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DESPRE VALEDO
   Înființată în 2011, Valedo Systems SRL s-a 
impus drept liderul pe piața închiderilor cu 
sticlă glisantă pentru terase și balcoane din 
România.    
   Produse în fabrica proprie din București, 
sistemele Valedo pentru închiderea terasei 
sau a balconului cu sticlă glisantă au de-
venit rapid cunoscute mulțumită calității 
materialelor alese, a asamblării ireproșabile 
a componentelor și a fiabilității ansam-
blului. Toate sistemele produse de către 
Valedo Systems sunt unice, complet per-
sonalizate spațiului și dimensiunilor ben-
eficiarului final.
   Cu o rețea națională de parteneri 
specializați în montajul sistemelor Valedo, 
nu a fost nicicând mai ușor ca un benefi-
ciar final să creeze un spațiu confortabil cu 
ajutorul sistemelor Valedo, care îi vor oferi 
posibilitatea de a fi în contact cu exteriorul 
și care vor funcționa corect și eficient în 
timp.

BANDĂ MAGNETICĂ, 
INOVAȚIE VALEDO

Sistemele Valedo asigură transparență la un 
nivel ridicat și sunt sigurele care utilizează 
etanșare cu bandă magnetică între panouri.

CONFIGURATOR ONLINE AL 
PROIECTULUI

Am dezvoltat configuratorul online care ajută 
partenerii Valedo să oferteze rapid, iar prețul se 
calculează automat, fără erori.

APLICAȚIE ONLINE PENTRU 
ESTIMARE PREȚ

Valedo Systems a dezvoltat unica aplicație de 
calcul estimativ al prețului sistemelor glisante 
din sticlă de pe piața din România dedicată 
beneficiarilor finali.

UTILAJE MODERNE,
PRECIZIE COMPUTERIZATĂ

Folosim primul echipament automat controlat 
numeric din lume pentru lipirea panourilor de 
sticlă - inventat și patentat de Valedo Systems.

INOVAȚIILE CU CARE NE
MÂNDRIM:
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SISTEM GLISANT PENTRU TERASĂ
VALEDO BKS-T
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REZISTENT LA 
VÂNT

VALEDO BKS-T
Special conceput pentru închideri de terase, 
sistemul Valedo BKS-T oferă o priveliște 
nemarginită asupra naturii și cantitate 
maximă de lumină naturală.
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SISTEM ETANȘ

SISTEM MODERN & 
ESTETIC
Valedo BKS-T este conceput pentru a vă oferi 
o priveliște nelimitată, pentru a vă simți în 
plin contact cu natura, în timp ce savurați 
senzația de libertate și aer proaspăt. Sistemul 
oferă flexibilitate maximă și posibilitatea de a 
folosi terasa tot timpul anului. Puteți alege să 
folosiți terasa complet deschisă, bucurându-vă 
de aerul curat, sau, atunci când vremea este 
nefavorabilă, să alegeți o terasă protejată de 
intemperii.
Sistemul Valedo BKS-T este o soluție modernă, 
estetică și fiabilă pentru închiderea terasei.
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ETANȘARE
MAGNETICĂ
Banda magnetică - inovație 
introdusă pe piață de către 
Valedo Systems - este 
folosită între panouri, aceasta 
fiind concepută să asigure 
etanșare dar, în același timp, 
să mențină vizibilitatea și 
spațiul protejat de intemperii.

PRAG DE 
TRECERE
Șina inferioară a fost gândită 
drept un prag de trecere. 
Special proiectată pentru 
terasele aflate la parter și 
având un design rotunjit, 
aceasta are o înălțime de 
numai 2 cm, astfel încât nu va 
constitui un obstacol pentru 
copii.
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PROFIL
DE TRECERE

PROFIL
COMPENSATOR

Șina inferioară are un design rotunjit, fără 
colțuri și muchii ascuțite, și o înălțime de nu-
mai 2 cm. Această șină a fost gândită drept un 
prag de trecere ce nu va deveni un obstacol în 
calea copiilor sau a vârstnicilor. 
Șina are canale speciale pentru colectarea 
condensului format pe panourile din sticlă iar 
periile instalate pe profilele sistemului oferă 
siguranță împotriva infiltrațiilor.

