţia condensului. Pentru realizarea corectă a finisajului interior se recomandă utilizarea kitului LSG.

Finisajul tip „cutie” este incorect
deoarece reduce cantitatea de
lumină naturală care intră în interior.
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Pentru distribuția eficientă a luminii,
finisajul corect se realizează orizontal
în partea de sus și vertical în partea
de jos.

Ventilați corect încăperile!
În anotimpul rece, nu se recomandă lăsarea deschisă a clapetei de ventilare sau a fantei de aerisire, deoarece există riscul
producerii condensului în jurul ferestrei.

Deschideți ferestrele la intervale
regulate, timp de 5 minute, pentru
reîmprospătarea rapidă a aerului.

Clapeta de ventilare sau fanta de
aerisire asigură ventilaţia chiar și cu
fereastra închisă.

Înălțimea de montare a ferestrei de mansardă pentru acces la priveliște
• Partea inferioară a ferestrei trebuie să fie montată la o
înălţime cuprinsă între 90 - 110 cm faţă de podea pentru
a asigura contactul vizual al persoanei care stă aşezată
cu mediul înconjurător.
• Partea superioară a ferestrei cu acţionare manuală
trebuie să ajungă la o înălţime cuprinsă între 190 – 220
cm de la podea pentru a asigura cu ușurință deschiderea
și rotirea ferestrei pentru curățarea geamului.
• Cu cât panta acoperișului este mai mică, cu atât
fereastra de mansardă trebuie să fie mai lungă, și invers.
Dacă înălțimea de la podea până la partea superioară a ferestrei depășește 220 cm, comandaţi sisteme de acţionare
electrică/ solară sau dispozitive de acţionare manuală.

Amplasarea ferestrelor în raport cu înălţimea acoperişului
Pentru a beneficia de iluminare naturală în mansardă pe durata unei zile, amplasați ferestre atât în partea de jos, cât şi în
partea de sus a acoperişului.
Ferestrele amplasate jos se manevrează
ușor și asigură privelişte spre exterior.
Pentru mai multă lumină naturală
și vizibilitate alegeți ferestre cu
dimensiuni mari sau combinații de
ferestre.

Ferestrele amplasate în partea de sus
a acoperişului aduc lumina naturală
în profunzimea încăperii şi sunt foarte
importante în cazul încăperilor cu
suprafeţe mari pentru distribuția optimă
a luminii.

Încercaţi simulatorul de lumină naturală Daylight Visualizer disponibil gratuit pe

www.velux.ro

Este un instrument util şi uşor de folosit pentru vizualizarea şi analiza iluminării naturale
în interior. Generează rapid modelele 3D în cadrul cărora ferestrele de mansardă şi
celelalte produse VELUX pot fi introduse după preferințe. Aveți astfel o imagine clară
a aspectului unui spaţiu anterior proiectării acestuia, cu evidențierea gradelor de
iluminare, sub formă de imagini sau animaţii.

VELUX
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Criterii pentru alegerea ferestrelor
• Modul de deschidere şi articulare

• Finisajul ferestrei
• Tipuri de geam
• Dimensiunea potrivită

Modul de deschidere și articulare

Articulare mediană
• Permite curățarea cu ușurință a geamului exterior din interiorul
încăperii, prin rotirea ferestrei cu 180°			
• Oferă posibilitatea folosirii spațiului de sub fereastră prin
amplasarea mobilierului					
GZL, GGL, GGU,

GZL-DB

		

Dublă articulare (superioară și mediană)

+
GHL, GPL

• Siguranţă sporită, mânerul nu este la îndemâna copiilor
(excepţie GZL-DB)

• Articularea superioară vă asigură priveliște panoramică,
deschizând fereastra cu ajutorul mânerului inferior
GHL, GPL

• Articularea mediană permite curățarea geamului exterior din
interiorul încăperii, prin rotirea ferestrei cu 180°

Articulare mediană și deschidere cu
telecomandă
GGL/ GGU
INTEGRA

GGL/ GGU
SOLAR

• Închiderea automată a ferestrei în caz de ploaie
• Programarea deschiderii/ închiderii ferestrei și a accesoriilor 		
parasolare
io-homecontrol® oferă tehnologie radio avansată şi sigură, simplu de instalat.
produsele io-homecontrol® comunică între ele, asigurând confortul, siguranţa şi un
consum mic de energie electrică.
www.io-homecontrol.com

Finisajul ferestrei
Alegeţi tipul de finisaj al ferestrei în funcţie de destinaţia camerei în care o veţi monta și de elementele de design interior.
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Lemn

Lemn învelit în poliuretan

• Toc şi cercevea din lemn de pin
de calitate superioară, stratificat,
îmbinat pe contrafibră pentru
rezistenţă, tratat împotriva
ciupercilor şi mucegaiului.
• Lemnul este protejat de mai
multe straturi de lac pe bază de
apă pentru un finisaj de calitate,
aspect uniform plăcut şi o
întreţinere uşoară.
Recomandări: dormitoare şi
livinguri, holuri, camerele copiilor,
camere de hotel, spaţii de birouri
sau clădiri de utilitate publică.

