
  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rulouri exterioare, 

siguranta, confort si 

intimitate. 

 



  

RULOURI EXTERIOARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rulourile exterioare iti ofera comforul, siguranta si intimitatea dorita. 

 

 Se integreaza perfect in ansamblul general 

al locuintei dumneavoastra, existand o 

gama variata de nuante; 

 

 Izolatie termica crescuta impotriva 

CANICULEI - oprind expunerea ferestrei 

pe  timp de vara direct in lumina solara si 

a FRIGULUI - datorita stratului protector 

de aer dintre fereastra si lamelele 

ruloului; 

 

 Izolatie fonica creste atunci cand rulourile 

sunt inchise, reducandu-se considerabil 

zgomotul ce poate patrunde din 

exteriorul locuintei; 

 

 

  Permite controlul cantitatii de lumina care patrunde in locuinta, 

rulourile putand fi reglate in functie de perioada zilei in asa fel 

incat sa lase mai multa sau mai putina cantitate de lumina in 

incapere; 

 

 Asigurarea intimitatii pe timp de noapte, lamelele rulourilor 

inchise perfect nu lasa sa patrunda nici o privire indiscreta in 

interiorul locuintei. 
 

 

 

 Aveti parte de mai multa protectie, timpul de patrundere prin 

efractie fiind crescut semnificativ, sistemele suplimentare de 

securitate asigurand o protectie crescuta impotriva deschiderii 

fortate a ferestrei; 

 

 Protejeaza impotriva manifestarilor meteo violente, viscol, ploaie, 

grindina, prevenind spargerea sau deteriorarea ferestrelor.  
 

 



  

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

Controlul cantitatii de lumina care patrunde in locuinta, rulourile putand fi 

reglate in functie de perioada zilei in asa fel incat sa lase mai multa sau mai 

putina cantitate de lumina in incapere; 

 

RULOURI EXTERIOARE APLICATE 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii tehnice lamela 39mm 

Inaltime lamela 39 mm 

Grosime lamela 9 mm 

Nr. lamele/1m inaltime 26 buc 

Greutate / 1m² 2.8 kg 

Suprafata max. acceptata 6 mp 

Inaltime maxima  a ruloului inclusiv caseta H maxim admis 

Caseta 137 mm 1600 mm 

Caseta 150 mm 1990 mm 

Caseta 165 mm 2470 mm 

Caseta 180 mm 3020 mm 

Caseta 205 mm 4210 mm 

Detalii tehnice lamela 45mm 

Inaltime lamela 45 mm 

Grosime lamela 9 mm 

Nr. lamele/1m inaltime 22 buc 

Greutate / 1m² 2.9 kg 

Suprafata max. acceptata 6.5 mp 

Inaltime maxima  a ruloului inclusiv caseta H maxim admis 

Caseta 137 mm 1150 mm 

Caseta 150 mm 1200 mm 

Caseta 165 mm 1660 mm 

Caseta 180 mm 2210 mm 

Caseta 205 mm 3480 mm 

SistEme TITAN 

Se pot utiliza la cladirile 

existente. 

 Covorul de lamele rulat se 

afla intr-o cutie din aluminiu 

aflata pe perete sau pe 

tamplarie, caseta fiind in 

acelasi timp si o parte 

decorativa. 
 

 

 

Tipul de lamela cel mai des folosit la rulourile exterioare pentru ferestre este cea 

cu dimensiunea de 39mm, din aluminiu, umplut cu spuma poliuretanica. 

Este recoamndat pentru utilizarea la ferestre sau usi de dimensiuni mici si medii, 

fara grija de a pierde lumina ferestrei. 

Datorita latimii nu prea mari si a formei subtire, lamelele se ruleaza excelent 

si incape cu succes in casete de dimensiuni mici. 

 

 

SPECIFICATII TEHNICE LAMELA 39MM 

 
SPECIFICATII TEHNICE LAMELA 45MM 

Sunt destinate folosirii la rulourile exterioare pentru usi si vitrine nu prea mari. 

Acestea sunt mai inalte si mai groase decat cele de mai sus, de aceea sunt mai stabile. 

 In acelasi timp, diametrul mic al elementelor roluite face posibila utilizarea 

acestui profil in casete de dimensiuni nu prea mari. 

. Greutatea ei, inca mica, permite utilizarea actionarii manuale, dar si electrice. 

