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VELUX aduce lumina în casa ta! 

Calitatea superioară, designul şi finisajele 
elegante, uşurinţa utilizării şi serviciile 
integrate sunt cele care împreună au creat 
popularitatea produselor VELUX în 
întreaga lume. 

Una dintre caracteristicile ferestrelor de 
mansardă VELUX este modul diferit în care 
fiecare consideră să le utilizeze pentru 
a facilita accesul sporit de lumină naturală în 
propria locuinţă. 

Aveţi nevoie de o cameră de oaspeţi 
suplimentară, o bucătărie, o baie sau un 
dormitor? Soluţia de care aveţi nevoie se 
găseşte la nivelul mansardei. VELUX 
propune soluţii avantajoase pentru 
realizarea oricărui tip de proiect de extindere 
şi îmbunătăţire a spaţiului de locuit. 

Această broşură vă oferă modele de 
inspiraţie pentru propriul dumneavoastră 
proiect, iar mai multe idei, exemple de 
amenajare şi descrieri de produse puteţi găsi 
şi pe pagina noastră de web.

Lumina naturală 
face diferenţa
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» Ne place să petrecem cât mai mult timp relaxându-ne 
împreună cu prietenii, însă spaţiul casei noastre era destul de 
limitat. Nu vroiam să renunţăm la casă şi la grădină şi să ne 
mutăm în altă parte pentru a câştiga mai mult spaţiu. În schimb 
am descoperit oferta produselor VELUX şi modul în care putem 
să utilizăm eficient spaţiul podului. Avem acum un întreg nivel 
de  mansardă în care să ne desfăşurăm stilul de viaţă, bucurându-
ne de intimitatea şi confortul de la înălţime.

Spaţiu pentru 
prieteni

Soluţie completă:
2 x ferestre de mansardă cu articulare 
mediană, tip GGL, dimensiune M06 
(78 x 118 cm)
2 x ferestre de mansardă cu articulare în 
partea superioară, tip GPL, dimensiune 
M06 (78 x 118 cm)
Rame de etanşare variantă combi, tip EKS,
dimensiune M06
4 x rulouri perdea glisante, tip RFL, 
dimensiune M06
Pentru descrierea produselor vă rugăm să con-
sultaţi broşura Produse şi preţuri.

» Cea de-a doua baie, deşi mică, creează un 
efect de lumină naturală şi spaţiu, datorită fo-
losirii ferestrei de mansardă VELUX.
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O invitaţie la visare
» Când merg seara la culcare, ultimul lucru pe care îl văd înainte 
de a trece în lumea viselor este cerul înstelat. Ferestrele de 
mansardă sunt instalate la înălţime joasă, aproape de nivelul 
podelei, şi la un unghi ideal de înclinaţie, ceea ce îmi permite să mă 
răsfăţ cu această privelişte în fiecare seară. Iar dimineaţa este 
rândul razelor de soare să mă trezească şi să îmi transmită o stare 
de prospeţime şi relaxare. Sâmbăta şi duminica dimineaţa mai 
lenevesc în pat citind ziare la o cană de cafea şi mă simt cea mai 
norocoasă şi mai răsfăţată femeie din lume!

Soluţie completă: 
2 x balcon Cabrio®, tip GDL, dimensiune P19 
(94 x 252 cm)
Rame de etanşare variantă combi pentru 
balcon Cabrio (solicitaţi mai multe detalii)
4 x rulouri siesta pentru odihnă, tip DKL, 
dimensiuni speciale pentru balcon Cabrio 
(solicitaţi mai multe detalii)
Pentru descrierea produselor vă rugăm să 
consultaţi broşura Produse şi preţuri.

» Baia de la mansardă cu cada în care petrec 
momente relaxante, bucurându-mă de 
priveliştea de afară, este micul meu lux.
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» Fereastra de mansardă instalată deasupra 
scării de acces este ideală pentru a oferi mai 
multă lumină şi spaţiu pentru familie şi prieteni.

Soluţie completă:
6 x ferestre cu articulare mediană, tip GGU, 
dimensiune M06 (78 x 118 cm)
3 x ferestre cu articulare mediană cu operare 
electrică, tip GGU INTEGRA®, dimensiune 
M06 (78 x 118 cm)
3 x rame de etanşare variantă combi, tip EKW, 
dimensiune M06
9 x jaluzele interioare, tip PAL, dimensiune M06
Pentru descrierea produselor vă rugăm să 
consultaţi broşura Produse şi preţuri.

