
 ClickFIX® pentru montaj ușor

 Termoizolare, valoare U=1.35 W/m²K

 Greutate redusă

 Trepte antiderapante din molid

 Protecții din material plastic pentru mai 

multă stabilitate

 Mâna curentă este disponibilă ca 

accesoriu separat 

 ClickFIX® pentru montaj ușor

 Termoizolare eficientă, valoare U= 0.99 W/m²K

 Greutate redusă

 Trepte antiderapante din molid 

 Protecții din material plastic pentru 

mai multă stabilitate

 Permeabilitate la aer Clasa 4

 Mâna curentă este disponibilă ca 

accesoriu separat 
 

 ClickFIX® și colțare premontate

 Termoizolare superioară, valoare U=0.49 W/m²K

 Greutate redusă

 Trepte antiderapante din fag

 Protecții din material plastic pentru 

mai multă stabilitate

 Permeabilitate la aer Clasa 4

 Mâna curentă este disponibilă ca 

accesoriu separat

82€

101€

225€
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STANDARD
VELTA NLL 2610B, NLL 2640

STANDARD PLUS
VELTA NLL 3640, NLL 3620

PREMIUM
VELTA NLL 7620

U=1.35 

U=0.49

PERMEABILITATE 
LA AER 

CLASA
4

U=0.99 

PERMEABILITATE 
LA AER 

CLASA
4

VELTA 
Scări acces pod 
Montaj rapid, termoizolare 
eficientă, design și calitate

Tehnologia 
unică asigură 

un montaj 
rapid și sigur

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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Alegerea firească 
a scării tale de 
acces în pod
Designul inteligent al scărilor de acces în pod 
VELTA le face ușor de montat și de utilizat

Pentru mai multă eficiență energetică, toate 
trapele au o structură de tip sandwich în 
compoziția căreia intră polistiren termoizolant 
între panouri rigide de HDF. 

Tehnologia ClickFIX® și greutatea redusă 
garantează montajul în siguranță și fără 
probleme

Scările VELTA asigură accesul ușor și 
în siguranță către pod. Pentru că sunt 
alcătuite din 3 segmente care se pliază, 
pot fi folosite cu ușurință și necesită 
foarte puțin spațiu. Toate scările sunt 
prevăzute cu trepte antiderapante    
pentru mai multă siguranță și cu un 
sistem avansat de arcuri pentru operare 
fără efort. 

Montaj rapid datorită tehnologiei 
unice ClickFIX® 
Atunci când alegi scările VELTA, 
beneficiezi de un sistem unic prin 
care montajul devine foarte ușor și 
rapid. Tehnologia ClickFIX® înseamnă 
că aproape toate componentele se 
asamblează prin simpla apăsare sau 
tragere. Doar câteva piese necesită 
folosirea unei șurubelnițe sau a unei 
mașini de găurit.  

Pentru a ușura și mai mult montajul, 
greutatea fiecărei scări VELTA este 
redusă cu până la 25% față de alte 
produse similare. Nicio piesă 
componentă nu cântărește mai mult de 
8-11 kilograme, astfel încât întregul 
proces de montaj este simplu și ușor de 
realizat. 

Economisești energie prin 
termoizolare eficientă
Alege dintre cele trei modele diferite de 
scări VELTA, fiecare dintre ele oferind 
un nivel de termoizolare din ce în ce mai 
mare. Folosește clasificarea din paginile 
următoare pentru a alege modelul care 
ți se potrivește și noi îți garantăm 
calitatea și durabilitatea scării tale 
VELTA. 

     

•	 Trapă	de	26	mm	grosime	dintre	care	20	mm	polistiren.	Uscară=1.35 W/m2 K

•	 Greutate	de	17	kg	(NLL	2610B)	și	de	21.5	kg	(NLL	2640)	–	cu	până	la	25%	mai	ușoare	

față de alte produse similare

•	 Alcătuite	din	3 segmente care se pliază, ocupând astfel foarte puțin spațiu

•	 Sistem avansat de arcuri pentru operare ușoară, fără efort 

•	 Trepte antiderapante din molid 

•	 Protecții din material plastic pentru mai multă stabilitate și siguranță (NLL2640)

•	 Design	impecabil,	trapă	albă	(NLL	2640)	sau	maro	(NLL	2610B),	fără	balamale	vizibile

•	 Permeabilitate	la	aer	Clasa	4	(NLL	2610B)	și	Clasa	3	(NLL	2640)	pentru	spații													

interioare fără curent

•	 Mâna curentă este disponibilă ca accesoriu separat*

•	 Trapă	de	36	mm	grosime	dintre	care	30	mm	polistiren.	Uscară=0.99 W/m2 K

•	 Greutate	22	kg	–	cu	până	la	25%	mai	ușoară	față de alte produse similare

•	 Alcătuite	din	3 segmente care se pliază pentru dimensiunile 60 x 120 cm și 70 x 120 cm