• Toc şi cercevea din lemn de pin
laminat învelit în poliuretan alb,
cu suprafaţă uniformă care nu
permite pătrunderea umezelii în
lemn. Poliuretanul conferă ferestrei
durabilitate maximă.
• Fereastra nu necesită întreţinere
specială.
Recomandări: băi şi bucătării și
alte încăperi cu umiditate ridicată,
încăperi cu design interior modern
cu accent pe finisaje albe, spaţii
de birouri sau clădiri de utilitate
publică (cu exploatare intensă).

Tipuri de geam
Consultați tabelul de mai jos pentru a găsi explicații detaliate cu privire la caracteristicile tehnice și de performanță ale
tipurilor de geam cu care sunt echipate ferestrele. Alegeţi de la început tipul de geam dorit, deoarece acesta se poate înlocui
doar cu un geam de aceeași grosime, altfel fiind necesară înlocuirea întregului ansamblu de sticlă a ferestrei. Pentru detalii vă
rugăm să ne contactaţi.

Notă: Pentru siguranţă sporită, în cazul ferestrelor de mansardă amplasate
deasupra zonelor de odihnă, joacă
sau muncă, recomandăm tipuri de
geam laminate la interior (ex. model
73) care în caz de spargere nu permit
fragmentarea sticlei.

Geam

Renovări case tradiționale, construcții noi

Model 59

Model 73

Model 41

Model 65

Model 6265

Panou de sticlă
întărit la exterior

Panou de sticlă
întărit la exterior şi
laminat la interior

Panou de sticlă cu
foaie antiefracție,
întărit la exterior și
laminat la interior

Panou de sticlă cu
2 camere, întărit la
exterior și laminat la
interior

Panou de sticlă cu
3 camere, întărit la
exterior și laminat la
interior

La comandă
specială pentru GGL

La comandă
specială pentru GGL,
GGU, GGL și GGU
INTEGRA, GGL și
GGU SOLAR, GDL

La comandă specială
pentru GGL

Krypton

Krypton

Standard pentru ferestrele
GHL, GZL, GXL, GGU

Tip gaz inert
Izolare termică

Valoarea mai mică
reprezintă pierderi mai
mici de căldură

Clădiri noi cu focus pe eficiență energetică

GGL, GGL și GGU
INTEGRA, GGL și
GGU SOLAR, GPL,
VFE, GDL, CVP**,
CFP**, CSP**

Argon

Argon

Argon

Ugeam = 1,1 W/(m2K)
Ufereastră = 1,4 W/(m2K)

Ugeam = 1,1 W/(m2K)
Ufereastră = 1,4 W/(m2K)

Ugeam = 1,4 W/(m2K)
Ufereastră = 1,6 W/(m2K)

g = 0,60

g = 0,56

g = 0,54

g = 0,50

g = 0,42

Rf = 32 dB

Rf = 35 dB

Rf = 35 dB

Rf = 35 dB

Rf = 40 dB

Ugeam = 0,5 W/(m2K)
Ufereastră = 1,0 W/(m2K)

Ugeam = 0,4 W/(m2K)
*Ufereastră=0,70W/(m2K)

Aport solar

Se măsoară conform
Standardului European
EN 410

Izolare fonică

Se măsoară conform
Standardului ISO 717-1

Siguranță la lovituri
În caz de spargere nu
permite fragmentarea

Rezistență la șocuri

Rezistență crescută la
grindină și acumulări de
zăpadă

Autocurățare

Suprafață exterioară
tratată pentru
autocurățare

Anti-rouă

Suprafață exterioară
tratată anti-rouă

Antiefracție

Oferă siguranță sporită
(clasa P5A de siguranță
conform EN356)

**

*
Geamul model 6265 montat cu ramă de etanșare EDJ 2000 obține o valoare Ufereastră = 0,61.
Excepţie: Geamul ferestrelor model CVP şi CFP este antiefracţie; oferă siguranţă sporită (clasa P4A de siguranţă conform EN356) .