 

 

Caseta din aluminiu tesita la 45° 

Ax octagonal din otel 

Lamele din aluminiu umplute cu 

spuma poliuretanica 

Lamela finala din aluminiu cu 

garnitura de cauciuc 

Ghidaje laterale din aluminiu  
cu dimensiunea de 53 x 22mm

  



  

RULOURI EXTERIOARE APLICATE 
 CU PLASA DE INSECTE INTEGRATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii tehnice lamela 39mm 

Inaltime lamela 39 mm 

Grosime lamela 9 mm 

Nr. lamele/1m inaltime 26 buc 

Greutate / 1m² 2.8 kg 

Suprafata max. acceptata 6 mp 

Inaltime maxima  a ruloului inclusiv caseta H maxim admis 

Caseta 150 mm 1330 mm 

Caseta 165 mm 1690 mm 

Caseta 180 mm 2240 mm 

Caseta 205 mm 2500 mm 

Detalii tehnice lamela 45mm 

Inaltime lamela 45 mm 

Grosime lamela 9 mm 

Nr. lamele/1m inaltime 22 buc 

Greutate / 1m² 2.9 kg 

Suprafata max. acceptata 6.5 mp 

Inaltime maxima  a ruloului inclusiv caseta H maxim admis 

Caseta 150 mm  890 mm 

Caseta 165 mm 1210 mm 

Caseta 180 mm 1710 mm 

Caseta 205 mm 2500 mm 

Pentru un plus de confort puteti opta 

pentru plasa  antiinsecte integrata in ruloul 

exterior aplicat. 

Aceasta permite schimbul de aer intre 

interior si exterior si nu lasa sa patrunda 

insectele sau alte impuritati aduse de vant in 

interiorul locuintei. 

Plasa antiinsecte este din fibra de sticla, 

ignifuga, iar culoarea gri a acesteia face ca 

praful depus sa fie de neobservat. 

Datorita arcului din interiorul plasei, 

ridicarea si coborarea acesteia se realizeaza 

foarte usor. 
 

TIPURI DE ACTIONARI PENTRU RULOURILE APLICATE 
MANUALA 

 

SEMI-AUTOMATA ELECTRICA CU 
TELECOMANDA 

ELECTRICA CU 
COMUTATOR 

Tabacherele sunt cele 

mai populare sisteme de 

transmisie aflate in acest 

moment pe piata. Sunt 

folosite la rulourile 

exterioare  clasice, cu 

dimensiuni nu prea mari 

Exista  mecanisme 

pe baza de manivela 

si diferite tipuri de 

arcuri.  

Manivela este 

folosita in cazul 

rulourilor exterioare 

cu o greutate mare. 

 

 

 

 

Se aplica pe zid si poate 

actiona un singur rulou 

exterior. 

 

Se pot actiona 1-5 rulouri 

in acelasi timp sau separat 

fiecare in parte. Rulourile pot 

fi situate si la etaje diferite. 

 

SPECIFICATII TEHNICE LAMELA 39MM 

SPECIFICATII TEHNICE LAMELA 45MM 

Caseta din aluminiu tesita la 45° 

Ax octagonal din otel 

Lamele din aluminiu umplute cu 
spuma poliuretanica 

Plasa antiinsecte incorporata 

Lamela finala din aluminiu pentru 
plasa de insecte cu perie 

Lamela finala din aluminiu cu 
garnitura de cauciuc 

Ghidaje laterale din aluminiu 
Cu dimensiunea 53 x 43 mm 



  

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

Controlul cantitatii de lumina care patrunde in locuinta, rulourile putand fi 

reglate in functie de perioada zilei in asa fel incat sa lase mai multa sau mai 

putina cantitate de lumina in incapere; 

 

RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii tehnice lamela 39mm 

Inaltime lamela 39 mm 

Grosime lamela 9 mm 

Nr. lamele/1m inaltime 26 buc 

Greutate / 1m² 2.8 kg 

Suprafata max. acceptata 6 mp 

Inaltime maxima  a ruloului inclusiv caseta H maxim admis 

Caseta 170 mm 1690 mm 

Caseta 210 mm 3310 mm 

Caseta 240 mm 4770 mm 

Detalii tehnice lamela 45mm 

Inaltime lamela 45 mm 

Grosime lamela 9 mm 

Nr. lamele/1m inaltime 22 buc 

Greutate / 1m² 2.9 kg 

Suprafata max. acceptata 6.5 mp 

Inaltime maxima  a ruloului inclusiv caseta H maxim admis 

Caseta 170 mm 1120 mm 

Caseta 210 mm 2450 mm 

Caseta 240 mm 3450 mm 

SistEme TITAN 

Sistemul suprapus de rulouri 

exterioare este conceput pentru 

instalare atat la cladirile nou 

construite cat si la cele aflate in 

proces de renovare. Datorita gamei 

cromatice largi, aceste rulouri sunt 

un element decorativ ideal care 

poate fi adaptat la orice tip de 

design al cladirii. 

