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De ce să alegi o fereastră pentru acoperiș 
terasă?

• Aduce lumina naturală și aerul proaspăt în zonele centrale din 
casa ta

• Reduce consumul de energie utilizată pentru iluminat artificial
• Reduce umiditatea aerului și asigură ventilația naturală
• Îndepărtează praful și alergenii din mediul interior, prin venti-

lație naturală rapidă

Caracteristici favorite pe tipuri de încăperi

• Deschiderea ferestrei poate fi programată pentru ca tu să te 
trezești dimineața cu aer proaspăt

• Aburul din bucătărie este evacuat rapid
• Vezi culorile reale ale hainelor alese 
• Ține umiditatea și condensul departe de baia ta
• Asigură suficientă lumină naturală și aer proaspăt în camera 

copiilor
 
 
Obține cantitatea ideală de lumină naturală

Pentru a obține condiții optime de iluminat natural, suprafața 
vitrată din acoperișul plat trebuie să fie de cel puțin 12% din 
suprafața totală a încăperii. 

Suprafața pardoselii x 12% = suprafața vitrată minimă

O DESCOPERIRE  
  PENTRU ACOPERIȘUL TĂU

Deschide-ți plafonul pentru lumină naturală și 
aer proaspăt

O fereastră VELUX pentru acoperiș terasă este soluția perfectă pen-
tru a aduce lumina naturală și aerul proaspăt direct în centrul casei 
tale. Spre deosebire de ferestrele verticale din fațadă, care luminează 
încăperea perimetral, o fereastră pentru acoperiș terasă poate fi am-
plasată chiar deasupra zonelor preferate de lucru, odihnă sau joacă. 

Rezultatul este confort interior optim, cu abundență de lumină        
naturală și aer proaspăt oricând dorești. 

Marcajul CE este un cod inscripționat pe fereastră şi reprezintă 
declarația producătorului, conform căreia acesta garantează că 
produsul întruneşte cerințele legislației europene în ceea ce priveşte 
sănătatea, siguranța şi protecția mediului.

Toate ferestrele de mansardă VELUX sunt marcate CE

Ferestrele pentru acoperiș terasă beneficiază de 
o garanție extinsă de 15 ani împotriva spargerii 
profilelor de PVC, precum și a elementelor de 
feronerie.
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Îți prezentăm noua fereastră pentru 
acoperiș terasă cu protecție din sticlă 
curbată  VELUX - oferă o imagine 
clară din interior și are un aspect 
impecabil din exterior

CurveTech este denumirea inovatoarei sticle exterioare 
curbe care permite apei să se scurgă cu ușurință de pe 
suprafața ei. Asta înseamnă că lumina zilei poate pătrunde 
în încăpere fără ca picăturile de ploaie să o incomodeze.  

Suprafața curbată iese în evidență și din exterior, ca o 
completare modernă, în special pe clădirile ale căror 
acoperișuri sunt vizibile de la balcoane, terase sau ferestre.

VELUX
ferestre pentru 
acoperiș terasă

BENEFICII CU STIL  
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O privire în detaliu
Sticlă dintr-un capăt în altul
Ploaia se scurge cu ușurință peste 
marginea geamului și în afara feres-
trei. Suprafața fără îmbinări îi con-
feră un aspect modern, impecabil.

Geam securizat
Sticla este rezistentă la zgârieturi 
provocate de obiecte dure, precum 
grindina sau bucățile de gheață, 
prelungind durata de viață a feres-
trei tale pentru acoperiș terasă.

Optează pentru rulou parasolar
Păstrează temperatura plăcută la 
interior, chiar și în timpul verii, cu 
ruloul parasolar VELUX care 
reduce căldura cu până la 76%. 

Eficiență energetică
Protecția alcătuită din cadrul izola-
tor din PVC și panoul de geam 
termoizolant ține căldura la inte-
rior, asigurând un climat ideal în 
încăpere. 