VELUX
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Tabel de dimensiuni
Ferestre de mansardă

Ieşire pe
acoperiş
pentru poduri
nelocuite

Ferestre verticale pentru combinații cu ferestre de mansardă
*Înalțime model VIU (fără deschidere) = 990mm

Tunel solar
Ferestre pentru acoperiș terasă

Balcon CABRIO®

Legendă
Culoare gri = modele de
ferestre şi dimensiunile
standard disponibile în
stoc sau în maxim 15 zile
lucrătoare.

Exemplu de citire a tabelului de dimensiuni:
GGL – cod pentru modelul ferestrei
M08 – cod pentru dimensiunea ferestrei
780 x 1400 – dimensiuni exterioare în mm (lăţime x înălţime)

Culoare albastru = modele
de ferestre şi dimensiunile
disponibile la comandă
specială, cu livrarea în
maxim 21 de zile lucrătoare.

Dimensiunea potrivită
Pentru a asigura cantitatea optimă de lumină naturală în interior, suprafaţa vitrată a ferestrelor de mansardă trebuie să reprezinte minim
10% din suprafaţa podelei încăperii. Consultați tabelul de mai jos pentru a alege dimensiunile potrivite.
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Dimensiunea ferestrei

C02

C04

C06

F04

F06

F08

M04

M06

M08

M10

P06

P08

S06

S08

Cod dimensiune model anterior

102

104

106

204

206

208

304

303

308

310

406

408

606

608

U08
808

Lățime x înălțime (cm)

55 x 78

55 x 98

55 x 118

66 x 98

66 x 118

66 x 140

78 x 98

78 x 118

78 x 140

78 x 160

94 x 118

94 x 140

114 x 118

114 x 140

134 x 140

Suprafață vitrată (m2)

0,22

0,27

0,35

0,35

0,48

0,56

0,44

0,56

0,69

0,81

0,71

0,88

0,89

1,11

1,35

Suprafață maximă a podelei (m2)

2,20

2,70

3,50

3,50

4,80

5,60

4,40

5,60

6,90

8,10

7,10

8,80

8,90

11,10

13,5

Modele de ferestre

Model GZL (pag. 8)

Model GZL-DB (pag. 9)

Fereastră standard
cu mânerul sus

Fereastră standard
cu mânerul jos

• Toc şi cercevea din lemn de pin superior, stratificat, lăcuit, care nu îşi modifică
forma în timp
• Fanta de aerisire integrată în cercevea face posibilă aerisirea camerei chiar și
cu fereastra închisă (până la 16 m3 aer proaspăt/oră)
• Acționare și curăţare ușoară a geamului exterior din încăpere prin rotirea
acestuia cu 180o
• Geam standard model 59, prezentat la pagina 31
• Filtrul de aer lavabil împiedică pătrunderea prafului și a insectelor în interior
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare și opțional
produsele de izolare termică BDX și BBX
• Nu poate fi acționată ulterior electric şi nici cu motor solar.

• Toc şi cercevea din lemn de pin superior, stratificat, lăcuit, care nu îşi modifică
forma în timp
• Fanta de aerisire integrată în cercevea face posibilă aerisirea camerei chiar și
cu fereastra închisă (până la 16 m3 aer proaspăt/oră)
• Acționare și curăţare ușoară a geamului exterior din încăpere prin rotirea
acestuia cu 180o
• Mânerul de deschidere este situat pe partea inferioară a cercevelei
• Geam standard model 59, prezentat la pagina 31
• Filtrul de aer lavabil împiedică pătrunderea prafului și a insectelor în interior
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare și opțional
produsele de izolare termică BDX și BBX
• Nu poate fi acționată ulterior electric şi nici cu motor solar.

Model GGL (pag. 10)

Model GGU (pag. 11)

Fereastră cu clapetă
de ventilare

Fereastră ultra-rezistentă
din lemn învelit în poliuretan

• Toc şi cercevea din lemn de pin superior, stratificat, lăcuit, care nu îşi modifică
forma în timp
• Garnitură suplimentară pentru protecție termică și fonică ridicată
• Clapeta de ventilare integrată în cercevea face posibilă aerisirea camerei chiar
și cu fereastra închisă (până la 31m3 aer proaspăt/oră)
• Acționare și curăţare ușoară a geamului exterior din încăpere prin rotirea
acestuia 180o
• Geam eficient energetic model 73 sau 65, prezentate la pagina 31
• Filtrul de aer lavabil împiedică pătrunderea prafului și a insectelor în interior
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare și opțional
produsele de izolare termică BDX și BBX
• Posibilitate de a fi acționată ulterior cu motor electric sau solar.

