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Potrivire perfectă  
Rulourile decorative și parasolare originale VELUX sunt alegerea 
perfectă pentru ferestrele tale de mansardă. Ele asigură  intimitate și 
cel mai bun control al luminii pentru casa ta, precum și cea mai eficientă 
protecție împotriva căldurii și insectelor. Comandă acum rulouri sau 
rolete VELUX în funcție de dimensiunea și modelul ferestrei tale de 
mansardă. Noi îți garantăm potrivirea perfectă.

Se montează în câteva minute  
Rulourile VELUX se montează cu ușurință în câteva minute datorită 
sistemului patentat VELUX Pick&Click!™. Orice model de fereastră de 
mansardă VELUX ai avea - orice dimensiune, din generația precedentă 
sau din noua generație – dispozitivele laterale de prindere, premontate, 
asigură un montaj rapid și simplu.

Potrivite oricărui stil  
De la culori elegante, la modele colorate care îți iau ochii! În colaborare 
cu Trend Union - renumita agenție din Paris - am dezvoltat noua colecție 
de culori pentru rulouri. Sunt modele contemporane care te vor ajuta în 
amenajarea unei locuințe inspirate, beneficiind de combinația potrivită 
de texturi, modele și materiale.

Design inteligent – proiectat să reziste
Rulourile VELUX sunt rezultatul unui program elaborat de dezvoltare de 
produs, fiind soluții patentate care asigură durabilitate și funcționali-
tate superioară. Toate proprietățile și materialele trec printr-un proces 
minuțios de testare care certifică faptul că fiecare rulou VELUX își va 
menține culoarea, forma și funcționalitatea pentru mulți ani de acum 
înainte. 

Poți să ai încredere în brandul VELUX
Când achiziționezi un rulou sau o roletă VELUX, beneficiezi de mai mult de 70 de ani de cercetare și 
dezvoltare în domeniul soluțiilor de calitate pentru ferestrele de mansardă. Suntem mândri să 
oferim o gamă vastă de produse, care, în termeni de materiale, design, tehnologie și sustenabilitate, 
promit clienților noștri soluții de primă clasă, care sunt cu adevărat de neegalat.

Alege originalul
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Roletă 
exterioară

Rulou exterior 
parasolar

Reduce aportul de căl-
dură cu până la 73%*

Plasă transparentă 
care nu obturează 
priveliștea

Reduce aportul de 
căldură cu până la 
97%*

Controlează total 
lumina

Îmbunătățește 
izolația termică 

Diminuează zgomotul 
provocat de ploaie 
sau grindină

Oferă protecție cres-
cută împotriva in-
trărilor prin efracție 

 
 

 

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

Heat protectionControl al căldurii Control al luminii Filtrare a luminii 

Ruloul pentru 
diminuarea luminii

Rulou opac  Rulou Duo            Rulou decorativ 
economic            

Rulou decorativ            Jaluzea romană             

Diminuează lumina 

Se fixează în trei 
poziții prin cârlige 
laterale 

Disponibil în 2 culori

Întuneric total 

Material certificat 
Oeko-Tex® 

Operare pe șine 
glisante

Design elegant

24 de culori și     
modele

Filtrează lumina 
solară

Se fixează în trei 
poziții prin cârlige 
laterale 

Disponibil în 4 
culori 

Filtrează lumina solară

Asigură intimitate

Operare pe șine 
glisante

Design elegant

15 culori și modele

Material decorativ       
elegant

Efect de filtrare a          
luminii 

Poziționare flexibilă, 
cu posibilitate de opri-
re în orice poziție

Fără șnururi vizibile

Materialul se poate 
schimba

20 de materiale textile 
cu design modern

Menține încăperea 
răcoroasă

Protecție totală Întunecă încăperea Întuneric total pentru un 
somn liniștit

2 în 1: întuneric și 
control al luminii

Atenuare a luminii Filtrează lumina solară, pro-
tejează de razele soarelui

Creează o atmosferă caldă 
și plăcută 

În primul rând, ai nevoie să controlezi cantitatea de lumină naturală și să împiedici efectul 
de strălucire, astfel încât să obții în interior o lumină plăcută sau să o blochezi complet. În al 
doilea rând, ai nevoie să-ți protejezi locuința de aportul excesiv de căldură. Cu alte cuvinte, 
trebuie să combini rulourile interioare cu produsele parasolare exterioare. 

Pachete confort la pagina 12

Soluția completă conține 
minim două produse

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Rulourile interioare oferă un control perfect 
al luminii solare. Adaugă o plasă împotriva 
insectelor și vei fi protejat de insecte în timp   
ce aerisești.

Produsele parasolare exterioare împiedică 
o cantitate substanțială a razelor solare să 
treacă prin geamul ferestrei. Acest scut ajută 
la menținerea unei temperaturi plăcute pe 
tot parcursul zilei și protejează împotriva 
supraîncălzirii.

212€
SHL MK06 0000
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06)

45€
MHL MK00 5060
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06)

40€
RHZ MK00 4212
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06) 66€

DKL MK06 1100
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06)

99€
DFD MK06 1100
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06)

28€
RHL MK00 1028
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06) 53€

RFL MK06 1028
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06) 86€

FHB MK06 6500
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06)

Întuneric în orice 
moment al zilei

Filtrează lumina 
solară

Material certificat 
Oeko-Tex® 

Operare pe șine 
glisante

Design elegant

24 de culori ale 
ruloului opac în 
combinație cu un 
rulou plisat alb 
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*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.
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Simte-te confortabil tot timpul anului 
Control climatic superior
Roleta exterioară VELUX oferă un control 
optim al luminii și temperaturii în orice anotimp 
sau condiții climatice. În timpul verii, previne 
supraîncălzirea locuinței, iar, în timpul iernii, 
reduce pierderile de căldură. Pe tot parcursul 
anului, oferă un control total al luminii, zi și 
noapte, reduce zgomotul ploii sau grindinei și 
securizează fereastra împotriva intrărilor prin 
efracție. O soluție completă pentru orice ocazie!