Profil pentru varianta 

tencuibila, cu rigiditate 

crescuta, care poate fi alb 

sau acoperit cu folie renolit 

in intraga gama de culori 

disponibile. 

SPECIFICATII TEHNICE LAMELA 45MM 

SPECIFICATII TEHNICE LAMELA 39MM 

Capacul de 

vizitare la 

partea de jos 

sau la partea din 

fata a casetei. 

Legatura stabila 

dintre tocul 

ferestrei si glaf 

este asigurata 

de caseta. 

 

Izolare termica interioara din 

doua piese, care facilizeaza 

accesul pentru service atat 

pentru partea de jos a 

casetei, cat si pentru partea 

din fata. 

Profilele de 

adaptare pot fi 

utilizate 

impreuna cu 

aproape orice 

sistem pentru 

ferestre. 

Pentru acest tip de rulouri cele mai utilizate lamele sunt cele de 39mm sau 45 mm. 

Caseta exterioara din PVC 

Ax octagonal din otel 

Lamele din aluminiu umplute cu 

spuma poliuretanica 

Lamela finala din aluminiu cu 

garniture de auciuc 

Ghidaje laterale din PVC 

Dimensiune 60 x 40 mm 



  

Caseta exterioara din PVC 

Ax octagonal din otel 

Lamele din aluminiu umplute cu 
spuma poliuretanica 

Plasa antiinsecte incorporata 

Lamela finala din aluminiu pentru 
plasa de insecte cu perie 

Lamela finala din aluminiu cu 
garnitura de cauciuc 

Ghidaje laterale din PVC 
cu dimensiunea de 53 x 43 mm 

RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE 
 CU PLASA DE INSECTE INTEGRATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaltime maxima  a ruloului 
suprapus inclusiv caseta 

H maxim admis 

Caseta 170 mm 1460 mm 

Caseta 210 mm 2220 mm 

Caseta 240 mm 2500 mm 

Inaltime maxima  a ruloului 
suprapus inclusiv caseta 

H maxim admis 

Caseta 170 mm 940 mm 

Caseta 210 mm 1600 mm 

Caseta 240 mm 2500 mm 

TIPURI DE ACTIONARI PENTRU RULOURILE APLICATE 
MANUALA 

 

SEMI-AUTOMATA ELECTRICA CU 
TELECOMANDA 

ELECTRICA CU 
COMUTATOR Tabacherele cu 

panglica sunt cele mai 

populare sisteme de 

transmisie aflate în acest 

moment pe piaţă. Sunt 

folosite la rulourile 

exterioare  clasice, cu 

dimensiuni nu prea mari 

Exista  mecanisme 
pe bază de manivelă 

şi diferite tipuri de 

arcuri.  

Manivela este 

folosita în cazul 

rulourilor exterioare 

cu o greutate mare. 

 

 Se aplica pe zid si poate 

actiona un singur rulou 

exterior. 

 

Se poate actiona 1-5 
rulouri in acelasi timp sau 

separat fiecare in parte. 

Rulourile pot fi situate si la 

etaje diferite 

 

Utilizarea sistemului 

individual de plasa antiinsecte 

integrata ofera un plus de 

protectie impotriva insectelor, 

si a altor impuritati aduse de 

vant, fara a obstructiona 

patrunderea luminii naturale si 

a aerului. 

Plasa de insecte se monteaza in fata covorului de lamele, 

iar functionarea acesteia este independenta de 

functionarea covorului de lamele. Fabricata din fibra de 

sticla ignifuga, are culoarea gri. 

SPECIFICATII TEHNICE  
LAMELA 39MM LAMELA 45MM 



  

ALB / RAL 9016 SILVER / RAL 9006 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

Controlul cantitatii de lumina care patrunde in locuinta, rulourile putand fi 

reglate in functie de perioada zilei in asa fel incat sa lase mai multa sau mai 

putina cantitate de lumina in incapere; 

 

COVOR LAMELE CASETA + GHIDAJE 
CULORI STANDARD 

ALB / RAL 9016 SILVER / RAL 9006 

ALB / RAL 9016 SILVER / RAL 9006 
ALB / RAL 9016 

COVOR LAMELE CASETA + GHIDAJE 

CULORI DISPONIBILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARO DESCHIS / RAL 8014 MARO INCHIS / RAL 8019 

 

 

STEJAR AURIU 

MAHON 

NUC 

GRI ANTRACIT / RAL7016 

CULORI SPECIALE 

RULOURI APLICATE  

SistEme TITAN 

MAHON GRI ANTRACIT / RAL7016 

NUC STEJAR AURIU 

MARO DESCHIS / RAL 8014 MARO INCHIS / RAL 8019 

 