Montaj pe pante de până la 15° 
Forma curbată permite montajul 
ferestrei chiar și pe acoperișuri 
complet plate, pornind de la 0° și 
până la 15°.
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Protecția din sticlă plată VELUX – 
caracteristici puternice și linii drepte

Fereastra VELUX cu protecție din sticlă plată este alegerea discretă pentru proprietarii 
de case cu acoperiș terasă, cu pante între 5 - 15°. Sticla exterioară este alcătuită dintr-o 
foaie de geam rezistent la zgârieturi, cu o grosime de 4 mm, înconjurată de un profil de 
aluminiu care se îmbină discret cu suprafața acoperișului. 

Fereastra pentru acoperiș terasă este disponibilă cu cercevea fixă sau mobilă, cu 
acționare electrică. Cadrul perimetral al protecției este alcătuit din PVC și integrează 
un panou de geam termoizolant alcătuit din 2 foi de sticlă. În varianta cu acționare 
electrică, luminatorul este echipat cu automatizarea VELUX INTEGRA®.

Protecția din sticlă plată are proprietăți de izolare fonică excelente, reducând la interior 
zgomotul produs de ploaie, grindină sau alte tulburări exterioare. Pentru confort optim, 
alege rulourile originale VELUX pentru controlul luminii. 

5-15°

• Designul plat completează elegant linia 
acoperișului terasă

• Design discret, pentru terasele vizibile
• Geamul termoizolant alcătuit din 3 

foi de sticlă asigură o performanță 
energetică optimă 

• Coeficient de izolare termică de 1.4 W/
(m2K) pentru consum de energie redus

• Sticla exterioară rezistentă la         
zgârieturi prelungește durata de viață 
a ferestrei pentru acoperiș terasă

• Montaj pe pante de 5-15° Controlează lumina. Vezi pag. 17

Rulou opac, 
eficient 
energetic

Rulou plisat

VELUX
ferestre pentru 
acoperiș terasă

Fereastra VELUX cu protecție din sticlă curbată este alegerea premium pentru proprie-
tarii de case cu acoperiș terasă, cu pante între 0 - 15°. Sticla exterioară este alcătuită 
dintr-o foaie de geam rezistent la zgârieturi, cu o grosime de până la 6 mm, care se 
extinde peste cadrul său de susținere, dintr-un capăt într-altul al luminatorului, pentru 
un drenaj neîntrerupt al apei. Designul inovator și unic asigură o funcționalitate optimă 
și o vedere clară spre cer - prezentate sub denumirea CurveTech. 

Fereastra pentru acoperiș terasă este disponibilă cu cercevea fixă sau mobilă, cu 
acționare electrică. Cadrul perimetral al protecției este alcătuit din PVC și integrează 
un panou de geam termoizolant alcătuit din 2 foi de sticlă. În varianta cu acționare  
electrică, luminatorul este echipat cu automatizarea VELUX INTEGRA®.

Protecția din sticlă curbată are proprietăți de izolare fonică excelente, reducând la in-
terior zgomotul produs de ploaie, grindină sau alte tulburări exterioare. Pentru confort 
optim, alege rulourile originale VELUX pentru controlul luminii și al căldurii.

• Soluție modernă pentru terasele vizibile
• Sticlă dintr-un capăt în altul, pentru 

drenaj fără obstacole
• Întreținere redusă, datorită drenajului 

natural
• Geam termoizolant alcătuit din 3 foi 

de sticlă care asigură o performanță 
energetică optimă 

• Coeficient de izolare termică de 1.4 W/
(m2K) pentru consum de energie redus

• Sticlă exterioară rezistentă la zgârie-
turi care prelungește durata de viață a 
ferestrei pentru acoperiș terasă

• Montaj fără griji pe pante de 0-15°

Protecția din sticlă curbată VELUX - 
impecabilă din orice unghi

0-15°

Controlează lumina și căldura. Vezi pag. 16 - 17

Rulou parasolar Rulou plisat opac Rulou plisat 
electric

PROTECȚII DIN STICLĂ 98



Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19% 23 zile lucrătoare Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%12 zile lucrătoare 