Control al căldurii

Control al căldurii

Bun venit, soare! – Adio, căldură!

Protecție eficientă 
împotriva căldurii
Folosește ruloul exterior parasolar VELUX pentru a te 
proteja împotriva supraîncălzirii, fără a obstrucționa 
aportul de lumină naturală. Ruloul parasolar reduce 
aportul de căldură cu până la 73% și menține o 
ambianță plăcută pe tot parcursul zilei. Rulourile 
parasolare sunt fabricate din plasă transparentă, 
astfel încât te poți bucura de priveliște și de lumină 
naturală într-o zi însorită.

Rulou exterior 
parasolar

Reduce căldura cu 
până la 73%*

Plasă transparentă 
care nu obturează 
priveliștea

Menține încăperea 
răcoroasă

 

 
 

Reduce
aportul de 

căldură  
cu până la 73%*

Obturează 
complet 
lumina
zi și noapte

Vezi mai multe detalii și caracteristici esențiale ale 
produsului la pagina 24.

Vezi mai multe detalii și caracteristici esențiale 
ale produsului la pagina 25.

O soluție eficientă pentru dormitoare, camera copiilor, 
camera de zi și zona de lucru.

Controlul total al luminii și protecția împotriva căldurii 
furnizează condițiile perfecte pentru somn și joacă. 

*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. *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.

45€
MHL MK00 5060
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06)

Reduce
aportul de 

căldură  
cu până la 97%*

Roletă 
exterioară

Reduce aportul de 
căldură cu până la 
97%*

Controlează total 
lumina

Îmbunătățește 
izolația termică 

Diminuează zgomotul 
provocat de ploaie 
sau grindină

Oferă protecție    
crescută împotri-
va intrărilor prin 
efracție 

 
 

 

Protecție totală

212€
SHL MK06 0000
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06)
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Pentru o odihnă eficientă

Întuneric total și
control al luminii
Lumina răsăritului dis-de-dimineață, iluminatul 
stradal, strălucirea dată de luna plină - poate 
fi dificil să adormi în aceste condiții, chiar 
dacă te simți obosit. Întrucât întunericul 
este cheia unui somn odihnitor din timpul 
nopții sau a unui pui de somn revigorant 
din timpul zilei, soluțiile VELUX pentru 
întuneric total și pentru diminuarea 
luminii sunt alegerea ideală pentru 
dormitoare și camera copiilor. Toate 
creează mediul perfect pentru 
odihnă și relaxare. 

Control al luminii Control al luminii Control al luminii

Alegerea ideală pentru dormitoare 
și camera copiilor.

Vezi mai multe detalii și caracteristici 
esențiale la paginile 26 – 29.

Ruloul pentru 
diminuarea luminii

Rulou opac  Rulou Duo            

Diminuează lumina 

Se fixează în trei 
poziții prin cârlige 
laterale 

Disponibil în 2 culori

Întuneric total 

Material certificat 
Oeko-Tex® 

Operare pe șine 
glisante

Design elegant

24 de culori și 
modele

Întunecă încăperea Întuneric total pentru un 
somn liniștit

2 în 1: întuneric și 
control al luminii

 
 

 

 

 

 

 

 

40€
RHZ MK00 4212
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06) 66€

DKL MK06 1100
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06)

99€
DFD MK06 1100
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06)

Întuneric în orice 
moment al zilei

Filtrează lumina 
solară

Material certificat 
Oeko-Tex® 

Operare pe șine 
glisante

Design elegant al 
șinelor

24 de culori ale 
ruloului opac în 
combinație cu un 
rulou plisat alb 
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Lumina ideală în orice moment al zilei
Filtrare a luminii
Să te bucuri din plin de fluxul de lumină naturală din 
timpul zilei este un lucru minunat, dar adesea ai nevoie 
de mai puțină lumină, fie pentru a termina un proiect 
început, fie pentru a te delecta cu mâncarea preferată, 
fie pentru a urmări știrile. Lumina ideală echivalează 
cu cantitatea optimă de lumină pe care o poți ajusta 
în funcție de nevoile personale și de intimitatea dorită. 
De aceea, gama de rulouri interioare care include atât 
rulourile decorative la prețuri accesibile, cât și elegantele 
jaluzele romane, este acum la dispoziția ta.

Filtrare a luminii Filtrare a luminii Filtrare a luminiiVezi mai multe detalii și caracteristici esențiale 
ale produsului la paginile 30-34.

Soluție stilată pentru camere de zi, birouri sau pentru spații cu o 
varietate de funcționalități.

Rulou decorativ 
economic            

Rulou decorativ            Jaluzea romană             

Filtrează lumina 
solară

Se fixează în trei 
poziții prin cârlige 
laterale 

Disponibil în 4 
culori 

Filtrează lumina 
solară

Asigură intimitate

Operare pe șine 
glisante

Design elegant

15 culori și modele

Material decorativ       
elegant

Efect de filtrare a          
luminii 

Poziționare flexibilă, 
cu posibilitate de  opri-
re în orice poziție

Fără șnururi vizibile

Materialul se poate 
schimba

20 de materiale textile 
cu design modern

Atenuare a luminii Filtrează lumina solară, pro-
tejează de razele soarelui

Creează o atmosferă caldă 
și plăcută 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

28€
RHL MK00 1028
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06) 53€

RFL MK06 1028
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06) 86€

FHB MK06 6500
fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06)
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Cu o combinație corectă de rulouri VELUX, 
climatul interior al locuinței tale va face față 
tuturor provocărilor inerente fiecărui sezon.

Pachete confort
(Exterior) + (Interior) = confort deplin

Confort deplin
Combinând produsele parasolare cu rulourile 
interioare asiguri cel mai bun control al lu-
minii și al temperaturii 24 ore pe zi, 7 zile pe 
săptămână. Pentru a te ajuta să obții confor-
tul deplin, am pregătit trei pachete, fiecare 
adaugând un nivel crescut de control și 
eficiență pentru atingerea acestui scop.