 

RULOURI SUPRAPUSE  

MARO DESCHIS / RAL 8014 MARO INCHIS / RAL 8019 

 

 

STEJAR AURIU 

MAHON 

NUC 

GRI ANTRACIT / RAL7016 

CULORI SPECIALE 

MAHON GRI ANTRACIT / RAL7016 

NUC STEJAR AURIU 

MARO DESCHIS / RAL 8014 

 

 

CULORI SPECIALE 

CULORI SPECIALE 

CULORI STANDARD CULORI STANDARD 

CULORI STANDARD 

Mostrele de culoare prezentate mai sus exista constant pe stoc si nu necesita comanda 

speciala.  

Putem furniza elementele rulourilor intr-o gama mult mai larga de culori. Pentru comenzi 

speciale nu ezitati sa ne contactati. 



  

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

Controlul cantitatii de lumina care patrunde in locuinta, rulourile putand fi 

reglate in functie de perioada zilei in asa fel incat sa lase mai multa sau mai 

putina cantitate de lumina in incapere; 

 

MECANISME SI ACCESORII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SistEme TITAN 

ACTIONARI MANUALE 

Tabachera cu panglica / snur  pentru actionare manuala a 

ruloului exterior din aluminiu. 

Pentru rulourile aplicate se foloseste tabachera cu snur, iar 

pentru cele suprapuse se foloseste tabachera cu panglica. 

In interiorul ei se bobineaza, printr-un dispozitiv cu arc, 

panglica/snurul de actionare rulou. 

Culori disponibile: alb sau maro. 

 

ACTIONARI SEMI- AUTOMATE 

ACTIONARE CU ARC 

MECANISME ANTIEFRACTIE 

Se foloseste, in general pentru rulourile exterioare destinate spatiilor comerciale 

sau locuintei, atunci cand inchiderea se face din exteriorul incaperii. 

 

Trebuie folosit cu incuiere pe ultima lamela. 

 

Sistemul de actionare cu manivela se utilizeaza in fabricarea rulourilor exterioare din 

aluminiu, avand dimensiuni mari.  

Rulourile exterioare din aluminiu cantaresc aproximativ 3.5kg/mp, actionarea 

manuala a acestora atunci cand depasesc anumite dimensiuni nu mai este facila. 

ACTIONARE CU MANIVELA 

Este un element  de securitate, 

inchiderea realizandu-se in ghidajele 

laterale ale ruloului. 

Se foloseste ca sistem de securitate 

pentru ruloul extrerior din aluminiu 

astfel incat covorul de lamele sa nu 

poata fi ridicat din exterior. Sistemul 

automat deblocheaza culisarea doar 

la actionarea din interior. 

 

Broasca cu cheie 
 

Sistemul se poate utiliza in cazul rulourilor cu dimensiuni mari, al caror covor de lamele 

cantareste mai mult de 15kg. 

Avand sistemul de manivela inclus in tabachera, nu afecteaza designul general a camerei. 

Bolturi automate 
 

ACTIONARE CU TABACHERA CU MANIVELA INCLUSA 



  

Motor tubular simplu sau cu receptor 

incorporat pentru rulouri exterioare cu ax de 

40 mm. 

Poate fi actionat  cu comutator sau 

telecomanda. 

 

Disponibil in varianta de 6 Nm si 10 Nm 
 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

Controlul cantitatii de lumina care patrunde in locuinta, rulourile putand fi 

reglate in functie de perioada zilei in asa fel incat sa lase mai multa sau mai 

putina cantitate de lumina in incapere; 

 

Durata medie de viata a motoarelor este de 5 ani, iar garantia acordata pentru 

acestea este de 2 ani. 

 

AUTOMATIZARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor tubular simplu, cu receptor 

incorporat, la care se poate adauga si actionare 

manuala (manivela) in caz de urgenta pentru 

rulouri exterioare cu ax de 60 mm. 

 Poate fi actionat cu comutator sau de la 

distanta cu telecomanda. 

Disponibil in varianta de 20 Nm, 30 Nm si 

50 Nm 

 

 

  

 

SistEme TITAN 

Intrerupatoarele aplicate pe 

tencuiala cu actionare sus-jos sunt 

destinate controlului local al 

rulourilor. 

Au avantajul de a putea fi aplicate 

oriunde in proximitatea ruloului in 

functie de cerintele utilizatorului. 

 

Avantajul intrerupatorului cu revenire 

este acela ca ruloul este actionat sus 

sau jos doar atata timp cat este tinut 

apasat intrerupatorul. 