• Designul plat completează elegant linia 
acoperișului terasă

• Geam rezistent la zgârieturi, cu o grosime 
de 4 mm

• Montaj pe pante de 5-15°

PROTECȚIE DIN STICLĂ PLATĂ (ISD 2093)

+ +

• Sticlă curbată, dintr-un capăt în altul,     
pentru drenaj fără obstacole

• Forma curbată asigură o priveliște clară 
către cer

• Geam rezistent la zgârieturi, cu o grosime 
de până la 6 mm

• Montaj fără griji pe pante de 0-15°
• Soluție modernă pentru terasele vizibile

PROTECȚIE DIN STICLĂ CURBATĂ (ISD 1093)

Un sistem flexibil, 
pentru a se potrivi nevoilor tale
Combină fereastra pentru acoperiș terasă preferată cu una dintre protecțiile din sticlă, 
pentru o soluție care îți va satisface nevoia de lumină naturală și aer proaspăt. Variantele 
disponibile se montează ușor și sunt întotdeauna rezistente la intemperii. 

• Toc și cercevea din PVC termoizolant
• Geam termoizolant alcătuit din 2 foi de sticlă
• Geam interior laminat
• Cercevea mobilă
• Acționare electrică VELUX INTEGRA®

• Senzor de ploaie integrat, pentru închidere 
automată la prima picătură

FEREASTRĂ CU ACȚIONARE ELECTRICĂ 
PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ (CVP)

2.908lei 
fără TVA

90 x 90cm

FEREASTRĂ FIXĂ (CFP)

CFP 0073U Fereastră fixă
976 1.101 1.143 1.338 1.478 1.394 1.896 1.798

       1.161      1.310      1.360      1.592      1.759      1.659      2.256      2.140

FEREASTRĂ CU ACȚIONARE ELECTRICĂ (CVP) 

CVP 0573U Fereastră cu acționare electrică
2.546 2.671 2.713 2.908 3.048 2.964 3.466 3.368

     3.030      3.178      3.228      3.461      3.627      3.527      4.125      4.008

ACCESORII

ZCE 0015
Supraînălțare pentru montaj pe terase 
calde sau verzi; extinde înălțimea 
cadrului de la 150 mm la 310 mm

783 828 837 873 909 900 1.044 1.008
       932        985        996        1.039        1.082        1.071        1.242        1.200

ZCE 1015

Supraînălțare pentru montaj, atunci 
când este necesară extinderea înălți-
mii peste 310 mm, în combinație cu 
ZCE 0015

783 828 837 873 909 900 1.044 1.008
       932        985        996        1.039        1.082        1.071        1.242        1.200

2.092lei 
fără TVA

90 x 90cm

1.652lei 
fără TVA

90 x 90cm

• Toc din PVC termoizolant
• Geam termoizolant alcătuit din 2 foi de 

sticlă
• Geam interior laminat

FEREASTRĂ FIXĂ PENTRU 
ACOPERIȘ TERASĂ (CFP)

1.338lei 
fără TVA

90 x 90cm

CODURI ȘI PREȚURI

Cod dimensiuni 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

Dimensiuni – cm 60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 90 x 120 100 x 100 100 x 150 120 x 120

PROTECȚIE DIN STICLĂ CURBATĂ (ISD CURB)

ISD 1093 Sticlă curbată
1.526 1.722 1.831 2.092 2.310 2.180 2.964 2.834

     1.816    2.049      2.179    2.489    2.749    2.594    3.527    3.372

PROTECȚIE DIN STICLĂ PLATĂ (ISD PLAT)

ISD 2093 Sticlă plată
1.205 1.359 1.445 1.652 1.824 1.721 2.340 2.237

    1.434    1.617    1.720    1.966    2.171    2.048    2.785    2.662

VELUX
ferestre pentru 
acoperiș terasă
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Cupola acrilică VELUX 
rezistentă la zgârieturi

Controlează lumina și căldura. Vezi pag. 16 - 17

Rulou parasolar Rulou opac, 
eficient energetic

Rulou plisat

0-15°

• Cupolă acrilică rezistentă la zgârieturi
• Designul facilitează drenajul natural
• Coeficient de izolare termică de 1.4 W/

(m2K) pentru consum de energie redus
• Montaj pe pante de 0-15°

Fereastra pentru acoperiș terasă VELUX, protejată de cupola acrilică, este o versiune 
avansată de sursă de lumină naturală pentru casa ta. Materialul acrilic are o rezistență 
sporită la impact, comparativ cu alte materiale sintetice obișnuite. 