• Toc şi cercevea din lemn laminat învelit în poliuretan vopsit alb, cu suprafaţă
fină şi uniformă care nu permite pătrunderea umezelii în lemn (rezistenţă şi
durabilitate maxime)
• Garnitură suplimentară pentru protecție termică și fonică ridicată
• Clapeta de ventilare integrată în cercevea face posibilă aerisirea camerei chiar
și cu fereastra închisă (până la 31m3 aer proaspăt/oră)
• Acționare și curăţare ușoară a geamului exterior din încăpere prin rotirea
acestuia 180o
• Geam întărit la exterior model 59 sau geam eficient energetic model 73 sau 65
prezentate la pagina 31
• Filtrul de aer lavabil împiedică pătrunderea prafului și a insectelor în interior
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare și opțional
produsele de izolare termică BDX și BBX
• Posibilitate de a fi acționată ulterior cu motor electric sau solar.
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Model GGL şi GGU INTEGRA®
(pag. 12)

Model GGL şi GGU SOLAR
(pag. 13)

Ferestre electrice acţionate cu
telecomandă

Ferestre inteligente
care funcţionează pe baza
energiei solare

• Sunt variantele electrice ale ferestrelor model GGL şi GGU
• Ferestrele au inclus sistemul INTEGRA, care conține: motor electric, unitate de
comandă, telecomandă, senzor de ploaie, conexiuni pentru accesorii electrice
• Sunt acționate cu telecomandă (afişaj digital în limba română) care permite
aerisirea programabilă și setarea de programe personalizate
• Închidere automată în caz de ploaie datorită senzorului de ploaie
• Pot fi accesorizate cu alte produse electrice VELUX: rulouri interioare (model
DML, RML, FML, PML), rulouri exterioare parasolare model MML sau rolete
exterioare model SML
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare și opțional
produsele de izolare termică BDX și BBX.

• Sunt variantele cu motor solar ale ferestrelor model GGL şi GGU
• Ferestrele au inclus sistemul SOLAR INTEGRA, care conține: motor conectat la
o baterie alimentată de energia solară, celulă exterioară solară pentru captare,
telecomandă, senzor de ploaie
• Sunt acționate cu telecomandă (afişaj digital în limba română) care permite
aerisirea programabilă și setarea de programe personalizate
• Închidere automată în caz de ploaie datorită senzorului de ploaie
• Pot fi accesorizate cu alte produse VELUX cu motor solar: rulouri interioare*
(model DSL și RSL), iar pentru dimensiuni începând cu M04 (78 x 98 cm) şi cu
rulouri exterioare parasolare model MSL** sau rolete exterioare SSL**
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare și opțional
produsele de izolare termică BDX și BBX.
*

În cazul în care rulourile interioare se combină cu rulouri exterioare parasolare
model MSL sau cu rolete exterioare model SSL, capacitatea de reîncărcare a
bateriei va fi redusă.
** Montarea acestor accesorii se face doar utilizând adaptorul ZOZ 213 oferit
gratuit la cerere.

Model GHL (pag. 14)

Model GPL (pag. 15)

Fereastră cu deschidere
în exterior în 3 trepte

Fereastră pentru
vedere panoramică
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• Toc şi cercevea din lemn de pin superior, stratificat, lăcuit, care nu îşi modifică
forma în timp
• Dublă deschidere:
- mâner inferior pentru împingerea ferestrei în exterior până la 30o în trei
trepte (5o, 15o, 30o)
- acționare și curăţare ușoară a geamului exterior din încăpere prin rotirea
acestuia cu 180o
• Garnitură suplimentară pentru protecție termică și fonică ridicată
• Clapeta de ventilare integrată în cercevea face posibilă aerisirea camerei chiar
și cu fereastra închisă (până la 31m3 aer proaspăt/oră)
• Geam standard model 59, prezentat la pagina 31
• Filtrul de aer lavabil împiedică pătrunderea prafului și a insectelor în interior
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare și opțional
produsele de izolare termică BDX și BBX.

• Toc şi cercevea din lemn de pin superior, stratificat, lăcuit, care nu îşi modifică
forma în timp
• Dublă acționare:
- mâner inferior pentru împingerea ferestrei în exterior până la 45o pentru
priveliște panoramică
- acționare și curăţare ușoară a geamului exterior din încăpere prin rotirea
acestuia cu 180o
• Garnitură suplimentară pentru protecție termică și fonică ridicată
• Clapeta de ventilare integrată în cercevea face posibilă aerisirea camerei chiar
și cu fereastra închisă (până la 31m3 aer proaspăt/oră)
• Geam standard model 73, prezentat la pagina 31
• Filtrul de aer lavabil împiedică pătrunderea prafului și a insectelor în interior
• Poate fi accesorizată ulterior cu motor electric sau solar
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare și opțional
produsele de izolare termică BDX și BBX.