La eliberarea intrerupatorului 

motorul se opreste si intrerupatorul 

revine in pozitia neutra. 

 

Comutator aplicat simplu 
 

Comutator aplicat cu revenire 
 

Comutator doza 
 Se monteaza in doza, ca restul 

intrerupatoarelor de doza, 

designul general al camerei 

neavand de suferit. 

Sunt destinate controlului 

local al rulourilor. 

Este livrat impreuna cu rama 

de mascare. 

Se aplica pe tencuiala. Este destinat 

controlului local al rulourilor. 

Se pot  aplica in exterior deoarece 

sunt protejate contra intemperiilor. 

Sunt prevazute cu cheie pentru 

asigurarea contra tentativelor de 

efractie. 

 

Comutator aplicat cu cheie 
 

Comutator aplicat cu cheie 
 

Comutator aplicat sus-jos 
 

Comutator aplicat sus-jos doza 
 

Comutator dublu doza  
 

Se aplica pe tencuiala. Este 

destinat controlului local al 

rulourilor. 

Au avantajul de a putea fi 

aplicate oriunde in proximitatea 

ruloului in functie de cerintele 

utilizatorului. 

Se monteaza in doza, ca restul 

intrerupatoarelor de doza, 

designul general al camerei 

neavand de suferit. 

Sunt destinate controlului 

local al rulourilor. 

 

Pot fi aplicate in exterior intrucat sunt 

protejate contra intemperiilor. Sunt 

prevazute cu cheie pentru asigurarea 

contra tentativelor de efractie. 

Designul general al peretelui exterior 

nu are de suferit. Este livrat impreuna 

cu rama de mascare. 

 

Se monteaza in doza, ca restul 

intrerupatoarelor de doza, 

designul general al camerei 

neavand de suferit. 

Pot actiona doua rulouri. 

Este livrat impreuna cu rama 

de mascare. 



  

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

Controlul cantitatii de lumina care patrunde in locuinta, rulourile putand fi 

reglate in functie de perioada zilei in asa fel incat sa lase mai multa sau mai 

putina cantitate de lumina in incapere; 

 

AUTOMATIZARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SistEme TITAN 

Intrerupatoar cu telecomanda 
Este folosit pentru comanda unui singur 

rulou exterior. 

Acest este un tip de intrerupator fara fir 

(wireless), Poate fi aplicat oriunde pe perete 

si se poate schimba usor amplasarea acestuia 

cand se doreste. 

Maximizeaza functiile celor doua produse 

clasice de comanda si control - 

intrerupatorul si telecomanda. 

 

Este folosit pentru comanda unui grup de 
doua rulouri exterioare. 

Acest este un tip de intrerupator fara fir 

(wireless), poate fi aplicat oriunde pe perete 

si cel mai important se poate schimba usor 

amplasarea cand se doreste acest lucru. 

Maximizeaza functiile celor doua produse 

clasice de comanda si control - 

intrerupatorul si telecomanda. 

 

Intrerupatoar cu telecomanda dublu 

Telecomanda tip A cu 1 canal 
 

Telecomanda tip A cu 5 canale 
 

Telecomanda de interior 

cu un canal este folosita 

pentru controlul unui singur 

rulou prevazut cu motor.  

Au inclus suport pentru 

fixarea lor facila pe perete. 

Telecomanda de interior cu 4 
canale poate actiona un grup de 4 

rulouri prevazute cu motor. Au 

inclus suport pentru fixarea lor pe 

perete. 

Actionarea rulourilor se poate 

face individual sau pot fi actionate 

toate rulourile exterioare 

concomitent. 

 

Telecomanda de interior cu 

15 canale poate actiona un grup 

de 15 rulouri prevazute cu 

motor. Au inclus suport pentru 

fixarea lor pe perete. 

Actionarea rulourilor se 

poate face individual sau pot fi 

actionate toate rulourile 

exterioare concomitent. 

 

 

Telecomanda tip A cu 15 canale 
 

Telecomanda tip B cu 1 canal 
 

Tel ecomanda tip B cu 5 canale 
 

Telecomanda tip B cu 15 canale 
 

Telecomanda de interior 

cu un canal este folosita 

pentru controlul unui singur 

rulou prevazut cu motor.  

Au inclus suport pentru 

fixarea lor facila pe perete. 

Telecomanda de interior cu 4 
canale poate actiona un grup de 4 

rulouri prevazute cu motor. Au 

inclus suport pentru fixarea lor pe 

perete. 

Actionarea rulourilor se poate 

face individual sau pot fi actionate 

toate rulourile exterioare 

concomitent. 

