
Ghidul VELUX

Cum să alegi rulourile interioare și plasa împotriva insectelor? 
Fă-ți mansarda și mai confortabilă!



Confort în mansardă 
– ce înseamnă acest 
lucru?

Pentru un trai confortabil, asigură-te că ai accesoriile potrivite 
pentru ferestrele tale de mansardă. Utilizează rulourile interioare 
VELUX și plasa împotriva insectelor în acest scop!
  

Rulouri interioare VELUX 
Drumul către un spațiu mai prietenos

 Cum să alegi mărimea unui rulou interior  
 și modul de operare? 
 
 Cum să montezi un rulou interior?

Plasa împotriva insectelor 
O modalitate de a obține aer proaspăt fără insecte

Cuprins:

1
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Rulourile interioare VELUX Plasa VELUX împotriva insectelor

Montarea rulourilor interioare și a plaselor împotriva insectelor se efectuează 
din interiorul camerei, motiv pentru care le poți monta cu ușurință și singur!

Posibilitatea de a avea 
lumină naturală și de 
a controla temperatura

1

Priveliște 
atractivă 
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Aer curat 
fără insecte

2

Utilizarea confortabilă 
a ferestrelor de mansardă. 
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Rulourile interioare
Drumul către un spațiu mai prietenos 

Pentru că oferă un efect de întunecare și pot ajusta cantitatea de lumină naturală, rulourile 
interioare îți oferă un plus de confort în mansardă. În același timp, ele completează amenaja-
rea interioară pentru că au și funcție decorativă. Prin urmare, atunci când alegi tipul de rulou, 
ia în considerare caracteristicile și destinația fiecărei camere și gândește-te ce fel de activi-
tăți vei desfășura aici. La urma urmei, vei avea nevoie de un efect de întunecare mai puternic 
în dormitor decât în bucătărie și, cu siguranță, vei dori rulouri decorative pentru sufragerie, și 
nu pentru spălătorie sau baie.

Nevoile tale:
Întunecare, controlul 
luminii, izolație termică, 
valoare decorativă

Nevoile tale:
Controlul luminii, rezistență 
la umezeală

Nevoile tale:
Controlul luminii, valoare 
decorativă

Nevoile tale:
Efect de întunecare în 
camera copiilor, controlul 
luminii, izolație termică, 
valoare decorativă

Soluția noastră:
Rulouri opace și rulouri 
plisate opace, cu izolație 
suplimentară

Jaluzele
Soluția noastră:

Rulouri semi-transparente, 
rulouri plisate

Soluția noastră:
Rulourile opace din colecția 
pentru copii, rulouri plisate 
opace cu izolație termică 
suplimentară

Soluția noastră:

Cum să ai o mansardă 
plină de culoare? 

Aruncă o privire la VELUX Colour By You! Colecția de rulouri! Poți alege din 
peste 1.800 de nuanțe de culoare RAL și NCS pentru a se potrivi cu perdelele, 
covorul, canapeaua sau decorațiunile – este alegerea ta! Rulourile se montează și se 
manevrează foarte ușor, pot ajusta cantitatea de lumină naturală din cameră și, în 
același timp, pot fi comandate în nuanța preferată.
Colecția Colour by You! este disponibilă pentru rulourile opace, rulourile plisate opace, 
precum și pentru rulourile semi-transparente. 

Nevoile tale:
Controlul luminii naturale, 
valoare decorativă 

Soluția noastră:
Rulouri semi-transparente, 
rulouri plisate semi-
transparente

CAMERA DE ZI DORMITOR BUCĂTĂRIE ȘI BAIE BIROU CAMERA COPIILOR

Rulourile interioare opace 
blochează lumina cu până 
la 99.9% 

Știai că...

https://www.velux.ro/produse/blinds-and-shutters
https://www.velux.ro/produse/blinds-and-shutters/colour-by-you


Cum să alegi dimensiunea unui 
rulou interior?
Știi deja ce fel de rulou este potrivit pentru camera ta de la mansardă. Este timpul să afli dimensiunile. 
Rulourile VELUX se potrivesc perfect cu ferestrele tale de mansardă, așa că este ușor să alegi dimensiunea 
potrivită. Așadar, trebuie doar să citești plăcuța de pe fereastra de mansardă VELUX, pe care o găsești pe 
partea mobilă a ferestrei în stânga sau în dreapta sus (vizibilă la deschidere), să specifici metoda de operare 
a ruloului și culoarea acestuia. Furnizează aceste informații atunci când plasezi comanda.