Model CFP (pag. 19)

Model CVP (pag. 19)

Fereastră fixă
pentru acoperiş terasă

Fereastră electrică
pentru acoperiş terasă

CVP

• Toc şi cercevea din PVC alb
• Aduce lumina naturală în interiorul clădirii suplimentând lumina naturală
oferită de ferestrele de faţadă
• Fereastră fixă - nu poate fi deschisă
• Geam exterior antiefracţie (clasa P4A de siguranţă conform EN356) protejat
de o cupolă foarte rezistentă.
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• Toc şi cercevea din PVC alb
• Aduce lumina naturală în interiorul clădirii suplimentând iluminarea naturală
oferită de ferestrele de faţadă
• Acționare cu telecomandă cu afişaj digital în limba romană. Beneficii: aerisire
programabilă, setări și programe personalizate, închidere automată în caz de
ploaie datorită senzorului de ploaie
• Fereastra se deschide până la maxim 20 cm pentru aerisire
• Geam exterior antiefracţie (clasa P4A de siguranţă conform EN356) protejat
de o cupolă foarte rezistentă.

Model VFE (pag. 16)

Model GDL (pag. 17)

Fereastră verticală pentru
combinație cu fereastra
de mansardă

Balcon CABRIO®
pentru acces în afara mansardei

• Se montează doar în combinaţie cu ferestre de mansardă model GGL, GHL,
GPL montate pe o pantă a acoperişului de 15° - 55°
• Toc şi cercevea din lemn de pin superior, stratificat, lăcuit, care nu îşi modifică
forma în timp
• Iluminare puternică, efect de mărire a spaţiului vizual
• Deschidere în interior în două trepte cu ajutorul mânerului situat în partea
superioară:
- până la 15°, pentru aerisire
- până la 45°, pentru curăţarea geamului exterior
• Geam standard model 73, prezentat la pagina 31
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare.

• Toc şi cercevea din lemn de pin superior, stratificat, lăcuit, care nu îşi modifică
forma în timp
• Deschidere mare în exterior pentru accesul fizic în afara mansardei
• Jumătatea superioară este similară ferestrei model GPL
• Jumătatea inferioară a balconului se acţionează prin împingerea cu uşurinţă în
exterior până în poziţia verticală
• Siguranţă în momentul păşirii în balcon datorită grilajelor laterale
• Nu poate fi operat electric şi nici cu motor solar
• Geam standard model 73, prezentat la pagina 31
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare și opțional
produsele de izolare termică BDX și BBX.

Model TWF (pag. 18)

Model TWR (pag. 18)

Tunel solar cu tub flexibil
pentru spaţii fără acces direct
la lumina naturală

Tunel solar cu tub rigid
pentru spaţii fără acces direct
la lumina naturală

• Profil exterior discret similar unei ferestre de mansardă, potrivit tuturor învelitorilor
• Tub reflectorizant flexibil cu o lungime de maxim 1,5 m
• Aplică interioară standard de culoare albă (cu diametrul de 35 cm). Separat, se
poate achiziționa aplică interioară creată de designerul Ross Lovegrove, model
ZTB
• Ramă de etanşare integrată. Pentru montare, golul din acoperiş trebuie să fie
de 48 x 48 cm
• Se poate accesoriza cu kitul de lumină model ZTL sau cu kitul de ventilare
model ZTV.

• Profil exterior discret similar unei ferestre de mansardă, potrivit tuturor învelitorilor
• Tub reflectorizant rigid cu o lungime de 1,85 m (poate fi extins până la 6 m
folosind extensiile ZTR). Tubul asigură o reflexie a luminii de până la 98%.
Oferă cu până la de 3 ori mai multă lumină naturală faţă de tubul flexibil
montat în aceleaşi condiţii
• Aplică interioară standard de culoare albă (cu diametrul de 35 cm). Separat, se
poate achiziționa aplică interioară creată de designerul Ross Lovegrove, model
ZTB
• Ramă de etanşare integrată. Pentru montare, golul din acoperiş trebuie să fie
de 48 x 48 cm
• Se poate accesoriza cu kitul de lumină model ZTL sau cu kitul de ventilare
model ZTV.