 

Telecomanda de interior cu 
15 canale poate actiona un grup 

de 15 rulouri prevazute cu 

motor. Au inclus suport pentru 

fixarea lor pe perete. 

Actionarea rulourilor se 

poate face individual sau pot fi 

actionate toate rulourile 

exterioare concomitent. 

 

 
Telecomanda TIMER cu 1 canal 

 

Telecomanda TIMER cu 4 , 8 sau 15 canale 

 Este folosita pentru controlul unui singur rulou 

automatizat atunci cand se doreste programarea 

actionarii acestuia. 

Programarea se face pentru intervale orare in 

scopul eliminarii rutinei zilnice. Au inclus suport 

pentru fixarea lor facila pe perete.  

Reprezinta cea mai simpla modalitate de 

programare pentru rulourile aplicate. 

 

Este folosit pentru comanda unui singur rulou 

exterior. 

Acest este un tip de intrerupator fara fir (wireless), 

Poate fi aplicat oriunde pe perete si se poate schimba 

usor amplasarea acestuia cand se doreste. 

Maximizeaza functiile celor doua produse clasice de 

comanda si control - intrerupatorul si telecomanda. 

 

Unitate de comanda programabila  
 

Unitate de comanda de perete 

programabila, fara fir ( wireless). 

Poate actiona 20 de rulouri 

exterioare in acelasi timp. 

Senzor de vant si lumina 
 

Receptor extern 
 

Senzor de vant si lumina SOLAR POWER wireless 

 

Receptoare externe pentru 

motoarele standard sau manuale.  

Sunt proiectate astfel incat sa fie 

rezistente la umezeala. 

Disponibile si in versiune wireless. 

Conectand un senzor pentru vant si 

lumina la un panou de comanda, ruloul 

dumneavoastra se poate inchide automat 

atunci cand este sesizat un curent de aer 

puternic sau in funtie de intensitatea 

luminii.   

Astfel locuinta dumneavoastra este 

protejata impotriva furtunii sau a radiatilor 

solare puternice. 

Senzorul  se poate monta oriunde, 

functionand pe baza de energie solara. 

Ruloul dumneavoastra se poate inchide 

automat atunci cand este sesizat un curent 

de aer puternic sau in funtie de intensitatea 

luminii.   

Astfel locuinta dumneavoastra este 

protejata impotriva furtunii sau a radiatilor 

solare puternice. 

 



  

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

Controlul cantitatii de lumina care patrunde in locuinta, rulourile putand fi 

reglate in functie de perioada zilei in asa fel incat sa lase mai multa sau mai 

putina cantitate de lumina in incapere; 

 

AUTOMATIZARI - SOMFY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SistEme TITAN 

 

Motor cu telecomandă radio integrată. 

 

Telecomanda 

Panou de control programabil montat pe perete 

cu posibilitatea de a controla individual un rulou. 

Are 5 moduri de funcţionare: Săptămânal, 2 

moduri "cosmice” (în funcţie de sezon şi ore de 

lumină solară), întâmplător (simulare prezenţă) 

şi OFF (dezactivarea temporală a programelor). 

Unitate de comandă fără cablu montat în apropierea 
ferestrei, întotdeauna la îndemână. 

Comandă un singur element al echipamentului. 

Funcţii de ridicare, coborâre şi oprire şi poziţia de 

confort. 

Poate fi adaptată ulterior la comandă centrală sau 

automată. 

Motor cu telecomandă radio integrată. 

Reţine automat setările pentru ridicarea 

sau coborârea ruloului setate pentru 

deschidere sau închidere completă. 

Opreşte automat ruloul şi il ridică dacă se 

loveşte de un obstacol. 

Nu forţaţi ruloul când aceasta este blocat. 

Funcţii de ridicare, coborâre şi 

oprire. 

 

Motor cablat pentru toate tipurile de 

rulouri. 

Izolaţie dublă pentru o siguranţă mărită 

 

Permite adaptarea unui sistem cablat la o instalaţie 

RTS. 

Pentru a beneficia de avantajele telecomenzii. 

Pentru centralizare.  

Funcţii de ridicare, coborâre şi oprire. 

Motor simplu 
 

Motor universal standard 
 

Motor universal compact  
 

Motor complet   
 

Intrerupator cu centrala incorporata 
 

Intrerupator programabil simplu 
 

Intrerupator programabil multicanal 

 
Unitate de comandă de perete fără cablu, 

programabilă. 

Control individual sau grupat. 

Are 5 moduri de funcţionare: Zilnic, săptămânal, 

"cosmic” (corespunzător orelor de lumina 

soarelui) şi întâmplător (simulare prezenţă). 