Marcajele ferestrelor de mansardă VELUX

TIPUL 

ÎNAINTE  1992

DIMENSIUNE        

TIPUL DIMENSIUNE        1992–1998

TIPUL DIMENSIUNE        1998–2011 TIPUL DIN 2012DIMENSIUNE        

Mai mult confort la acționarea 
rulourilor interioare

Dacă vrei să ai confort maxim atunci când utilizezi rulourile, optează pentru una dintre 
cele două soluții moderne și comode. Alege telecomanda cu sursă de alimentare 
electrică sau solară și selectează tipul de rulouri.

Alimentare electrică
Permite controlul de la  distanță al 
rulourilor cu ajutorul unui întrerupător de 
perete sau al sistemului VELUX ACTIVE. 

Alimentare cu energie solară 
Permite controlul de la distanță al 
rulourilor cu ajutorul unui întrerupător de 
perete sau al sistemului VELUX ACTIVE. 

Rulouri electrice disponibile:
rulou opac (DML),

rulou semi-transparent (RML),

rulou plisat (FML),

rulou plisat opac (FMC)

Rulouri solare disponibile:
rulou opac (DSL),

rulou semi-transparent (RSL),

rulou plisat (FSL),

rulou plisat opac (FSC)

Cum să montezi 
un rulou interior?
Poți monta singur rulourile interioare VELUX. Acest lucru se face foarte ușor 
datorită sistemului și consolelor de montare preinstalate în fiecare dintre ferestrele 
noastre. Tot ce trebuie să faci este să fixezi ruloul în locașul său, să adaugi șinele 
laterale potrivite și… gata!

https://www.youtube.com/watch?v=HK3ZpsPcrvk


Plasa împotriva 
insectelor
O modalitate de a obține aer proaspăt, fără insecte

Îți place să te relaxezi în mansardă seara, pe timpul verii, cu ferestrele 
deschise? Temperaturile mai ridicate sau luminile aprinse pot atrage 
oaspeții neinvitați, iar cea mai eficientă metodă pentru a scăpa de aceștia 
este montarea unei plase împotriva insectelor. Plasa împotriva insectelor 
este o barieră impenetrabilă pentru toate insectele, în plus nu le dăunează, 
așa cum o pot face lumânările parfumate sau insecticidele. Plasa VELUX 
împotriva insectelor se montează ușor din interiorul camerei. 

Cum să montezi o plasă 
împotriva insectelor în 
adâncitura ferestrei?

Ce beneficii poți obține cu plasa VELUX 
împotriva insectelor?

Potrivire perfectă a plasei împotriva insectelor pe orice 
tip de fereastră de mansardă 

Montaj simplu și ușor, pe care îl poți face chiar tu singur

Aerisire fără insecte – Chiar și vara cu lumina 
aprinsă

https://www.velux.ro/produse/blinds-and-shutters/plasa-impotriva-insectelor
https://www.velux.ro/produse/blinds-and-shutters/plasa-impotriva-insectelor
https://weshare.23video.com/v.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=67681939&token=b0c52cbc89953ca7d0c11d46f840f6df


Vizitează 
veluxshop.ro

Comandă accesoriile interioare pentru 
ferestrele tale de mansardă și bucură-te 
de confortul casei!

#1 #2 #3 #4 #5

Vrei să cumperi rulouri și plasa 
împotriva insectelor? 

Selectează un 
rulou interior 
și/sau o plasă 
împotriva 
insectelor

Adaugă 
produsul 
în coșul de 
cumpărături 

Plasează
comanda

Așteaptă 
livrarea 

#6

Montează 
produsul 
chiar tu

Rulouri interioare sau plasa 
împotriva insectelor? 
Ideal...amândouă!
Nu trebuie să alegi între rulourile interioare VELUX și plasa împotriva insectelor.
Aceste două tipuri de produse pentru ferestrele de mansardă îndeplinesc funcții 
diferite, deci este mai bine să le montezi împreună. Ruloul este montat pe fereastră, 
în timp ce plasa împotriva insectelor este încastrată. 

În plus, fiecare dintre aceste produse pot fi combinate cu produse exterioare, cum ar fi 
roletele exterioare VELUX sau rulourile exterioare parasolare. Această soluție va asigura 
un confort optim de ședere în mansardă. De ce este atât de important? Deoarece 
doar roletele exterioare sau rulourile exterioare parasolare sunt cele care opresc razele 
soarelui să ajungă la geamul ferestrei. Acest lucru asigură o temperatură interioară 
optimă, chiar și atunci când afară sunt temperaturi extrem de ridicate. 

https://www.veluxshop.ro/?__hstc=141035181.0f985755e8fa90e0df7e9b609975cd78.1620986825037.1620986825037.1620986825037.1&__hssc=141035181.6.1620986825037&__hsfp=4152529847&_ga=2.87903249.868397205.1620986824-1827114620.1620986824
http://www.velux.ro/suport-si-service/consultanta-vanzari/gaseste-un-distribuitor-si-un-montator
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