Pachet confort 1

Economisești
10% Economisești 

10%

Pachet confort 3Pachet confort 2
(Exterior) (Exterior) (Exterior)(Interior) (Interior) (Interior)

Un pachet economic pentru controlul 
căldurii și pentru atenuarea luminii

Combină controlul eficient al căldurii 
cu un control total al luminii. Fii pregătit pentru orice ocazie: 

controlează căldura și lumina – 
parțial sau total

Menține echilibrul 
în locuința ta

În timpul verii, ai nevoie să pro-
tejezi locuința de supraîncălzirea 
datorată soarelui. Acesta este 
și motivul pentru care ai nevoie 
de produse parasolare care nu 
vor permite căldurii solare să 
pătrundă în interior. Un rulou 
exterior parasolar sau o roletă 
exterioară rezolvă de îndată 
problema.  

În timpul iernii, este valabilă 
varianta opusă; din cauza scăderii 
temperaturii, este o idee bună să 
îmbunătățești izolația termică 
a ferestrelor tale de mansardă 
VELUX cu ajutorul rulourilor inte-
rioare. Prin ridicarea gradului de 
izolare termică la un nivel și mai 
bun, ruloul interior va contribui la 
încălzirea locuinței.

Îmbunătățesc
izolația

Reduc
căldura

77€
Pachet confortROZ MK00 4212fără TVA, pentru cea mai 

căutată dimensiune (MK06)

100€Pachet confortDOP MK06 1100fără TVA, pentru cea mai 
căutată dimensiune (MK06)

144€DFD MK06 1100  + MHL MK00 5060*
*cele două produse din set se 
vor comanda separat

Control al căldurii

Rulou exterior 
parasolar

Reduce căldura cu 
până la 73%*

Plasă transparentă 
care nu obturează 
priveliștea

Menține încăperea 
răcoroasă

 

 
 

Control al căldurii

Rulou exterior 
parasolar

Reduce căldura cu 
până la 73%*

Plasă transparentă 
care nu obturează 
priveliștea

Menține încăperea 
răcoroasă

 

 
 

Control al căldurii

Rulou exterior 
parasolar

Reduce căldura cu 
până la 73%*

Plasă transparentă 
care nu obturează 
priveliștea

Menține încăperea 
răcoroasă

 

 
 

Control al luminii

Ruloul pentru 
diminuarea luminii

Diminuează lumina 

Se fixează în trei 
poziții prin cârlige 
laterale 

Disponibil în 2          
culori

Întunecă încăperea

 
 

Control al luminii

Rulou Duo            

2 în 1: întuneric și 
control al luminii

 

 

 

Întuneric în orice 
moment al zilei

Filtrează lumina 
solară

Material certificat 
Oeko-Tex® 

Operare pe șine 
glisante

Design elegant al 
șinelor

24 de culori ale 
ruloului opac în 
combinație cu un 
rulou plisat alb 

Control al luminii

Rulou opac  

Întuneric total 

Material certificat 
Oeko-Tex® 

Operare pe șine 
glisante

Design elegant

24 de culori și    
modele

Întuneric total pentru un 
somn liniștit
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Să fii trezit dis-de-dimineață de razele aurii ale 
răsăritului de soare sună idilic, dar, din păcate, 
momentul ivirii zorilor nu coincide întotdeauna 
cu momentul declanșării ceasului deșteptător. 
Acesta este motivul pentru care un rulou  
interior cu efect de control total sau parțial al 
luminii reprezintă un element esențial în orice 
dormitor cu o fereastră de mansardă VELUX. 
Combină ruloul interior preferat cu un rulou 
exterior parasolar și, cu siguranță, dormitorul 
tău va deveni mai plăcut și mai confortabil la 
lăsarea serii, oricât de ridicată a fost 
temperatura în timpul zilei.

Somn liniștit toată noaptea
Dormitorul

Rulou opac, detalii produs la paginile 26-30.
Rulou exterior parasolar, detalii la pagina 24.
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BathroomCamera unui copil este spațiul cu adevărat 
multifuncțional din casă și de aceea necesită 
mai multă atenție în crearea echilibrului per-
fect pentru confort interior optim. În timp ce 
un rulou opac sau un rulou pentru diminuarea 
luminii asigură un somn liniștit în orice moment, 
rulourile care ajustează lumina și care reduc 
căldura sunt necesare pentru a transforma 
camera copiilor într-un spațiu funcțional și 
atrăgător pentru joacă sau teme chiar și în 
zilele fierbinți de vară. Rulourile opace Disney 
& VELUX Dream Collection ajută copilul să se 
dezvolte într-un mediu inspirațional datorită 
faimoaselor personaje din lumea Disney. 

De la joacă la somn
Camera copiilor

© Disney

Rulou opac Disney, detalii produs la paginile 26-29.
Rulou exterior parasolar, detalii produs la pagina 24.
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Ferestrele de mansardă VELUX oferă formula 
perfectă pentru încăperile mici care au nevoie 
de lumină naturală și aer proaspăt. În cele mai 
multe cazuri, baia este și locul preferat pentru 
regăsirea intimității și liniștii și, de aceea, ai 
nevoie de produse parasolare pentru a obține 
o soluție potrivită. Pentru spațiile umede, îți 
recomandăm jaluzelele VELUX care sunt ușor 
de curățat și îți oferă posibilitatea de a regla 
lumina așa cum dorești.

Oaza ta personală
Baia

Jaluzele, detalii produs la pagina 34.
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As pel modi ra num antia nisim ratem fugiani 
hillorerum harum consecea nihitat officia intur, 
omni cum qui is ute cupta dem qui re repella 
utenihita sed magniate prepelles est et aliam 
restibus vit ari ad que velique preheni mpedio-
rios porehen find the exact price for your size 
window at page 20

BathroomCamera de zi găzduiește tot felul de activități 
care necesită un mediu flexibil și pe placul 
întregii familii. Folosește rulourile interioare 
VELUX pentru a crea efecte de lumină decora-
tivă care susțin toate activitățile distractive ale 
familiei, fie că este vorba de întâlniri cu prietenii, 
fie de citirea unei cărți. Adaugă rulouri 
exterioare parasolare pentru a beneficia de o 
soluție completă și nu vei mai fi deranjat de 
efectul înăbușitor al unui soare torid.