Pentru un montaj impecabil chiar și în spații 
în care există diferențe de nivel, am proiectat 
profilul compensator care poate acoperi o 
diferență de până la 22 mm.
Profilul inteligent din aluminiu, aflat în partea 
superioară, ajută la echilibrarea diferenței de 
nivel dintre sistem și suprafața de montare și 
permite instalarea chiar și în cazurile în care 
suprafața nu este complet dreaptă.
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GLISARE ÎN
TOTALITATE

Panourile de sticlă glisează și pliază în 
capete, eliberând spațiul în totalitate. Siste-
mul este proiectat pentru a glisa chiar și pe 
colțuri, indiferent de unghiul format, iar sis-
temul de blocare al panourilor le va asigura 

atunci când sunt parcate.
REZISTENT LA 

IMPACT
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TRANSPARENȚĂ 
MAXIMĂ
Tot ceea ce vedeți este sticlă! Folosind 
etanșarea cu bandă magnetică între panour-
ile de sticlă și doar un profil al șinei inferioare 
și superioare, fără profile verticale, Valedo 
BKS-T vă oferă plăcerea luminii naturale și a 
spațiului deschis.

STICLĂ
SECURIZATĂ



11WWW.VALEDO.ROVALEDO BKS-T    

BANDĂ
MAGNETICĂ

PROFIL ETANȘARE
LA PERETE

Etanșarea între panourile de sticlă este 
asigurată de către banda magnetică - inovație 
Valedo Systems. Sistemul de etanșare cu 
benzi magnetice asigură o etanșare eficientă 
iar banda este concepută pentru a avea o gro-
sime de numai 6 mm. Banda magnetică nu 
își pierde proprietățile în timp, nu este afectată 
de razele UV, nu devine casantă și nu își va 
schimba culoarea.

Indiferent de materialul din care este realizat 
peretele, profilul de etanșare garantează o in-
stalare facilă.
De asemenea, profilul are incorporat elemente 
suplimentare care asigură etanșarea; garnitu-
ra specială se fixează pe panoul de sticlă și nu 
permite pătrunderea infiltrațiilor.

6 mm
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Înălțime maximă sistem 2600 mm - recomandat
2800 mm - maxim acceptat

Distribuire greutate sistem în partea superioară

Grosime sticlă securizată înălțimi < 2000 mm - 8 mm
înălțimi > 2000 mm - 10 mm

Role glisante

• în partea superioară a pa-
noului: 2 role din duralu-
miniu învelite în teflon cu 
câte 2 rulmenți per rolă

• în partea inferioară a pan-
oului: 2 role de ghidaj 

Culori sticlă
• sticlă securizată clară
• sticlă securizată matelux
• sticlă securizată fumurie
• sticlă securizată gri

Culoare accesorii • negru
• gri

Opțional

• se pot face decupaje în 
sticlă pentru evacuare 
centrală sau hotă

• primul panou se poate 
folosi drept ușă prin 
alegerea unui kit cu 
clanță cu butuc și cheie

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ MATELUX FUMURIE GRI*dimensiunile sunt exprimate în mm
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Lățime recomandată
panou sticlă

600 - 750 mm

Lungime maximă secțiune 13000 mm

Număr maxim   panouri ac-
ceptat pe secțiune

maximum 20 panouri: 10 panouri stânga,  10 panouri dreapta

Număr panouri parcate în 
sens

10 panouri - recomandat
12 panouri - maxim acceptat (lațime panou  > 650 mm)

Spațiu ocupat de panou par-
cat

45 mm

Etanșare

• etanșare între panouri cu bandă magnetică și capace in-
terconectate

• etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu inserție 
de plastic 

• etanșare între prof ile și spațiul de montaj cu bandă 
precomprimată hidrofugă

• etanșare la colț cu bandă magnetică 90
o
 și capace intreco-

nectate de 90
o

• etanșare la perete cu prof il vertical cu cheder

Dimensiune bandă magnetică lățime: 6 mm

CULORI STANDARD PROFILE* 

RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017

PANOU CU CLANȚĂ

Panou glisant + 270 mm

PANOU 
GLISANT CU 

CONTRAPLACĂ

600 - 750 mm

PANOU GLISANT

600 - 750 mm

PANOU GLISANT

600 - 750 mm

PANOU 
DESCHIDERE

600 - 750 mm

*Pe comandă specială, profilele 
se pot vopsi în orice culoare RAL!
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Prof il compensator Aluminiu extrudat