Model TCF (pag. 18)

Nou

Model TCR (pag. 18)

Nou

Tunel solar flexibil
pentru acoperiş terasă

Tunel solar rigid
pentru acoperiş terasă

• Profil exterior discret similar unei ferestre pentru acoperiș terasă, cu dom
transparent
• Tub reflectorizant flexibil cu o lungime de maxim 1,5 m
• Aplică interioară standard de culoare albă (cu diametrul de 35 cm). Separat, se
poate achiziționa aplică interioară creată de designerul Ross Lovegrove, model
ZTB
• Ramă de etanşare integrată. Pentru montare, golul din acoperiş trebuie să fie
de 40 x 40 cm

• Profil exterior discret similar unei ferestre pentru acoperiș terasă, cu dom
transparent
• Tub reflectorizant rigid cu o lungime de 1,85 m (poate fi extins până la 6 m
folosind extensiile ZTR)
• Aplică interioară standard de culoare albă (cu diametrul de 35 cm). Separat, se
poate achiziționa aplică interioară creată de designerul Ross Lovegrove, model
ZTB
• Ramă de etanşare integrată. Pentru montare, golul din acoperiş trebuie să fie
de 40 x 40 cm
• Există disponibilă extensia de înălțare pentru tunel, cod ZTR.
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Model CSP (pag. 19)

Nou

Model CXP (pag. 19)

Nou

Fereastră pentru evacuare fum
pentru acoperiş terasă

Fereastră de ieșire pe acoperiș
pentru acoperiș terasă

•
•
•
•

• Fereastra se acționează manual și se deschide la un unghi de 60 grade
• Geam exterior antiefracţie (clasa P4A de siguranţă conform EN356) protejat
de o cupolă foarte rezistentă.

Toc şi cercevea din PVC alb
Fereastra este acționată electric, având motor încorporat
Se acționează numai cu sistemul de control KFX 110 sau KFX 120 (pag 37)
Sistemul de control KFX conține: baterie de rezervă încărcată complet pentru
72 h, o cheie pentru închiderea cutiei, conexiuni pentru sisteme de alarmă
externe, senzor de fum. Separat se poate achiziționa un senzor de ploaie
• Fereastra se deschide până la maxim 50 cm când este activat senzorul de fum
• Pentru ventilare zilnică, fereastra se deschide până la maxim 15 cm cu ajutorul
întrerupătorului înclus în sistemul de control
• Geam exterior antiefracţie (clasa P4A de siguranţă conform EN356) protejat
de o cupolă foarte rezistentă.

Model GVT
Ieşire pe acoperiş
pentru poduri nelocuite

Model GGL*
Fereastră pentru
evacuare fum

• Toc din poliuretan negru, cercevea din aluminiu
• Deschidere laterală, articularea pe stânga sau pe dreapta se stabileşte în
momentul montării
• Partea de jos a tocului funcţionează ca un prag şi susţine greutatea unei
persoane în momentul ieşirii pe acoperiş
• Ramă de etanşare integrată
• Geam care nu izolează termic sau fonic.

Model VLT
• Toc și cercevea din lemn de lemn de pin superior, stratificat, lăcuit, care nu își
modifică forma în timp
• Fereastra are articulare mediană și este acționată electric, având motor
încorporat
• Geam eficient energetic model 73, prezentat la pagina 31
• Fereastra se operează numai cu sistemul de control KFX 100 și se deschide
900 în momentul în care senzorul detecteaza fumul
• Pentru ventilare zilnică, fereastra se poate deschide 20 cm cu ajutorul
întrerupătorului înclus în panoul de comandă
• Sistemul de control KFX 100 conține: panou de comandă și control, buton de
panică, senzor de fum. Separat se poate achiziționa un senzor de ploaie
• Panoul de comandă conține 2 baterii de back-up
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare și opțional
produsele de izolare termică BDX și BBX.
* Disponibilă și pentru modelul GGU. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați.
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Varianta economică
de ieşire pe acoperiş
pentru poduri nelocuite

•
•
•
•
•

Alternativă economică pentru ieșirea pe acoperiș
Toc din lemn şi cercevea din aluminiu
Deschidere de jos sau în lateral pentru acces pe acoperiş şi pentru aerisire
Ramă de etanşare integrată
Partea de jos a tocului nu susţine greutatea unei persoane în momentul ieşirii
pe acoperiş
• Geam care nu izolează termic sau fonic.

Model GXL

Model CLI (pag. 27)

Fereastră de ieșire pe acoperiș
pentru mansarde locuite

Panou solar termic

• Toc şi cercevea din lemn de pin superior, stratificat, lăcuit, care nu îşi modifică
forma în timp
• Clapeta de ventilare integrată în cercevea face posibilă aerisirea camerei chiar
și cu fereastra închisă
• Filtrul de aer lavabil împiedică pătrunderea prafului și a insectelor în interior
• Extra garnitură pentru protecție termică și fonică ridicată
• Geam standard model 59, prezentat la pagina 31
• Deschidere laterală în exteriorul mansardei ce permite ieşirea cu uşurinţă pe
acoperiş
• Articularea pe stânga sau pe dreapta se stabileşte în momentul montării
• Pentru montajul ferestrei se folosește obligatoriu rama de etanșare și opțional
produsele de izolare termică BDX și BBX
• Nu poate fi operată electric şi nici cu motor solar.