Unde confortul și stilul se întâlnesc
Camera de zi

Rulou exterior parasolar, detalii la pagina 24.
Rulou decorativ, detalii la pagina 30.
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1

3
4

Selectează culoarea și modelul
Aproape toate rulourile noastre sunt disponibile într-o gamă de nuanțe și mode-
le captivante. Alege-le pe cele potrivite stilului tău. Nu uita să-ți notezi codul fie-
cărei culori alese. 

5
6

Selectează modul de operare
Alege între operare manuală și acționare electrică. Întotdeauna ia în considera-
re acționarea electrică în cazul produselor montate la înălțime mare și reține 
codul produsului.

Selectează dimensiunea potrivită 
Consultă tăblița de identificare a ferestrei. Urmărind exemplul de pe pagina ală-
turată, GGL constituie modelul ferestrei. Tăblița ferestrei indică și dimensiunea, 
care în acest caz este MK08. Reține faptul că numărul literelor și al numerelor 
care determină modelul și dimensiunea variază în funcție de anul fabricației.

2

Selectează produsul
Alege un rulou interior și/sau un produs exterior care corespunde cerințelor tale 
cu privire la controlul căldurii, intimitate, ajustarea luminii sau protecția împo-
triva insectelor.

Ghidul cumpărătorului

Ferestrele de mansardă VELUX au 
dispozitive laterale premontate pentru 
montarea ușoară a rulourilor și potrivire 
perfectă de fiecare dată.

1992 - 2001

2001 - 2014

înainte de 1992

Model fereastră Cod dimensiune
din 2014

Montaj în câteva minute
Rulourile decorative și parasolare se montează rapid datorită sistemului unic 
Pick&Click!™. Urmează instrucțiunile din cutie.

Comandă produsele
Acum ai toate informațiile necesare pentru a comanda produsele. Poți face 
acest lucru apelând la un distribuitor VELUX sau poți cumpăra direct prin maga-
zinul nostru online, veluxshop.ro
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Control al căldurii Control al căldurii

Ruloul exterior parasolar împiedică o 
mare parte a razelor solare să pătrundă 
în încăpere și să încălzească interiorul. 
Ruloul reduce aportul de căldură cu 
până la 73% 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 posibilitatea de 
a vedea priveliștea împrejurimilor. Aceste 
rulouri se montează și se operează cu 
ușurință din interior.

Roleta exterioară VELUX oferă un control 
optim al climatului interior, protejându-ți 
locuința în sezonul cald și îmbunătățind 
izolația termică a ferestrei în sezonul 
rece. Roleta oferă posibilitatea controlului 
total al luminii în orice moment al zilei și 
izolează fonic, efectul fiind o atmosferă 
liniștită, potrivită somnului și relaxării. 
Produs premiat pentru designul său, role-
ta exterioară este fabricată din aluminiu 
rezistent și nu este vizibilă din interior 
când nu este folosită: o soluție clasică și 
elegantă, fără compromisuri.

Rulou exterior 
parasolar

Roleta 
exterioară 

Culoare disponibilă 
pentru ruloul 
exterior parasolar

Ruloul exterior parasolar cu operare manuală 
se montează cu ușurință din interior pe exte-
riorul ferestrei de mansardă  VELUX.

O simplă rotire a ferestrei de mansardă face ca 
roleta manuală să se atașeze de fereastră.

Culoare disponibilă 
pentru roleta 
exterioară

Reduce căldura cu până 
la 97%*
Controlează total lumina
Îmbunătățește izolația 
termică 
Diminuează zgomotul 
provocat de ploaie sau 
grindină
Protejează împotriva in-
trărilor prin efracție

 

 

 

Protecție totală
Menține încăperea răcoroasă,
protejând împotriva căldurii

5060 0000

Roleta exterioară VELUX este disponibilă și în variantă cu motor solar (SSL), acționat cu telecomanda.  

Reduce aportul de căl-
dură cu până la 73%*
Material transparent 
care lasă lumina să 
pătrundă fără a afecta 
priveliștea
Se operează din interior
Se montează cu 
ușurință din interior

 

 
 
 

 

Operare manuală, MHL

Automat  
Acționare electrică, MML

Automat
Acționare cu motor solar, MSL

Operare manuală 
(prin rotire), SHL

Automat 
Acționare electrică, SML

Automat
Acționare cu motor solar, SSL

*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.

VELUX
rulouri decorative
& parasolare

Află toate informațiile cu privire la termenii şi condițiile garanției VELUX pe velux.ro 

2524 Află mai multe despre rulourile decorative și parasolare VELUX pe velux.ro



Control al luminii Control al luminii

Ruloul VELUX pentru diminuarea luminii 
îmbină materialul opac cu un sistem de 
prindere în trei poziții prin cârlige laterale. 
Rezultatul este un rulou simplu și 
economic, dar care are efectul dorit de 
întunecare a încăperii, creând o atmosferă 
foarte bună pentru odihnă și somn.  

Rulou pentru 
diminuarea 
luminii

Rulou opac  

Trage în jos ruloul pentru diminuarea luminii pentru fixare într-una din cele trei poziții.

Operare ușoară a ruloului pe șine, cu posibilitate de oprire în orice poziție.

Diminuează lumina
Se fixează în 3 poziții 
prin cârlige laterale  
Disponibil în 2 culori

 

Cu ajutorul ruloului opac VELUX poți 
face întuneric total în interior datorită 
designului inteligent prin care blochează 
complet lumina. Materialul certificat 
Oeko-Tex® atestă garanția unui produs 
fără substanțe chimice nocive, iar șinele 
laterale din aluminiu au culoare neagră 
pe interior pentru a elimina orice reflexie 
a luminii. Operarea lină, pe șine, cu posi-
bilitatea de oprire în orice poziție, devine 
o plăcere. Șinele subțiri se integrează 
perfect cu fereastra de mansardă, ceea 
ce conferă întregului design un aspect 
modern și elegant.