Șină superioară de glisare Aluminiu extrudat

Capace intermediare Material plastic ABS

Bandă magnetică Material compozit

Set clanță cu cheie Aluminiu eloxat aluminiu eloxat

Contraplacă clanță Aluminiu eloxat aluminiu eloxat

Prof il vertical Aluminiu extrudat

Șină inferioară / Prag de trecere Aluminiu extrudat

LEGENDĂ
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RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL9005 RAL9006

RAL9005
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Stopper Material plastic ABS

Braț deschidere Material plastic ABS

Sistem parcare Material plastic ABS

Zăvor Material plastic ABS

Rolă glisantă cu blocaj Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Rolă glisantă Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Mâner rotativ Material plastic ABS

Set gaură pivot ABS și aluminiu

Zăvor aplicat Material plastic ABS

Măscuță Material plastic ABS
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RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006
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RAL9005
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TEMPERATURĂ 
CONFORTABILĂ

VALEDO ICS-T
Sistemul Valedo ICS-T este special conceput 
pentru închideri de terase; acesta vă oferă o 
cantitate maximă de lumină naturală, dar și 
o temperatură confortabilă chiar și în sezonul 
rece.
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SISTEM ETANȘ

TERASE PROTEJATE 
& CONFORTABILE
Transformați-vă terasa într-un loc de care 
să vă puteți bucura în toate anotimpurile. 
Valedo ICS-T este un sistem glisant modern 
ce vă permite să obțineți o terasă  protejată  și 
confortabilă în timpul rece, și o terasă com-
plet deschisă și aerisită în timpul verii! Siste-
mul este conceput pentru a fi complet etanș 
la infiltrații, banda magnetică folosită între 
profilele din aluminiu asigură cele mai bune 
performanțe în toate condițiile meteoro-
logice iar capacele terminale asigură o barieră 
suplimentară împotriva infiltrării apei.
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GEAM
TERMOPAN
Designul atent al sistemu-
lui maximizează izolația 
termică, temperatura 
interioară rămâne constantă 
și transformă terasa într-un 
spațiu confortabil pe care îl 
puteți folosi tot timpul anului. 
Geamul termopan asigură 
un avantaj semnificativ în 
ceea ce privește eficiența 
energetică și creează confort.

GLISARE ÎN
TOTALITATE
Sistemul ICS-T, varianta 
modernă  de închidere cu 
geam termopan, a fost proi-
ectat pentru a glisa și plia, 
eliberând spațiul în totalitate,  
astfel încât vă puteți elibera 
terasa în timpul verii și să vă 
bucurați de un spațiu com-
plet deschis și aerisit.
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PROFIL
DE TRECERE

PROFIL
COMPENSATOR

Șina inferioară are un design rotunjit, fără 
colțuri și muchii ascuțite, și o înălțime de nu-
mai 2 cm. Această șină a fost gândită drept un 
prag de trecere ce nu va deveni un obstacol în 
calea copiilor sau a vârstnicilor. 
Șina are canale speciale pentru colectarea 
condensului format pe panourile din sticlă iar 
periile instalate pe profilele sistemului oferă 
siguranță împotriva infiltrațiilor.

Pentru un montaj impecabil chiar și în spații 
în care există diferențe de nivel, am proiectat 
profilul compensator care poate acoperi o 
diferență de până la 22 mm. 
Profilul inteligent din aluminiu, aflat în partea 
superioară, ajută la echilibrarea diferenței de 
nivel dintre sistem și suprafața de montare și 
permite obținerea unei potriviri perfecte chiar 
și în cazurile în care suprafața nu este complet 
dreaptă.
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ETANȘARE 
EFICIENTĂ

Folosim profile verticale din aluminiu care 
asigură etanșare și mențin spațiul protejat de 
intemperii; banda magnetică plasată pe pro-

filul vertical din aluminiu protejează terasa 
de infiltrația apei.

SISTEM CU GEAM 
TERMOPAN
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REZISTENT LA 
IMPACTLUMINĂ 

NATURALĂ
Profilele robuste din aluminiu sunt proiec-
tate să aibă cea mai mică lațime posibilă, de 
doar 50 mm, pentru a maximiza priveliștea 
asupra grădinii și a permite pătrunderea 
luminii naturale în interiorul terasei. 
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Float

Low-e

4 6

GEAM
TERMOPAN

PROFIL ETANȘARE
LA PERETE

Sistemul Valedo ICS-T folosește geam termo-
pan cu sticlă securizată. Mai mult, folosim o 
foaie de sticlă float pe exterior și una de low-e 
pe interior, lucru ce îi conferă sistemului Vale-
do ICS-T o eficiență  termică bună iar aerul 
din interior este menținut la o temperatură 
optimă. Mai mult, sistemul acționează ca un 
tampon fonic, reducând zgomotul străzii.