» Noua noastră locuinţă ne oferă o nouă viziune asupra lucrurilor, 
într-o mulţime de sensuri. Am preferat să organizăm camera de zi 
la nivelul superior al mansardei! Motivul a fost acela că toată viaţa 
am avut un apartament cu o privelişte minunată la exterior. Aşa 
că ne-am asigurat că şi noul apartament va putea să ne ofere 
acelaşi lucru, poate chiar mai mult. Ne relaxăm şi privim peisajul 
frumos din jurul clădirii prin ferestrele de mansardă VELUX 
instalate de jur împrejur.

Priveliştea de acasă
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» Adolescenţii au nevoie de foarte mult spaţiu! Şi pe măsură ce 
cresc, casa pare că se micşorează atât de mult încât am decis să 
construim una nouă. În ea plănuim să avem destul spaţiu pentru 
gemeni, fiul cel mic, prietenii veniţi în vizită, patinele cu rotile, 
hainele şi echipamentul sportiv şi aşa mai departe. Pur şi simplu 
le-am creat universul lor separat la mansardă, cu lumină naturală 
şi aer proaspăt, departe de privirile şi accesul părinţilor.

Universul de acasă 
al copiilor

Soluţie completă:
2 x ferestre cu articulare mediană, tip GZL, 
dimensiune M08 (78 x 140 cm)
rame de etanşare variantă combi, tip EKS, di-
mensiune M08
2 x rulouri siesta pentru odihnă, tip DKL, 
dimensiune M08
Pentru descrierea produselor vă rugăm să 
consultaţi broşura Produse şi preţuri.

» Mezinul familiei este pasionat de astrono-
mie. Din noua sa cameră de la mansardă are 
acum posibilitatea de a privi în permanenţă 
cerul.
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» Pe măsură ce urcăm scările de acces, totul 
devine tot mai luminos datorită ferestrelor de 
mansardă instalate deasupra.

Soluţie completă:
6 x ferestre cu articulare mediană, tip GGU, 
dimensiune P06 (94 x 118 cm)
rame de etanşare variantă combi tip EKW, 
dimensiune P06
6 x jaluzele interioare, tip PAL, dimensiune 
P06
Pentru descrierea produselor vă rugăm să 
consultaţi broşura Produse şi preţuri.

» Cel mai impresionant element al apartamentului nostru, când l-
am văzut prima oară, a fost modul în care lumina pătrundea prin 
ferestrele de mansardă. E o adevărată plăcere să ne trezim 
dimineaţa cu lumina şi sunetul îndepărtat al oraşului. Bucătăria a 
fost componenta decisivă atunci când am cumpărat locuinţa 
datorită spaţiului generos şi a vederii panoramice peste acoperi-
şurile din jur. A devenit un obicei acum să ne relaxăm după orele de 
muncă în timp ce pregătim cina şi ne împărtăşim experienţele zilei 
la un pahar de vin. Suntem atât de încântaţi de această mansardă, 
încât nici nu ne putem închipui cum ar fi să locuim din nou la un 
etaj inferior.

Apartament panoramic
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» În general, eram mulţumiţi de casa noastră cu un singur nivel şi 
foarte spaţioasă, însă un singur lucru ne deranja la camera de 
oaspeţi: era foarte întunecată. A fost simplu să găsim o soluţie, am 
instalat trei ferestre de mansardă VELUX la înălţime şi totul a fost 
dintr-o dată învăluit de lumină naturală. Ce diferenţă! Se pare că 
avem chiar şi mai mult spaţiu acum.

Spaţiu şi lumină

Soluţie completă:
3 x ferestre cu articulare mediană acţionate 
electric, tip GGU INTEGRA®, dimensiune 
M06 (78 x 118 cm)
rame de etanşare variantă combi, tip EKW, 
dimensiune M06
Pentru descrierea produselor vă rugăm să 
consultaţi broşura Produse şi preţuri.