Întuneric total 
Material certificat     
Oeko-Tex®

Operare ușoară pe șine 
glisante
Design elegant
24 de culori și modele 
diferite

 

 
 

 

Culori disponibile pentru rulourile pentru 
diminuarea luminii, RHZ

4219 4212

Întuneric total pentru 
un somn liniștit

Întunecă încăperea

Operare manuală, DKL

Automat 
Acționare electrică, DML

Automat
Acționare cu motor solar, DML

4556 1705 45581025 (1) 4555 1085 (1)

2055 4561 45624559 1100 (1) 4560

0705 (1) 4567 45684563 4564 4565

3009 457345724569 4570 4571

Culori disponibile pentru rulouri opace DKL, DML, DSL

Culori clasice (1)

Află mai multe despre rulourile decorative și parasolare VELUX pe velux.ro

Operare manuală, RHZ

VELUX
rulouri decorative
& parasolare

2726



Ruloul VELUX Duo răspunde atât nevoii 
de a face întuneric total, cât și celei de a 
ajusta lumina. Două rulouri sunt cuplate 
în tandem printr-o bară de operare, cu 
ajutorul căreia se creează combinația 
dorită dintre lumină difuză și întuneric. 
Niciun alt rulou nu oferă acest nivel de 
funcționalitate, motiv pentru care ruloul 
Duo este alegerea ideală pentru camera 
copiilor și pentru încăperile multi-
funcționale.

Disney & VELUX 
Dream Collection

Întuneric în orice         
moment al zilei
Filtrează lumina solară
Material certificat       
Oeko-Tex®

Operare ușoară pe șine 
glisante
Design elegant  
24 de culori ale ruloului 
opac în combinație cu un 
rulou plisat alb

 

 

 
 

 

 

Gama de rulouri opace Disney & VELUX 
Dream Collection cuprinde o serie de 
modele create special pentru cei mici, dar 
și pentru cei cu suflet de copil. Rulourile 
opace constituie cea mai simplă modalitate 
de a crea condițiile optime pentru somn în 
camera copiilor prin blocarea luminii atât 
ziua, cât și noaptea. De la Mickey, Bambi 
și Planes la Minnie, Pooh și Princesses – 
alege ruloul preferat din cele 12 modele cu 
celebrele personaje haioase.

Întuneric total 
Material certificat     
Oeko-Tex®

Fără substanțe chimice 
nocive

 

Rulou plisat de 
culoare albă

Rulou Duo

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.

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

Control al luminiiControl al luminii

4556 1705 45581025 (1) 4555 1085 (1)

2055 4561 45624559 1100 (1) 4560

0705 (1) 4567 45684563 4564 4565

3009 457345724569 4570 4571

Culori disponibile pentru rulou Duo, DFD

Cele două rulouri sunt cuplate în tandem.

Winnie the Pooh 1   
(4610)

Minnie  1  
(4614)

Mickey 1  
(4618)

Winnie the Pooh 2 
(4611)

Minnie 2  
(4615)

Mickey 2  
(4619)

Bambi 1
(4612)

Princess 1 
(4616)

Planes 1  
(4620)

Bambi 2  
(4613)

Princess 2  
(4617)

Planes 2 
(4621)

2 în 1: întuneric și control al 
luminii

Create pentru vise            
frumoase

Operare manuală, DFD Operare manuală, DKL

Culori clasice (1)

VELUX
rulouri decorative
& parasolare
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Ruloul decorativ economic este o soluție 
foarte simplă pentru atenuarea luminii 
naturale în interiorul mansardei. Materia-
lul textil al ruloului este fabricat dintr-un 
poliester dens, cu proprietăți de filtrare 
a luminii. Sistemul de operare a ruloului 
este simplu și ușor de folosit: ruloul se 
oprește în 3 poziții prin cârlige laterale. 

Light adjustment

Rulou decora-
tiv economic

Rulou         
decorativ

Operarea ușoară a ruloului pe șine oferă posibilita-
tea de fixare a acestuia în orice poziție.

Flexibilitate maximă în operare datorită culisării pe șine glisante cu ajutorul celor două bare de 
operare.

Filtrează lumina solară
Se fixează în 3 poziții 
prin cârlige laterale
Disponibil în 4 culori   
(1028, 1086, 4000, 9050)

 

 

 

 

Ruloul decorativ VELUX diminuează 
razele puternice ale soarelui, iar lumina 
este filtrată prin materialul din poliester 
rezistent.  Operarea sus-jos a ruloului 
este lină datorită șinelor laterale pe care 
glisează, iar acestea se integrează perfect 
în tocul ferestrei.  Ruloul decorativ este 
disponibil în 15 modele contemporane, fiind 
o achiziție inspirată pentru orice living de la 
mansardă. 

Filtrează lumina solară
Asigură intimitate
Operare ușoară pe șine 
glisante
Design elegant 
15 culori și modele 

 

 
 

Ruloul plisat VELUX este o modalitate 
elegantă de a crea o atmosferă intimă și 
confortabilă în casă, adăugând efecte de 
lumină difuză și culoare fiecărei încăperi. 
Pe lângă multitudinea de culori și stiluri 
originale, operarea pe șine glisante oferă 
flexibilitate 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 
fără să îți fie obstrucționată întreaga 
priveliște.