• Furnizează până la 80% din necesarul de energie termică pentru realizarea
apei calde menajere şi până la 35% din necesarul anual de energie termică
pentru încălzirea locuinţelor
• Profilație piramidală concavă a panoului pentru captarea razelor solare și
menținerea lor în interior
• Reflexivitate minimă: doar 4% din razele soarelui care vin în contact cu
panoul sunt reflectate, restul de 96% fiind folosite pentru încălzirea agentului
termic
• Randament energetic bun atât vara (panourile sunt protejate în caz de
supraîncălzire) cât și iarna (datorită activării funcției de degivrare automată)
• Pot fi montate în combinație cu ferestre de mansardă de aceeași lățime sau
înălțime.

Sisteme de acţionare electrică
io-homecontrol® oferă tehnologie radio avansată şi sigură, simplu de montat. Produsele io-homecontrol® comunică între ele, asigurând confortul, siguranţa
şi un consum mic de energie electrică.
www.io-homecontrol.com

Kituri de operare electrică pentru ferestre şi accesorii inteligente

KMX 100

KMX 200

KSX 100

KRX 100

Kit de operare electrică pentru
ferestrele model GGL/GGU

Kit de operare electrică pentru
ferestrele model GPL

Kit de operare cu motor solar
pentru ferestrele model GGL/GGU

Kit de control climatic pentru
ferestrele model GGL/GGU

Include motor electric, unitate de
comandă, telecomandă, senzor de ploaie,
conexiuni pentru accesorii electrice.
Acţionează până la trei produse montate
pe aceeaşi fereastră. Necesită cabluri sau
conexiune la o sursă de curent electric.

Include motor electric, unitate de
comandă, telecomandă, senzor de ploaie,
conexiuni pentru accesorii electrice.

Include motor, adaptoare, baterie
reîncărcabilă, celulă exterioară solară,
telecomandă, senzor de ploaie. Nu
necesită niciun fel de cabluri sau
conexiune la o sursă de curent electric.

Kitul operează simultan și automat
rulourile, parasolarele și roletele
compatibile cu sistemul io-homecontrol
în funcție de temperatura exterioară și
radiația solară.  Nu necesită niciun fel
de cabluri sau conexiune la o sursă de
curent electric.

Operarea electrică
a unui singur produs
Nou

KLC 500

Nou

KFX 100

Nou

KFX 110/120

KMG 100

Kit de operare pentru 5
motoare identice.

Kit de operare pentru fereastra de
evacuare a fumului, model GGL.

Kit de operare pentru fereastra de
evacuare a fumului, model CSP

Motor pentru ferestrele model
GGL/GGU

Kitul operează simultan și automat
până la 5 produse electrice de acelaşi
fel. Produsul nu conține telecomandă,
aceasta trebuie achiziționată separat.

Kitul poate opera maxim două ferestre
și conține: panou de comandă și control,
buton de panică, senzor de fum. Separat,
se poate achiziționa senzor de ploaie.

Kitul conține: unitate de operare pentru
o fereastra (model 110), respectiv două
ferestre (model 120), baterie de rezervă
(72 h), cheie pentru închidere, senzor
de fum.

Funcționează doar împreună cu
sistemul de operare electrică KUX 100.
Include senzor de ploaie.

Produse suplimentare pentru sistemul io-homecontrol®

KLR 100

KLI 110

Telecomandă suplimentară

Întrerupător fără fir

Operează până la 200 de produse
compatibile io-homecontrol.

Se montează pe perete şi acţionează
produsele electrice.

KLF 100
Interfaţă

Asigură comunicarea cu produsele
electrice ale altor producători.

KUX 100
Sistem de operare electrică
Asigură acţionarea unui singur produs
electric (accesoriu electric sau motor
KMG 100 montat pe o fereastra
manuală). Include telecomandă.
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Produse suplimentare pentru sistemul io-homecontrol®

KRA 100

KLB 100

KRD 100

Spoturi luminoase

Baterie

Adaptor

Se montează pe finisajul interior din
jurul ferestrelor cu acţionare electrică.

Pentru folosire în cazul întreruperilor
de energie electrică.