Unitatea de comandă radio, 1 canal 

Funcţii de ridicare, coborâre şi oprire şi poziţia de 

confort  pentru fiecare canal. 

Patru modele disponibile. 

Unitatea de comandă radio, 4+1 canale 
Funcţii de ridicare, acoborâre şi oprire şi poziţia 

de confort pentru fiecare canal. 

Patru  modele disponibile. 

 

Coboară sau ridică rulourile sau jaluzele 

interioare în funcţie de intensitatea radiaţiei 

solare. 

Funcţionează cu baterie. Durată de funcţionare 

excelentă a bateriei. 

Discret şi compact. 

Autonomie 100%. 

Coboară în mod automat marchiza în cazul când 

bate soarele. 

Poate fi folosit pentru marchize orizontale sau 

jaluzele verticale, jaluzele veneţiene sau rulouri. 

Este alimentat de celule fotovoltaice 

Discret şi compact. 

Telecomanda 1 canal 

 

Telecomanda 4+1 canale 

 

Senzor solar 
 

Senzor solar Wireless 
 

Capacitatea motoarelor este testata in conditii meteorologice dintre cele mai dificile. 

Toate motoarele Somfy corespund tuturor prevederilor de siguranta europene si 

internationale, normelor si standardelor electrice si certificarilor ISO 9001 si 14002. 

Garantia acordata pentru motoare si sisteme automate este de 3 ani. 



  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usi  de garaj, 
ideale pentru orice locuinta 



  

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

Controlul cantitatii de lumina care patrunde in locuinta, rulourile putand fi 

reglate in functie de perioada zilei in asa fel incat sa lase mai multa sau mai 

putina cantitate de lumina in incapere; 

 

ALB / RAL 9016 MARO DESCHIS 
 RAL 8014 

MARO INCHIS 
 RAL 8019 

SILVER 
 RAL 9006 

GRI ANTRACIT 
 RAL 7016 

STEJAR AURIU 
  

USI DE GARAJ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii tehnice lamela 55mm 

Inaltime lamela 55 mm 

Grosime lamela 14 mm 

Nr. lamele/1m inaltime 18 buc 

Greutate / 1m² 3.4 kg 

Suprafata max. acceptata 9.5 mp 

Inaltime maxima  a ruloului inclusiv caseta H maxim admis 

Caseta 180 mm  1510 mm 

Caseta 205 mm 2020 mm 

Caseta 250 mm 3140 mm 

Caseta 300 mm 5000 mm 

Inaltime maxima  a ruloului inclusiv caseta H maxim admis 

Caseta 250 mm 1940 mm 

Caseta 300 mm 3510 mm 

Caseta 350 mm 4770 mm 

Detalii tehnice lamela 77mm 

Inaltime lamela 55 mm 

Grosime lamela 18.5 mm 

Nr. lamele/1m inaltime 13 buc 

Greutate / 1m² 4.8 kg 

Suprafata max. acceptata 15 mp 

SistEme TITAN 

Usile de garaj se pot instala atat la 
cladirile in constructie, cat si la cladirile deja 

existente. Se pot utiliza pentru spatiile 

deschise din hale industriale, garaje, 

depozite sau centre comerciale. 

Datorita gamei variate de culori, se 

integreaza perfect la configuratia 

constructiei. 

Usile sunt fabricate din aluminiu si 

sunt rezistene la abraziune si factorii de 

mediu. 

Caseta din aluminiu 
tesita la 45° 

 Ax octagonal din otel 

 
Lamele din aluminiu 

umplute cu spuma 

poliuretanica 

 Ghidaje laterale din 
aluminiu cu 

dimensiunea de 53 x 43 
mm 

 
Lamela finala din 

aluminiu cu garnitura 
de cauciuc 

 

SPECIFICATII TEHNICE LAMELA 55MM 
Lamelele sunt concepute pentru a fi utilizate pentru ferestre cu deschideri mari, 

pentru usi si usi de garaj. 

Spuma poliuretanica din interiorul profilului oferă izolare termică și fonică. 

Este rezistenta la conditiile meteorologice aspre si nu necesita o curatare 

frecventa.  

 

Este tipul de lamela cel mai des folosit pentru usile de garaj.  

Constructia rigida a lamelei si umplutura cu spuma poliuretanica ajuta la 

izolatia termica si fonica a garajului.  

Datorita grosimii profilului ofera si un plus de securitate. 

 

 

SPECIFICATII TEHNICE LAMELA 77MM 

CULORI DISPONIBILE 

*Pentru alte culori va rugam sa ne contactati. 