Rulou plisat

Filtrează lumina și creează 
o ambianță plăcută
Elegant, efect de lumină 
decorativă
Operare ușoară pe șine 
glisante
Design elegant
20 de culori și modele    
diferite

 

 
 

 
 

 

Filtrare a luminii Filtrare a luminii Filtrare a luminii

4000 (1)

9050 (1)

1952

4155

4069

4159

xxx

xxx

xxx

Culori disponibile pentru rulouri decorative, RFL

Culori clasice (1)

1028 (1)

4060

4073

1086 (1)

4157

4079

4156

4158

4160

Filtrează lumina solară Filtrează lumina solară 
Sistem flexibil pentru mai 
multă intimitate 

Culori clasice (1)

12571016 (1) 1255 1256

12611258 (1) 1259(1) 1260

12651262 1263 1264

1269 (1)

1273

1266

1270

1267

1271

1268

1272

Culori disponibile pentru rulourile plisate FHL, FML

Operare manuală, FHL

Automat
Acționare electrică, FML

Operare manuală, RFL

Automat 
Acționare electrică, RML

Automat
Acționare cu motor solar, RSL

Operare manuală, RHL

VELUX
rulouri decorative
& parasolare
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Light adjustmentFiltrare a luminii

Inspirați de modul în care lumina naturală 
se transformă din zori și până-n seară, 
Scholten & Baijings au creat în exclusivi-
tate pentru VELUX Colour Collection șase 
modele surprinzătoare (FHB). Designul 
noilor modele descrie călătoria zilnică a 
luminii de la răsărit către momentul strălu-
citor al amiezii, devenind o sclipire intensă 
odată cu lăsarea serii. Toate materialele 
sunt croite individual, dezvăluind în mod 
diferit culorile. Astfel fiecare model devine 
o piesă unică de artă, iar fiecare utilizator, 
un artist al spațiului interior.

Scholten & Baijings, designerii din Amsterdam, și-
au câștigat aprecierea internațională prin simțul 
lor rafinat de a combina culorile, grafica vibrantă 
și detaliile impecabile.

Colour Collection by 
Scholten & Baijings

Fii pregătit pentru noua jaluzea romană 
VELUX! Explorează potențialul infinit al 
frumoaselor materiale textile și lasă-te 
inspirat de efectele stilistice care imprimă 
rafinament și originalitate acestei colecții. 
Mai mult, datorită designului specific al 
jaluzelei romane, poți înlocui materialul 
textil cu un alt model în câteva minute. 
Trebuie doar să alegi!

Jaluzea      
romană

Elegantă și decorativă
Efecte de filtrare a      
luminii
Operare ușoară pe șine 
glisante
Materialul textil se 
poate da jos și înlocui cu 
un altul 
Curățare ușoară
Fără șnururi vizibile 

20 de materiale textile 
moderne

 

 

Operare manuală, FHB

Creează o ambianță plăcută 
și caldă

Culori clasice (1)

6504

6509

6514

6519

6503 (1)6500 (1) 6501 (1) 6502

65086505 6506 6507

6513 (1)      6510 6511 6512

65186515 6516 6517

Culori disponibile pentru jaluzeaua romană FHB și, separat, materiale ZHB pentru inlocuire.

6500

6512

6506

6504

Jaluzea        
romană 

6AM 12PM 9PM

Redefinește stilul în timp record
Materialul jaluzelei romane se poate da jos pentru 
curățare. Materialele jaluzelelor romane se vând și 
separat pentru flexibilitate - redecorezi ori de câte ori 
dorești!

6520 6521 6522

6523 6524
  

6525

Material dens pentru blocarea 
luminii

Material dens pentru blocarea 
luminii

Material dens pentru blocarea 
luminii

Material transparent pentru 
filtrarea luminii 

Material transparent pentru 
filtrarea luminii 

Material transparent pentru 
filtrarea luminii 

6AM 12PM 9PM

Operare manuală, FHB

Sunt disponibile patru grade diferite de transparență a materialului.

Filtrare a luminii

VELUX
rulouri decorative
& parasolare
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Cu plasa VELUX împotriva insecte-
lor te poți bucura de priveliște și de 
aer proaspăt - fără insecte. Plasa se 
potrivește perfect ferestrei tale de 
mansardă VELUX, este transparentă, 
iar vederea către exterior nu va fi ob-
strucționată. Când nu este folosită, plasa 
se rulează integral în caseta discretă din 
partea de sus.

Plasă împotri-
va insectelor 

100% protecție          
împotriva insectelor 
Material îmbunătățit, 
tip plasă, pentru o mai 
bună vizibilitate
Potrivire perfectă 
cu fereastra ta de        
mansardă VELUX

 
 
 

Culoare disponibilă 
pentru plasa împotriva 
insectelor, ZIL

Caseta superioară și șinele laterale glisante garantează 100% 
protecție împotriva insectelor.

Plasa împotriva insectelor se montează pe conturul finisajului 
interior. De aceea, este esențială măsurarea corectă a 
dimensiunilor finisajului, nu dimensiunea ferestrei. 

Lățimea și înălțimea finisajului interior nu ar trebui să 
depășească măsurătorile din tabelul de mai jos.

Lățimea și înălțimea finisa-
jului conduc către codurile 
corespunzătoare, de exemplu, 
ZIL MK06 pentru lățime 726 x 
2000 mm înălțime.

Finisajele mai mari de 2400 
mm și ferestrele de mansardă 
combinate cu elemente verticale 
necesită montarea a două plase 
împotriva insectelor.

Filtrare a luminii

Eficiență energetică

Fără insecte

Jaluzelele VELUX nu au șnururi care atârnă, fiind 
ușor de folosit și oferind siguranță pentru copii.

Cele două bare mobile de operare  - sus și jos – 
permit o poziționare flexibilă a ruloului oriunde pe 
suprafața ferestrei.