Fereastra pentru acoperiș terasă este disponibilă cu cercevea fixă sau mobilă, cu acțio-
nare electrică sau manuală. Este alcătuită dintr-un cadru din PVC și un panou de geam 
termoizolant alcătuit din 2 foi de sticlă. În varianta cu acționare electrică, luminatorul 
este echipat cu automatizarea VELUX INTEGRA®.

Fereastra pentru acoperiș terasă VELUX, protejată de cupola acrilică, are proprietăți 
de izolare fonică excelente, reducând la interior zgomotul produs de ploaie, grindină sau 
alte tulburări exterioare. Suplimentar, sunt disponibile rulouri originale VELUX pentru 
controlul luminii și al căldurii. 

VELUX
ferestre pentru 
acoperiș terasă

12 CUPOLA ACRILICĂ 13



Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19% 23 zile lucrătoare Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%12 zile lucrătoare 

+

• Toc și cercevea din PVC termoizolant
• Geam termoizolant alcătuit din 2 foi   

de sticlă
• Geam interior laminat
• Cercevea mobilă
• Acționare electrică VELUX INTEGRA®

• Senzor de ploaie integrat, pentru                    
închidere automată la prima picătură

• Toc din PVC termoizolant
• Geam termoizolant alcătuit din 2 foi    

de sticlă
• Geam interior laminat

FEREASTRĂ FIXĂ PENTRU 
ACOPERIȘ TERASĂ (CFP 0073U)

1.338lei 
fără TVA

90 x 90cm

Un sistem flexibil, 
pentru a se potrivi nevoilor tale
Combină cupola acrilică cu fereastra pentru acoperiș terasă preferată, pentru o soluție 
care îți va satisface nevoia de lumină naturală și aer proaspăt. Variantele disponibile se 
montează ușor și sunt întotdeauna rezistente la intemperii. 

CUPOLĂ TRANSPARENTĂ

• Vedere clară spre exterior
• Aflux maxim de lumină naturală
• Rezistență la zgârieturi

918lei 
fără TVA

90 x 90 cm

+

CODURI ȘI PREȚURI
Cod dimensiuni 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

Dimensiuni – cm 60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 90 x 120 100 x 100 100 x 150 120 x 120

CUPOLĂ TRANSPARENTĂ

ISD 0000A Cupolă transparentă acrilică
669 755 803 918 1.013 956 1.300 1.243

     796      898      956      1.092      1.205      1.138    1.547      1.479

        

VELUX
ferestre pentru 
acoperiș terasă

FEREASTRĂ FIXĂ

CFP 0073U Fereastră fixă
976 1.101 1.143 1.338 1.478 1.394 1.896 1.798

       1.161      1.310      1.360      1.592      1.759      1.659      2.256      2.140

FEREASTRĂ CU OPERARE MANUALĂ

CVP 0073U Fereastră cu operare manuală 2.171 2.296 2.338 2.533 2.673 2.589 3.091 2.993
     2.583      2.732      2.782      3.014      3.181      3.081      3.678      3.562

FEREASTRĂ CU ACȚIONARE ELECTRICĂ

CVP 0573U Fereastră cu acționare electrică
2.546 2.671 2.713 2.908 3.048 2.964 3.466 3.368

     3.030      3.178      3.228      3.461      3.627      3.527      4.125      4.008

ACCESORII

ZCE 0015
Supraînălțare pentru montaj pe terase 
calde sau verzi; extinde înălțimea 
cadrului de la 150 mm la 310 mm