  

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

Controlul cantitatii de lumina care patrunde in locuinta, rulourile putand fi 

reglate in functie de perioada zilei in asa fel incat sa lase mai multa sau mai 

putina cantitate de lumina in incapere; 

 

Motor tubular simplu sau cu receptor 

incorporat pentru rulouri exterioare cu ax de 

60 mm. 

Pot fi actionate  cu comutator sau 

telecomanda. 

 

Disponibil si in varianta cu actionare, in 

caz de urgenta, cu manivela. 
 

MECANISME SI ACCESORII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SistEme TITAN 

Motor tubular simplu sau cu receptor 

incorporat, la care se poate adauga si actionare 

manuala (manivela) in caz de urgenta pentru usi 

de garaj cu ax de 70 mm. 

 Poate fi actionat cu comutator sau de la 

distanta cu telecomanda. 

 

 

  

 

Telecomanda tip breloc patrata 
 

Comutator aplicat cu cheie 
 

Este foarte rezistenta si prevazuta cu 

dispozitiv impotriva actionarii accidentale. 

Datorita dimensiuniloir reduse si 

designului ergonomic se recomanda 

pentru actionarea usii de garaj. 

Se aplica pe tencuiala. Este destinat 

controlului local al rulourilor. 

Se poate aplica in exterior fiind 

protejat contra intemperiilor. 

Este prevazut cu cheie pentru 

asigurarea contra tentativelor de 

efractie. 

 

Comutator aplicat sus-jos 
 

Comutator aplicat sus-jos WATER-PROOF 
 

Comutator ingropat cu cheie  
 

Se aplica pe tencuiala. Este 

destinat controlului local al 

rulourilor. 

Are avantajul de a putea fi 

aplicat oriunde in proximitatea 

ruloului in functie de cerintele 

utilizatorului. 

Se poate monta si in exterior, 

fiind protejat printr-o masca de 

cauciuc impotriva conditiilor 

meteo nefavorabile. 

Este destinat controlului local 

al rulourilor. 

 

Poate fi aplicat in exterior intrucat 

este protejat contra intemperiilor. Este 

prevazut cu cheie pentru asigurarea 

contra tentativelor de efractie. 

Designul general al peretelui exterior 

nu are de suferit. Este livrat impreuna 

cu rama de mascare. 

 

Telecomanda tip breloc  
 

 Datorita dimensiuniloir reduse si 

designului ergonomic se recomanda 

pentru actionarea usii de garaj. 



  

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

 

 

De asemena, ofera protectie impotriva manifestarilor meteo 

violente, viscol, ploaie, grindina, protejand ferestrele si prevenind 

evenimente precum spargerea acestora. 

 

 

 

 

Controlul cantitatii de lumina care patrunde in locuinta, rulourile putand fi 

reglate in functie de perioada zilei in asa fel incat sa lase mai multa sau mai 

putina cantitate de lumina in incapere; 

 

SISTEM PENTRU DETECTIE DE OBSTACOL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SistEme TITAN 

Sistemul are trei moduri diferite de functionare: 

 

A. Senzorul de detectie a obstacolului din banda de cauciuc a usii de garaj sesizeza obstacolul, usa 

de garaj se va opri imediat; 

B. Senzorul de detectie a obstacolului din banda de cauciuc a usii de garaj sesizeza obstacolul, usa 

de garaj ruleaza in sens invers pentru un ciclu, apoi se opreste; 

C. Senzorul de detectie a obstacolului din banda de cauciuc a usii de garaj sesizeza obstacolul, usa 

de gara ruleaza in sens invers pana la limita, apoi se opreste. 

Senzor de obstacole 

banda de cauciuc 
Senzor de obstacole  

Receptor extern 

simplu 

Senzor 

Telecomanda Telecomanda 

Senzor de obstacole 

banda de cauciuc 
Senzor de obstacole  

Receptor extern 

simplu 

Senzor 

Telecomanda Senzor Senzor de obstacole 

banda de cauciuc 

Receptor extern simplu Receptor simplu 

Sistem pentru detectia obstacolelor 

Receptor WIRELESS  

Telecomanda 

Senzor de obstacole banda de cauciuc 

Receptor extern simplu 

 Se pot seta 3  tipuri de functionare: 
A. obstacol – stop 
B. obstacol si rulare in sens invers un ciclu de 
rotatie 
C. obstacol si rulare in sens invers pana la limita 
superioara 
 Viata medie a bateriei:  > 3ani 
 Temperaturi de functionare: -20°C la  +55°C 

 

 

Senzor 

 Rezistenta la temperaturi mari 
 Magnet puternic 
 Aticoroziv – Antiimbatranire 
 Viata medie: < 10 ani 
 Temperaturi de functionare: -20°C la  +80°C 

 
 