8888

Bucură-te de aer proaspăt, 
fără insecte Găsește dimensiunea potrivită:

Înălțime maximă

Lățime maximă

418 
mm

496 
mm

606 
mm

726 
mm

888 
mm

1086 
mm

1286 
mm

1600 mm ZIL 
BK04

ZIL 
CK02

ZIL 
PK25

ZIL 
UK04

2000 mm ZIL 
CK06

ZIL 
MK06

ZIL 
PK06

ZIL 
SK06

2400 mm ZIL  
FK08

ZIL  
MK10

ZIL  
PK10

ZIL  
SK10

ZIL 
UK10

Culori disponibile pentru jaluzelele PAL și PML

7001 (1)

7057

7059

7055

7012

7060

7056

7058

7061

Culoare clasică (1)

1047

1159

Culori disponibile pentru ruloul plisat-opac, FHC 

1045 (1)

1157

11611160

1155 

1049

1162

1156

1158

1051

Culori clasice (1)

Operare manuală, PAL

Automat 
Acționare electrică, PML

*Valorile termice sunt în conformitate cu standardele EN 
ISO 12567-2, EN 13363-2 și ISO 15099. Valorile pot fi 
diferite în funcție de tipul geamului și al ferestrei.

Operare manuală, FHC

Operare manuală, ZIL

Designul clasic și flexibilitatea sunt bene-
ficiile care fac jaluzelele VELUX alegerea 
perfectă pentru încăperile cu umiditate 
ridicată și în cele în care este nevoie de 
intimitate și de un iluminat funcțional.

Jaluzea
Perfectă pentru spații 
umede

Ruloul plisat-opac VELUX oferă un 
control total al luminii și îmbunătățește 
izolația termică datorită materialului 
izolator plisat, dublu. 

Rulou plisat - 
opac
Mai mult confort în nopțile 
reci 

VELUX
rulouri decorative
& parasolare
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Accessories for operation

Adaptorul se folosește împreună cu tija. 
Este potrivit pentru operarea rulourilor cu 
șine glisante și permite oprirea ruloului în 
orice poziție pe suprafața ferestrei.

Această tijă are o lungime fixă de 80 cm. 
Cu ajutorul ei, vei putea opera cu ușurință 
rulourile la care nu poți ajunge, dar vei 
avea nevoie de un adaptor special pentru 
fiecare tip de rulou – cu sau fără șine.

Alegerea unui rulou cu acționare electrică 
sau cu motor solar implică utilizarea 
tabletei de control VELUX INTEGRA®.  
Dotată cu ecran tactil, tableta oferă 
accesul intuitiv către o serie de funcții și 
programe inteligente care te vor ajuta să 
optimizezi lumina naturală, căldura și con-
trolul energetic prin operarea rulourilor și 
roletelor.

Acest adaptor este potrivit doar rulouri-
lor VELUX cu operare manuală, care se 
fixează în 3 poziții (model RHL și RHZ).

Adaptor
ZOZ 040

Adaptor
ZOZ 085

Tijă fixă
ZCZ 080K

Tija telescopică permite operarea rulouri-
lor de pe ferestrele VELUX situate foarte 
sus. Tija are o lungime reglabilă de la 108 
la 188 cm. Pentru operarea rulourilor tre-
buie să achiziționați separat și un adaptor 
potrivit. 

Tijă telescopică
ZCT 200K

Sistemul este potrivit pentru operarea 
produselor electrice (rulou sau roletă) 
montate pe o fereastră de mansardă 
VELUX cu acționare manuală. Sistemul 
conține unitate de control și telecomandă. 

Acționare electrică
KUX 110

Tabletă de control 
KLR 200

Confort la superlativ

Explorează posibilitățile gamei noastre de accesorii 
pentru rulourile și roletele VELUX cu operare manu-
ală și automată.

Îmbunătățește climatul 
interior și viața ta va deveni 
mai confortabilă.

VELUX
rulouri decorative
& parasolare
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manual RHL 4 culori
24
30

27
33

28
35

31
38

33
41

manual RFL
culori clasice (1)

43 44 49 49 51 50 53 54 55 56 57 58 59
53 55 61 61 63 62 66 67 68 69 71 72 73

culori creative
53 54 59 59 61 60 63 64 65 66 67 68 69
66 67 73 73 76 74 78 79 81 82 83 84 86

acționare 
electrică RML

culori clasice (1)
158 159 164 164 166 165 168 169 170 171 172 173 174
196 197 203 203 206 205 208 210 211 212 213 215 216

culori creative
168 169 174 174 176 175 178 179 180 181 182 183 184
208 210 216 216 218 217 221 222 223 224 226 227 228

acționare cu 
motor solar RSL

culori clasice (1)
169 170 175 175 177 176 179 180 181 182 183 184 185
210 211 217 217 219 218 222 223 224 226 227 228 229

culori creative
179 180 185 185 187 186 189 190 191 192 193 194 195
222 223 229 229 232 231 234 236 237 238 239 241 242

 

Rulouri decorative

manual PAL
culori clasice (1)

63 64 71 72 74 73 77 80 81 82 83 85 86
78 79 88 89 92 91 95 99 100 102 103 105 107

culori creative
73 74 81 82 84 83 87 90 91 92 93 95 96
91 92 100 102 104 103 108 112 113 114 115 118 119

acționare 
electrică PML

culori clasice (1)
178 179 186 187 189 188 192 195 196 197 198 200 201
221 222 231 232 234 233 238 242 243 244 246 248 249

culori creative
188 189 196 197 199 198 202 205 206 207 208 210 211

233 234 243 244 247 246 250 254 255 257 258 260 262

Jaluzele

operare 
manuală SHL o culoare

171 181 194 202 212 202 212 218 226 222 232 232 238
212 224 241 250 263 250 263 270 280 275 288 288 295

acționare 
electrică SML o culoare

238 252 269 280 294 280 294 302 314 308 322 322 330
295 312 334 347 365 347 365 374 389 382 399 399 409

acționare cu 
motor solar SSL o culoare

414 428 445 456 470 456 470 478 490 484 498 498 506
513 531 552 565 583 565 583 593 608 600 618 618 627

Rolete exterioare

manual MHL o culoare
38
47

43
53

45
56

50
62

54
67

acționare 
electrică MML o culoare

257 259 264 267 270 272 275 278 283 286 289 289 292
319 321 327 331 335 337 341 345 351 355 358 358 362

acționare cu 
motor solar MSL o culoare

377 379 384 387 390 392 395 398 403 406 409 409 412
467 470 476 480 484 486 490 494 500 503 507 507 511

