
Rulouri aplicate cu caseta tencuibilă, cu sau fără plasă antiinsecte

Cost suplimentar acţionare manuală

cu alte mijloace decât şnur sau bandă

Sistem de acţionare cu arc

Sistem de acţionare cu manivelă

Sistem de acţionare cu vinci

(reductor - tabacheră cu manivelă)

Sisteme antiefracţie pentru

acţionare manuală

Închidere cu YALĂ pe ultima lamelă

Sistem antiefracţie manual pe ultima 
lamelă

Sistem antiefracţie automat cu bolţuri
metalice

Opţionale pentru acţionare motorizată

Întrerupător simplu

Întrerupător cu cheie

Telecomandă suplimentară cu 4 canale

Telecomandă suplimentară cu 15 canale

Telecomandă cu programare închis/deschis (1 canal)

Telecomandă cu programare închis/deschis (15 canale)

Dispozitiv acţionare simultană a 2 rulouri

Telecomandă Somfy cu 4 canale

Telecomandă suplimentară cu 1 canal

Întrerupător Somfy

Senzor de soare Somfy

Telecomandă Somfy cu 1 canal

Cornier de închidere  Alb (RAL9016)/Maro (RAL8014)

Rectangular aluminiu 40x20 - Alb (RAL9016)/Maro (RAL8014)

Ştecher ceramic

Rectangular aluminiu 40x40 - Alb (RAL9016)/Maro (RAL8014)

Alte accesorii

Rectangular aluminiu 40x20 - alte nuanţe RAL

Rectangular aluminiu 40x40 - alte nuanţe RAL

Opţionale pentru acţionare

manuală

Mâner de prindere antimurdărire (șnur-bandă)

Dispozitiv acționare simultană a 2 rulouri

(două covoare acționate simultan)

Sisteme antiefracţie pentru

acţionare motorizată

Sistem antiefracţie blocare lamele

Cost suplimentar acţionare motorizată

Motor cu întrerupător fără acționare 
manuală de urgență (preț fără întrerupător)

Motor cu telecomandă (telecomandă cu un 

canal inclusă în preț)

Motor Somfy cu întrerupător (preț fără
întrerupător)

Motor cu telecomandă (preț fără telecomandă)

Motor cu detectare obstacole cu telecomandă
(sistem antiefracție și telecomandă cu 1 canal incluse)

Pentru acţionarea cu arc se 

folosesc lamele neperforate şi 

este obligatorie instalarea unui 

sistem antiefracţie (yală).

Acţionarea manuală cu şnur 

sau bandă se foloseşte pentru 

rulourile cu dimensiuni de 

până la 2,5 mp.

Pentru rulourile cu acţionare 

motorizată se poate instala un 

sistem de acţionare manuală 

de urgență.

Rulourile cu dimensiuni mai mari de 2,5 m se pot acţiona cu 

manivelă, arc sau cu motor (Întrerupător sau telecomandă).

Sistemul antiefracție manual pe ultima lamelă nu 

este disponibil pentru ruloul cu plasa încorporată.

Motor cu întrerupător și acționare 
manuală de urgență (preț fără întrerupător)

Motor Somfy cu telecomandă (preț fără
telecomandă)

Accesorii
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