Indiferent de materialul din care este realizat 
peretele, profilul de etanșare garantează o in-
stalare facilă.
Acesta este conceput pentru a se potrivi 
perfect pe profilul de aluminiu, asigurând, 
astfel, un plus de etanșare și rezistență îm-
potriva pătrunderii prafului, a vântului sau a 
infiltrațiilor.
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Înălțime maximă sistem 2700 mm - recomandat
3000 mm - maxim acceptat

Distribuire greutate 
sistem

în partea superioară

Variante sticlă
Sticlă securizată termopan 30 
mm cu foaie float și low-e:
• 6/18/6
• 4/20/6

Role glisante

• în partea superioară a pan-
oului: 2 role din duralumin-
iu învelite în teflon cu câte 2 
rulmenți per rolă

• în partea inferioară a pan-
oului: 2 role de ghidaj 

Culori sticlă sticlă securizată termopan clară

Culoare accesorii • negru
• gri

Opțional

• se pot face decupaje în 
sticlă pentru evacuare 
centrală sau hotă

• primul panou se poate fo-
losi drept ușă prin alegerea 
unui kit cu clanță cu încui-
etoare

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ *dimensiunile sunt exprimate în mm
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PANOU CU CLANȚĂ

Panou glisant 

+ 102 mm

650 - 750 mm 650 - 750 mm 650 - 750 mm

PANOU
GLISANT

PANOU
GLISANT

PANOU
GLISANT

PANOU 
DESCHIDERE

650 - 750 mm

CULORI STANDARD PROFILE* 

RAL9003

RAL7016 RAL8017

*Pe comandă specială, profilele 
se pot vopsi în orice culoare RAL!

50 mm 100 mm

Lățime recomandată
panou sticlă

650 - 750 mm

Lungime maximă secțiune 13000 mm

Număr maxim   panouri ac-
ceptat pe secțiune

maximum 20 panouri: 10 panouri stânga,  10 panouri dreapta

Număr panouri parcate în 
sens

10 panouri - recomandat
12 panouri - maxim acceptat (lațime panou  > 650 mm)

Spațiu ocupat de panou par-
cat

45 mm

Etanșare

• etanșare între panouri prof il vertical, bandă magnetică
 
și 

capace interconectate
• etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu 

inserție de plastic 
• etanșare între prof ile și spațiul de montaj cu bandă 

precomprimată hidrofugă
• etanșare la perete cu prof il vertical

Dimensiune bandă magnetică lățime: 8 mm
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Prof il compensator Aluminiu extrudat

Șină superioară de glisare Aluminiu extrudat

Componentă verticală Material plastic ABS

Zăvor Material plastic ABS

Mâner rotativ Material plastic ABS

Prof il vertical Aluminiu extrudat

Componentă verticală Material plastic ABS

Șină inferioară / Prag de trecere Aluminiu extrudat

LEGENDĂ

8

1
2
3
4
5
6
7
8

2

3

6

7

1

RAL7016 RAL8017 RAL9003

RAL7016 RAL8017 RAL9003

RAL7016 RAL8017 RAL9003

RAL9005

RAL9005
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RAL9005 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003

RAL9005
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Stopper Material plastic ABS

Componentă verticală Material plastic ABS

Sistem parcare Material plastic ABS

Braț deschidere Material plastic ABS

Rolă glisantă cu blocaj Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Rolă glisantă Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Kit clanță cu încuietoare Material plastic ABS

Bandă magnetică Material compozit

Set gaură pivot ABS și aluminiu

Măscuță Material plastic ABS
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10
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RAL8017

RAL9005

RAL9005

RAL9005

RAL9005
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RAL9005

RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006
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VALEDO
SLIDING IS
Sistemul Valedo SLIDING IS este un sistem 
culisant performant pentru închiderea 
terasei și care poate fi manevrat ușor, cu o 
singură mână.