Rulouri exterioare parasolare

manual, 
economic RHZ 2 culori

34 38 40 45 48
42 47 50 56 60

manual DKL

culori clasice (1)
53 55 61 61 63 63 66 68 69 70 71 73 74
66 68 76 76 78 78 82 84 86 87 88 91 92

culori creative
63 65 71 71 73 73 76 78 79 80 81 83 84
78 81 88 88 91 91 94 97 98 99 100 103 104

Colecția Disney
73 75 81 81 83 83 86 88 89 90 91 93 94
91 93 100 100 103 103 107 109 110 112 113 115 117

manual, în 
tandem cu 
rulou plisat

DFD
culori clasice (1)

80 82 91 92 95 94 99 102 104 105 107 109 111
99 102 113 114 118 117 123 126 129 130 133 135 138

culori creative
90 92 101 102 105 104 109 112 114 115 117 119 121
112 114 125 126 130 129 135 139 141 143 145 148 150

acționare 
electrică DML

culori clasice (1)
165 167 173 173 175 175 178 180 181 182 183 185 186
205 207 215 215 217 217 221 223 224 226 227 229 231

culori creative
175 177 183 183 185 185 188 190 191 192 193 195 196
217 219 227 227 229 229 233 236 237 238 239 242 243

acționare cu 
motor solar DSL

culori clasice (1)
183 185 191 191 193 193 196 198 199 200 201 203 204
227 229 237 237 239 239 243 246 247 248 249 252 253

culori creative
193 195 201 201 203 203 206 208 209 210 211 213 214
239 242 249 249 252 252 255 258 259 260 262 264 265

Rulouri opace 

manual FHB*

culori clasice (1)
69 71 79 80 82 82 86 88 90 91 93 94 96

86 88 98 99 102 102 107 109 112 113 115 117 119

culori creative
79 81 89 90 92 92 96 98 100 101 103 104 106
98 100 110 112 114 114 119 122 124 125 128 129 131

Colour Collection 
by Scholten & 
Baijings

89 91 99 100 102 102 106 108 110 111 113 114 116

110 113 123 124 126 126 131 134 136 138 140 141 144

material 
înlocuire   

pentru jaluzele 
romane

ZHB*

culori clasice (1)
35 36 39 40 41 41 43 44 45 45 46 47 48
4 45 48 50 51 51 53 55 56 56 57 58 60

culori creative
45 46 49 50 51 51 53 54 55 55 56 57 58
56 57 61 62 63 63 66 67 68 68 69 71 72

Colour Collection 
by Scholten & 
Baijings

55 56 59 60 61 61 63 64 65 65 66 67 68
68 69 73 74 76 76 78 79 81 81 82 83 84

Jaluzele romane*

manual FHL
culori clasice (1)

64 66 73 74 76 75 79 82 83 84 86 87 89
79 82 91 92 94 93 98 102 103 104 107 108 110

culori creative
74 76 83 84 86 85 89 92 93 94 96 97 99
92 94 103 104 107 105 110 114 115 117 119 120 123

acționare 
electrică FML

culori clasice (1)
179 181 188 189 191 190 194 197 198 199 201 202 204
222 224 233 234 237 236 241 244 246 247 249 250 253

culori creative
189 191 198 199 201 200 204 207 208 209 211 212 214
234 237 246 247 249 248 253 257 258 259 262 263 265

Rulouri plisate

manual FHC
culori clasice (1)

86 88 97 98 101 100 106 109 111 112 114 116 118
107 109 120 122 125 124 131 135 138 139 141 144 146

culori creative
96 98 107 108 111 110 116 119 121 122 124 126 128
119 122 133 134 138 136 144 148 150 151 154 156 159

Rulouri plisate - opace

Prețuri

    Pentru montarea rulourilor electrice pe ferestre operate manual, este necesară achiziționarea unui sistem de operare electrică model KUX 110 - vezi pagina 37. 

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

C02 C04 F04 F06 F08 M04 M06 M08 M10 P06 P08 S06 S08

55 x 78 55 x 98 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 160

Noua generație de ferestre 2014

Generația de ferestre 2001

Dimensiuni exterioare ale ferestrei (cm)

Sistem acționare electrică KUX 110
115
143

Tijă telescopică 108 - 188 cm ZCT 200
25
31

Adaptor tijă pentru rulouri pe 
șine glisante ZOZ 085

9
11

Tabletă de control VELUX 
INTEGRA® KLR 200

150
186

Tijă fixă 80 cm ZCZ 080
20
25

Adaptor tijă pentru RHZ și RHL ZOZ 040
9
11

Accesorii

Manual

CK02 CK04
CK06

FK04, 
FK06, FK08

MK04, 
MK06

MK08, 
MK10

PK04,
PK06

PK08 SK06 SK08

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

Plasă împotriva 
insectelor ZIL

80 83 89 93 96 95 102 101 103
99 103 110 115 119 118 126 125 128

Plasă împotriva insectelor

RHZ + MHL ROZ două culori
65
80

73
90

77
95

86
106

92
114

DKL + MHL DOP patru culori
82 84 94 94 95 97 100 102 103 108 109 114 115
102 104 116 116 118 121 124 126 127 134 135 142 143

Pachete confort

VELUX
rulouri decorative
& parasolare

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

C02 C04 F04 F06 F08 M04 M06 M08 M10 P06 P08 S06 S08

55 x 78 55 x 98 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 160

Noua generație de ferestre 2014

Generația de ferestre 2001

Dimensiuni exterioare ale ferestrei (cm)

În stoc 23 zile lucrătoare Preț/buc în euro fără TVA Preț/buc în euro cu TVA 24%

* Termenul de livrare este de 26 zile lucrătoare.

3938
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VELUX România S.R.L.
Aurel Vlaicu 40
500178 Brașov
Tel.: 0268 40 27 40
Fax: 0268 42 57 57
romania@velux.com
facebook.com/VELUX
velux.ro
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