» Aţi mărit baia? ne-au întrebat prietenii. 
Pare mult mai mare acum, după instalarea 
ferestrei de mansardă.
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» La început, când ne-am mutat, casa părea că are suficient 
spaţiu. La scurt timp, familia a început să se mărească, iar spaţiul 
să se micşoreze. Ne-am gândit o vreme şi am decis să transfor-
mâm podul neutilizat în spaţiu de locuit. Am renovat podul, am 
selectat din varietatea de modele de ferestre VELUX şi am 
obţinut ca rezultat un spaţiu suplimentar de joacă şi petrecere a 
timpului liber cu foarte multă lumină naturală. Partea cea mai 
distractivă a fost să proiectăm această transformare, având ca 
ajutor un constructor cu imaginaţie!

Soluţie completă (o variantă):
2 x fereastră cu articulare mediană, tip GGL, 
dimensiune M10 (78 x 160 cm)
2 x fereastră cu articulare mediană, tip GGL, 
dimensiune M06 (78 x 118 cm)
rame de etanşare variantă combi, tip EKW, 
dimensiune M10, respectiv M06 
Pentru descrierea produselor vă rugăm să 
consultaţi broşura Produse şi preţuri. 

Aproape de cer

» Ochiul de lumină din vechiul pod prăfuit 
ne-a sugerat idei fantastice de amenajare.
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» Înainte de a renova, fereastra de mansardă 
instalată nu oferea suficientă lumină naturală.

Soluţie completă:
3 x fereastră cu articulare mediană, tip GZL, 
dimensiune S08 (114 x 140 cm)
rame de etanşare variantă combi tip EKW,
dimensiune S08
3 x rulouri perdea glisante, tip RFL, 
dimensiune S08
Pentru descrierea produselor vă rugăm să 
consultaţi broşura Produse şi preţuri.

» După ce ne-am mutat am folosit mansarda exclusiv pentru 
lucru, până când am descoperit ce potenţial ar avea pentru a fi 
transformată într-un spaţiu mult mai luminos şi mai popular 
pentru familie. Ne-am inspirat din exemplul vecinilor care şi-au 
amenajat mansarda într-un fel original, am apelat la ajutorul unui 
constructor din localitate şi, după ce am adunat suficiente 
informaţii despre VELUX, am iniţiat procesul de transformare. 
Fostul birou de lucru găzduieşte acum o masă de fotbal pentru 
soţul şi fiul meu şi foarte mult spaţiu pentru relaxare. Credem că a 
fost o decizie înţeleaptă pentru a obţine o încăpere fantastică!

Timpul pentru înnoire
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Recomandări 
privind ferestrele 
de mansardă

Numărul ideal de ferestre de mansardă
În alegerea numărului de ferestre de mansardă 
trebuie să ţineţi cont de cantitatea de lumină 
naturală necesară în funcţie de destinaţia şi di-
mensiunile încăperilor. 

Plasarea corectă a ferestrelor de mansardă 
Distribuţia echilibrată a ferestrelor de mansar-
dă pe un acoperiş asigură lumina necesară 
întregii încăperi. Ferestrele plasate mai sus 
vor lumina încăperea în 
profunzime, în timp ce 
ferestrele instalate mai jos 
vor asigura priveliştea 
dorită.

Creşterea pantei acoperişului
Ferestrele de mansardă sunt potrivite pentru 
majoritatea acoperişurilor în pantă, cu o 
înclinaţie de peste 15 ,̊ 
dar cu cât panta este mai 
mare, cu atât beneficiaţi 
de mai mult spaţiu în inte-
riorul mansardei.

Ferestre de mansardă sau 
lucarne?
Dacă intenţionaţi să utilizaţi ca sursă de 
lumină naturală lucarnele de mici dimesiuni, 
trebuie să luaţi în considerare faptul că aces-
tea nu oferă suficientă lumină naturală. În plus, 
ele reprezintă o opţiune costisitoare de amena-
jare, fiind necesare materiale suplimentare, 
manoperă şi timp pentru construire.
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Mai multă lumină naturală
Căptuşeala interioară orizontală în partea de 
sus şi verticală în partea de jos a ferestrei asi-
gură cea mai eficientă distribuţie a luminii în 
încăpere.

Finisajul interior 
corect permite o 
distribuţie optimă 
a luminii.