TEMPERATURĂ 
CONFORTABILĂ
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SISTEM UȘOR DE 
MANEVRAT
Valedo SLIDING IS este sistemul conceput 
pentru o manevrare ușoară, care asigură 
o tranziție rapidă de la o terasă închisă și 
protejată la o terasă deschisă și aerisită, pan-
ourile individuale de sticlă fiind trase automat 
unul după altul.
Cu profile din aluminiu durabil și panouri efi-
ciente din sticlă termopan, Valedo SLIDING IS 
este creat special pentru a se potrivi perfect 
cu stilul arhitectural al casei, pentru a oferi 
un aspect modern și pentru a asigura confort 
termic.
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SISTEM
CULISANT
Sistemul Valedo SLIDING IS a 
fost proiectat pentru a culisa 
pe șina inferioară cu 3 sau 
5 canale. Sistemul se poate 
manevra cu o singură mână, 
panourile fiind interconec-
tate, acestea sunt trase auto-
mat unul după altul în poziția 
lor finală și parchează paralel 
unul lângă altul pe șină.

GEAM
TERMOPAN
Geamul termopan asigură 
un avantaj semnificativ în 
ceea ce privește eficiența 
energetică și creează confort 
termic. Designul atent al sis-
temului maximizează izolația 
termică, iar temperatura 
interioară rămâne constantă.

SISTEM CU GEAM 
TERMOPAN
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PROFIL INFERIOR
CULISARE

GEAM
TERMOPAN

Profilul inferior, folosit ca prag de trecere, are o 
formă rotunjită și o înălțime de numai 1,7 cm. 
Mulțumită designului său, poate fi fixat pe 
podea, fără a fi nevoie să modificați designul 
terasei sau să întreveniți asupra fundației.
Profilul este special adaptat sistemului, acesta 
având 3 sau 5 șine cu perii suplimentare pen-
tru etanșare.

Sistemul folosește geam termopan cu 
sticlă  securizată. Datorită designului inteli-
gent, sistemul Valedo SLIDING IS conferă o 
izolație termică bună, și aerul din interior este 
menținut la o temperatură optimă, transfor-
mând terasa într-un spațiu confortabil pe care 
îl puteți folosi pe tot parcursul anului.
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CULISARE 
BIDIRECȚIONALĂ

Sistemul Valedo SLIDING IS este conceput 
pentru a putea culisa pe șina inferioară atât 

în partea stângă, cât și în partea dreaptă. 
Role de culisare se află în partea inferioară 

a panoului, și asigură o mișcare cu zgomot 
minim și fără senzație de frecare.

SISTEM ETANȘ
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REZISTENT LA 
IMPACT

TRANSPARENȚĂ 
& ETANȘARE
Profilele robuste din aluminiu sunt proiec-
tate să aibă o lățime de doar 38 mm atunci 
când sistemul este închis, pentru a permite 
pătrunderea luminii naturale în interiorul 
terasei. Folosim inserție de perie atât între 
panourile de sticlă, cât și în șina inferioară și 
superioară, pentru o etanșare eficientă.
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ROLE
GLISANTE

SISTEM DESCHIDERE 
TIP SPANIOLETĂ

Rolele glisante, montate în partea inferioară 
a profilului, sunt proiectate pentru a prelua și 
echilibra greutatea sistemului, astfel încât să 
asigure o culisare lină de-a lungul timpului.
Profilul șinelor inferioare a fost proiectat cu  
canale și ghidaje speciale astfel încât rolele 
duble să poată culisa în siguranță.

Sistemul de deschidere al sistemului Valedo 
SLIDING IS este complet încastrat în profil. 
Primul panou, fie cel din stânga, fie cel din 
dreapta, poate fi folosit pentru deschiderea și 
glisarea panourilor.
Mai mult, kitul de deschidere poate fi blocat 
cu o cheie, lucru ce asigură un nivel suplimen-
tar de siguranță pentru terasa dvs.
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Înălțime maximă 
sistem

2700 mm - recomandat
3000 mm - maxim ac-
ceptat

Distribuire greutate 
sistem

în partea inferioară

Grosime sticlă sticlă securizată termo-
pan  20 mm (4/10/6)

Role glisante 2 role per panou  

Culori sticlă sticlă securizată clară

Culoare accesorii negru

Opțional

• primul panou, din 
stânga sau din 
dreapta, se poate în-
cuia cu ajutorul kit-
ului cu cheie

*dimensiunile sunt exprimate în mm

ALUMINIU 
ELOXAT

RAL7016 RAL8017

*Pe comandă specială, profilele se 
pot vopsi în orice culoare RAL!