Are funcţia pornit-oprit pentru
produsele electrice conectate.

Dispozitive de acţionare manuală
Dispozitivele manuale de comandă şi control sunt soluţii economice pentru toate ferestrele montate la înălțimi de până la
maxim 5 m. 												
Tijele pot opera ferestrele model GGL, GGU, GZL şi rulourile interioare. Pentru acţionarea rulourilor cu tijă este
necesară montarea de adaptoare: adaptor model ZOZ 040 pentru rulourile economice model RHL şi adaptor ZOZ
085 pentru rulourile glisante. Tija nu rămâne fixată de mânerul ferestrei, fiind detaşabilă. Se pot acționa mai multe
ferestre cu aceeași tijă.

Tije de acționare

Adaptoare

Şnururi de comandă

80 cm

5m

108–188 cm

Tijă fixă de acționare ZCZ 080K

Tijă telescopică ZCT 200K

Adaptor rulouri glisante ZOZ 085

Șnur ZAZ 010

Are o lungime de 80 cm.

Are lungimea reglabilă de la 108 la
188 cm.

Pentru operarea rulourilor interioare
glisante, a jaluzelelor şi a plasei
împotriva insectelor.

Pentru ferestre GGL/GGU amplasate
la o distanţă de 3 - 6 m de podea.  
Şnurul are lungimea de 5 m. Acesta
rămâne fixat de mânerul ferestrei. Nu
se recomandă pentru modelul GZL.

Nou

100 cm
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Blocator ferestre ZOZ 012K

Prelungitor pentru tijă ZCT 100

Adaptor RHL - ZOZ 040

Șnur pentru RHL - ZAZ 040

Asigură securitate sporită prin
blocarea ferestrei. Recomandat în
camera copiilor.

Are lungimea de 100 cm, potrivit
pentru tija telescopică ZCT 200K (un
singur prelungitor/tijă) .

Pentru operarea rulourilor economice
model RHL.

Pentru operarea rulourilor  economice
model RHL.

Serviciile VELUX
Vă puteți baza pe noi înainte și după achiziționarea produselor VELUX, pe toată durata de viață a acestora.

Serviciul de
relații clienți

Pentru a vă decide asupra produselor
VELUX, serviciul nostru de Relații
Clienți vă stă la dispoziție la numărul
gratuit 0-8008-83589, sau la adresa
romania@velux.com.

Consultanță
gratuită

Directorii zonali și inginerii service vă
pot oferi consultanță gratuită direct
la locația proiectului dumneavoastră.
Pentru programări, vă rugăm să apelați la
serviciul de Relații Clienți.

Achiziționarea
produselor
VELUX

Produsele VELUX se pot cumpăra
prin rețeaua națională de distribuitori
autorizați, lista acestora este
disponibilă pe www.velux.ro. Comenzile
dumneavoastră vor fi livrate în cel mai
scurt timp posibil.

Montaj
corect

Asistență
tehnică

Service în
garanție și
post-garanție

Contactați Montatorii Parteneri VELUX
pe www.velux.ro, accesând secțiunea
Contactează Profesioniștii. Montajul
corect este esențial pentru rezistența la
intemperii și o durată de viață maximă a
produsului.

La achiziționarea a minim 5 ferestre de
mansardă VELUX, puteți opta pentru
asistență tehnică la montarea primei
ferestre. Puteți beneficia de acest serviciu
adresându-vă distribuitorilor autorizați sau
serviciului de Relații Clienți.

Inginerii service VELUX și Montatorii
Parteneri VELUX vă oferă servicii de
garanție și post-garanție pe toată durata
de viață a ferestrei.

Toate ferestrele de mansardă VELUX sunt marcate CE
Marcajul CE este un cod inscripţionat pe fereastră şi reprezintă declaraţia producătorului, conform căreia acesta
garantează că produsul întruneşte cerinţele legislaţiei europene în ceea ce priveşte sănătatea, siguranţa şi protecţia
mediului.

Garanţia produselor VELUX
Solicitaţi certificatul de garanţie pentru produsele VELUX de la distribuitorul de la care le cumpăraţi. Solicitaţi certificatul de
garanţie pentru montare de la Montatorul Partener care montează produsele.

• toate modelele de ferestre VELUX
• rame de etanşare
• produse de montare

• accesorii (jaluzele şi rulouri
pentru protecţia solară)
• sisteme de operare electrică şi control
manual al produselor
• alte componente şi accesorii ale
sistemelor solare

• tunel solar
• ieşire pe acoperiş model GVT
• panouri solare, rezervoare pentru apă
caldă, tuburi flexibile

• ieşire pe acoperiş model VLT
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