Poziţionarea corectă a ferestrelor 
Ferestrele de mansardă VELUX pot fi acţiona-
te din partea superioară, fapt care facilitează 
plasarea lor într-o poziţie joasă. Pentru a putea 
opera cu uşurinţă fereastra de mansardă şi 
pentru a vă putea bucura de privelişte, înălţi-
mea de instalare trebuie să fie cuprinsă între 
185 şi 220 cm de la nivelul podelei. În aceste 
condiţii, parapetul trebuie să asigure o înălţime 
maximă de 90 – 110 cm de la podea până la li-
mita inferioară a suprafeţei vitrate. Operarea 
din partea superioară permite aşezarea obiec-
telor de mobilier imediat sub fereastră, valorifi-
cându-se astfel la maxim spaţiul disponibil de 
sub acoperişul în pantă. 

Finisajul incorect 
limitează cantita-
tea de lumină şi 
spaţiu din jurul 
ferestrei.

Sursa de încălzire plasată 
sub fereastră reduce riscul 
apariţiei condensului.

Dimensiunea potrivită 
Panta acoperişului influenţează alegerea di-
mensiunilor ferestrelor de mansardă. Cu cât 
panta este mai mică, cu atât lungimea feres-
trei trebuie să fie mai mare şi invers, pentru 
a beneficia de confort optim.

Distanţa dintre căpriori 
Construcţia acoperişului nu restricţionează 
alegerea dimensiunilor ferestrelor de mansar-
dă. Prin procedeul de juguire, distanţa dintre 
căpriori poate fi modificată fără a afecta rezis-
tenţa structurii acoperişului (solicitaţi sfatul 
unui inginer structurist pentru mai multe deta-
lii).
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Dotarea cu rulouri parasolare 
Toate modelele şi dimensiunile de ferestre 
VELUX pot fi accesorizate cu o gamă variată 
de rulouri parasolare interioare sau exterioare. 
Rolul principal al acestora este de a personali-
za încăperile de la mansardă şi de a controla 
accesul luminii în interior.

Acţionarea electrică a ferestrelor
Ferestrele instalate aproape de coama acoperi-
şului, la o înălţime mai mare, pot beneficia de 
acţionare electrică. Ferestrele tip INTEGRA ® 
sunt o alegerea excelentă în acest sens, deoare-
ce toate firele necesare şi sistemul de operare 
electric sunt ataşate pe fereastră, fapt care 
face instalarea mai uşoară. Pentru ferestrele 
deja instalate, excepţie fac cele tip GZL, puteţi 
monta sisteme de acţionare electrică separate.

Tunel solar 
Pentru iluminarea naturală a spaţiilor care nu 
beneficiază de nici un fel de fereastră, holuri, 
băi, scări interioare, puteţi 
opta pentru montarea 
Tunelului solar, sistem 
inovator de conducere 
a luminii în interior prin
intermediul unor tuburi 
reflectorizante.

Aerisire permanentă 
Ferestrele de mansardă VELUX au fie fantă 
de aerisire, fie clapetă de ventilaţie acţionată 
odată cu bara de operare, uşor de manevrat 
şi situate în partea superioară a ferestrei, care 
permit împrospătarea permanentă a aerului 
din încăperi. În ambele cazuri sistemul este 
prevăzut cu un filtru de aer integrat care 
împiedică pătrunderea prafului şi a insectelor 
în interior.
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VELUX România S.R.L.

Aurel Vlaicu 40

500178 Braşov

Tel.: 0268 42 55 77

Fax: 0268 42 57 57

Relaţii clienţi: 0-8008-83589 (apel gratuit)

E-mail: romania@velux.com

Web: www.velux.ro

V
-R

O
 5

0
2

7-
0

4
0

7 
©

 V
E

LU
X

 G
R

O
U

P
 ®

 V
E

LU
X

, S
IG

L
A

 V
E

LU
X

, C
A

B
R

IO
, I

N
T

E
G

R
A

 Ş
I 

P
IC

K
&

C
L

IC
K

 S
U

N
T

 M
Ă

R
C

I 
ÎN

R
E

G
IS

T
R

A
T

E
 F

O
LO

S
IT

E
 S

U
B

 L
IC

E
N

ŢĂ
 D

E
 C

Ă
T

R
E

 V
E

LU
X

 G
R

O
U

P

Vxxxx_V-RO_IB_2007.indd   24Vxxxx_V-RO_IB_2007.indd   24 06-04-2007   13:12:5606-04-2007   13:12:56