783 828 837 873 909 900 1.044 1.008
       932        985        996        1.039        1.082        1.071        1.242        1.200

ZCE 1015

Supraînălțare pentru montaj, atunci 
când este necesară extinderea înălți-
mii peste 310 mm, în combinație cu 
ZCE 0015

783 828 837 873 909 900 1.044 1.008
       932        985        996        1.039        1.082        1.071        1.242        1.200

• Toc si cercevea din PVC termoizolant
• Geam termoizolant alcătuit din 2 foi   

de sticlă
• Geam interior laminat
• Cercevea mobilă

FEREASTRĂ CU ACȚIONARE 
ELECTRICĂ PENTRU ACOPERIȘ 
TERASĂ (CVP 0573U)

2.533lei 
fără TVA

90 x 90cm

FEREASTRĂ CU OPERARE 
MANUALĂ (CVP 0073U)

2.908lei 
fără TVA

90 x 90cm

14 SISTEM FLEXIBIL 15



Ruloul semitransparent este amplasat sub protecția din sticlă 
curbă sau sub cupola acrilică și filtrează razele puternice ale 
soarelui, înainte de a ajunge să îți încălzească încăperea. Ruloul, 
acționat de un motor solar, se montează cu ușurință din exterior și 
este controlat cu telecomanda. Menține o temperatură plăcută și 
echilibrată pe tot parcursul zilei, reducând căldura cu până la 76%. 
Ruloul MSG nu este compatibil cu protecția din sliclă plată VELUX 
ISD 2093.

RULOU PARASOLAR  PENTRU 
CONTROL OPTIM AL CĂLDURII (MSG)

Controlează 
lumina și căldura

• Estompează lumina
• Protejează încăperea de încălzire
• Oferă intimitate 

6090 WL

Cod dimensiuni 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

Dimensiuni – cm 60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 90 x 120 100 x 100 100 x 150 120 x 120

VELUX INTEGRA  
Rulou parasolar, motor solar

MSG
  800   845   854   891   927   918   1.063   1027
  952   1.006   1.016   1.060   1.103   1.092   1.265   1.222

DIMENSIUNI & PREȚURI

891lei 
fără TVA

90 x 90cm

Ruloul opac te ajută să controlezi lumina și îmbunătățește izo-
lația termică datorită alcăturii sale din două straturi de material 
izolator plisat. Ruloul este acționat cu energie solară, cu ajutorul 
telecomenzii, și este disponibil în două culori. 

RULOU OPAC, EFICIENT ENERGETIC 
(FSK)

Ruloul plisat este modalitatea elegantă de a crea o atmosferă 
intimă și confortabilă în casă, adăugând efecte de lumină difuză 
fiecărei încăperi. Este acționat cu telecomandă și este disponibil 
în trei culori.

* Pentru rulourile ferestrelor fixe sau cu acționare manuală, este 
necesară achiziționarea unității de acționare electrică KUX 110.

RULOU PLISAT PENTRU 
FILTRAREA LUMINII (FMG)

• Efect de întunecare
• Îmbunătățește izolația termică
• Asigură intimitate

• Filtrează lumina
• Asigură intimitate

1045 SWL 

Cod dimensiuni 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

Dimensiuni – cm 60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 90 x 120 100 x 100 100 x 150 120 x 120

  VELUX INTEGRA, rulou solar

  FSK                     Culori Standard
   782    827     836    872    908    899    1.043    1007
   931    984     995    1.038    1.081    1.070    1.241    1.198

 VELUX INTEGRA, rulou electric
   774    819    828    863    899    890    1.032    997

  FMG                    Culori Standard    921    975    985    1.027    1.070    1.059    1.228    1.186

DIMENSIUNI & PREȚURI

VELUX
ferestre pentru 
acoperiș terasă

872lei 
fără TVA

90 x 90cm

863lei 
fără TVA

90 x 90cm

23 zile lucrătoare Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19% 26 zile lucrătoare Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%

1045 SWL  1265
Standard 

1259
 Standard 
1016 SWL

RULOURI DECORATIVE & PARASOLARE 1716



23 zile lucrătoare Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%12 zile lucrătoare 23 zile lucrătoare Preț/buc în lei fără TVA Preț/buc în lei cu TVA 19%12 zile lucrătoare 

Produse speciale

Fereastra VELUX pentru ieșire pe acope-
rișul terasă permite deschiderea manuală 
a cercevelei până la 60°. Oferă izolare 
fonică excelentă.