•	 Alcătuite	din	4 segmente care se pliază pentru dimensiunile 60 x 93 cm și 70 x 93 cm

•	 Sistem avansat de arcuri pentru operare ușoară, fără efort

•	 Trepte antiderapante din molid 

•	 Protecții din material plastic pentru mai multă stabilitate și siguranță

•	 Design	impecabil,	trapă	albă,	fără	balamale	vizibile

•	 Permeabilitate	la	aer	Clasa	4	pentru	protecție	superioară	împotriva	curentului

•	 Mâna curentă este disponibilă ca accesoriu separat pentru NLL 3640*

•	 Trapă	de	76	mm	grosime	dintre	care	70	mm	polistiren.	Uscară=0.49 W/m2 K

•	 Greutate	23	kg	–	cu	până	la	25%	mai	ușoară	față de alte produse similare

•	 Alcătuite	din	3 segmente care se pliază, ocupând astfel foarte puțin spațiu

•	 Sistem avansat de arcuri pentru operare ușoară, fără efort

•	 Trepte antiderapante din fag 

•	 Protecții din material plastic pentru mai multă stabilitate și siguranță

•	 Design	impecabil,	trapă	albă,	fără	balamale	vizibile

•	 Permeabilitate	la	aer	Clasa	4	pentru	protecție	superioară	împotriva	curentului

•	 Tehnologie	ClickFIX® și colțare premontate pentru montaj corect și rapid

•	 Mâna curentă este disponibilă ca accesoriu separat*

Scanează pentru 
montaj
Urmărește ghidul 
de montaj VELTA 
NLL 7620

Scanează pentru 
montaj
Urmărește ghidul 
de montaj VELTA 
NLL 3640, NLL 3620

Scanează pentru 
montaj
Urmărește ghidul 
de montaj VELTA 
NLL 2610B,  NLL 2640

Scări Standard de acces în pod, cu greutate redusă, tehnologie 
ClickFIX® și termoizolare. Testate conform EN 14975.

Scări Standard Plus de acces în pod, cu greutate redusă, tehnologie 
ClickFIX® și termoizolare eficientă. Testate conform EN 14975.

Scări Premium de acces în pod, cu greutate redusă, tehnologie 
ClickFIX® și termoizolare superioară pentru eficiență energetică. 
Testate conform EN 14975.

Cod produs Dimensiuni gol Fără TVA Cu TVA

NLL 060120 7620 60 x 120 cm 225€ 279€

NLL 070120 7620 70 x 120 cm 235€ 291€

Mână curentă   ZLL 112 16€ 20€

PREȚ
VELTA NLL 7620

STANDARD
VELTA NLL 2610B 
& NLL 2640

STANDARD PLUS
VELTA NLL 3640
& NLL 3620

PREMIUM
VELTA NLL 7620
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Cod produs Dimensiuni gol Fără TVA Cu TVA

NLL 060120 3640 60 x 120 cm 101€ 125€

NLL 070120 3640 70 x 120 cm 107€ 133€

NLL 060093 3620 60 x 93 cm 135€ 167€

NLL 070093 3620 70 x 93 cm 138€ 171€

Mână curentă ZLL 112 pentru NLL 3640 16€ 20€

PREȚ
VELTA NLL 3640, NLL 3620

D

Dimensiuni

A 107.6 cm

B 274.0 cm

C 48.7 cm

Dimensiuni

A 121.0 cm

B 272.0 cm

C/3 38.4 cm

C/4 42.6 cm

Dimensiuni 

A 121.0 cm

B 273.0 cm

C 37.8 cm

C

 A 

 B 

C

C

D

D

DU=0.49
PERMEABILITATE 

LA AER 
CLASA

4

U=0.99 
PERMEABILITATE 

LA AER 
CLASA

4
3 segmente care se pliază

* Află mai multe despre accesoriile disponibile de la distribuitorii VELUX sau pe velux.ro

Cod produs Dimensiuni gol Fără TVA Cu TVA

NLL 060120 2610B 60 x 120 cm 82€ 102€

NLL 070120 2610B 70 x 120 cm 85€ 105€

NLL 060120 2640 60 x 120 cm 93€ 115€

NLL 070120 2640 70 x 120 cm 99€ 123€

Mână curentă  ZLL 112 16€ 20€

PREȚ
VELTA NLL 2610B, NLL 2640

D

D

U=1.35 

În stoc 26 zile lucrătoare12 zile lucrătoare 

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