• Se deschide manual până la 60° pentru 
acces ușor pe terasă

• Proprietăți de izolare fonică excelente, 
reducând la interior zgomotul produs 
de ploaie, grindină sau alte tulburări 
exterioare.

• Acces facil la acoperiș, terasă, sau în 
caz de urgență

0-15°

Fereastra pentru evacuarea fumului este 
creată pentru a îndeplini cerințele de 
siguranță și, în același timp, pentru a oferi 
confort utilizatorilor clădirii. În cazul unui 
incendiu, fereastra se deschide automat 
pentru a lăsa fumul și alte gaze nocive să 
iasă din clădire.

• Se deschide 50 cm în decursul unui 
minut pentru a evacua fumul  

• Proprietăți de izolare fonică excelente, 
reducând la interior zgomotul produs  
de ploaie sau grindină

• Testat și certificat conform EN ISO 
12101-2

• Unitatea de operare pentru fereastra 
de evacuare a fumului se achiziționează 
separat

• Sistemul este flexibil și permite multiple 
combinații. Pentru mai multe informații, 
contactează Departamentul de servicii 
clienți

0-15°

CODURI ȘI PREȚURI CODURI ȘI PREȚURI
Cod dimensiuni 090120 100100 120120

90 x 120 100 x 100 120 x 120

ISD 0000A Cupolă acrilică 1.013 956 1.243
     1.205      1.138      1.479

CXP 0473Q
Fereastra pentru 
ieșire pe acoperiș terasă

3.670 3.463 4.467
     4.367      4.121       5.316

ACCESORII PENTRU FEREASTRA PENTRU IEȘIRE PE ACOPERIȘ TERASĂ

ZCE 0015
Supraînălțare pentru montaj pe tera-
se calde sau verzi; extinde înălțimea 
cadrului de la 150 mm la 310 mm

909 900 1.008
       1.082        1.071        1.200

ZCE 1015

Supraînălțare pentru montaj, atunci 
când este necesară extinderea înălți-
mii peste 310 mm, în combinație cu 
ZCE 0015

909 900 1.008
       1.082        1.071        1.200

ACCESORII PENTRU FEREASTRA PENTRU EVACUAREA FUMULUI

KFC 210 Unitate de operare pentru o fereastră*            2.984
               3.551

KFC 220 Unitate de operare pentru 2 ferestre*            3.723
               4.430

KFA 100 Senzor de fum            284
               338

KFK 100 Buton de panică            264
               314

* Alege între unitatea de operare KFC 210 sau KFC 220 pentru acționarea ferestrei pentru evacuarea  
fumului.

+ +

+
+

VELUX
ferestre pentru 
acoperiș terasă

3.463lei 
fără TVA

100 x 100cm

6.917lei 
fără TVA

100 x 100cm

FEREASTRA PENTRU IEȘIRE PE
ACOPERIȘ TERASĂ (CXP)

FEREASTRA PENTRU EVACUAREA
FUMULUI (CSP)

Cod dimensiuni 100100 120120

Dimensiuni – cm 100 x 100 120 x 120

ISD 0000A Cupolă acrilică 
956 1.243

  1.138      1.479

CSP 1073Q Fereastra pentru evacuarea fumului
6.917 8.923
8.231 10.618

Dimensiuni – cm
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VELUX România S.R.L.
Turnului 5, Coresi Business Camp
Clădirea T42, Modul A3
500152, Brașov
Tel: 0268 40 27 40
Fax: 0268 42 57 57
Relații clienți: romania@velux.com
Departament tehnic: romania.tehnic@velux.com
facebook.com/VELUX
velux.ro