CULORI STANDARD PROFILE*

CLARĂ 

CULORI 
STANDARD

STICLĂ
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Lățime recomandată
panou sticlă

• sistem cu șină 5 canale: minim 800 mm - maxim 1165 mm
• sistem cu șină 3 canale: minim 800 mm - maxim 1120 mm

Lungime maximă 
secțiune

• sistem cu șină 5 canale: 6000 mm cu deschidere într-o 
singură parte / 1200 mm cu deschidere stânga - dreapta

• sistem cu șină 3 canale: 3500 mm cu deschidere într-o 
singură parte / 7000 mm cu deschidere stânga - dreapta

Număr maxim   panouri 
acceptat pe secțiune

• sistem cu șină 5 canale: 10 panouri (5 panouri culisând într-
o parte, iar 5 panouri culisând partea opusă)

• sistem cu șină 3 canale: 6 panouri (3 panouri culisând într-o 
parte, iar 3 panouri culisând partea opusă)

Dimensiune prof il alu-
miniu vertical

38 mm 

Etanșare
• etanșare între panouri cu prof il aluminiu
• etanșare între prof il de sticlă și șina de culisare cu perie cu 

inserție din plastic

Max. 1165 mm Max. 1165 mm Max. 1165 mm Max. 1165 mm Max. 1165 mm

UȘĂ CU 
ÎNCUIETOARE 

STANDARD
TIP SPANIOLETĂ

PANOU
CULISANT

PANOU
CULISANT

PANOU
CULISANT

UȘĂ CU 
ÎNCUIETOARE 

CU CHEIE

Max. 1120 mm Max. 1120 mm Max. 1120 mm

38 mm

38 mm

UȘĂ CU 
ÎNCUIETOARE 

STANDARD
TIP SPANIOLETĂ

UȘĂ CU 
ÎNCUIETOARE 

CU CHEIE

PANOU
CULISANT
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Șină ghidare Aluminiu extrudat aluminiu eloxat +

Prof il lateral Aluminiu  extrudat aluminiu eloxat + 

Sistem deschidere tip spanioletă Material plastic ABS 

Bandă magnetică Material compozit

Șină glisare Aluminiu  extrudat aluminiu eloxat + 

LEGENDĂ

1
2
3
4
5

2

3

4

1

RAL7016 RAL8017

5

RAL7016 RAL8017

RAL9005

RAL9005

RAL7016 RAL8017
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Capac Material plastic ABS

Kit închidere cu cheie Metal

Prof il lateral Aluminiu extrudat aluminiu eloxat +

Rolă glisantă Material plastic ABS

Capac Material plastic ABS

6
7
8

10
9

6

7

10

RAL9005

RAL9005 RAL9006

RAL9005

9

8

RAL7016 RAL8017

RAL9005
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VALEDO
MOTIONGLASS
Sistemul Valedo MOTIONGLASS este un 
sistem complet automat, un perete din sticlă 
cu 3 panouri ce parchează pe podea și se 
transformă în balustradă.

STICLĂ 
SECURIZATĂ
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SISTEM COMPLET 
AUTOMAT
Fie că este vorba de o reședință privată sau  
de localuri sau spații comerciale, Valedo MO-
TIONGLASS vă permite să maximizați fluxul 
de lumină naturală în spațiul dvs., oferindu-
vă vederi panoramice minunate. Cu o simplă 
apăsare de buton, motorul puternic se pune în 
funcțiune, acționează cele 3 panouri de sticlă și 
transformă terasa sau balconul dintr-un spațiu 
închis într-un spațiu deschis protejat de o 
balustradă de sticlă. 
Sistemul Valedo MOTIONGLASS vă oferă 
siguranță, confortul tehnologiei și un suflu de 
stil modern.
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SISTEM
INOVATOR
Motorul puternic al sistemu-
lui Valedo MOTIONGLASS 
vă oferă posibilitatea de a 
opri procesul în orice poziție 
preferați, permițându-vă 
astfel să ventilați spațiul fără 
a deschide toate panourile de 
sticlă iar sistemul special de 
scripete cu curea asigură o 
funcționare lină a panourilor.

SIGURANȚĂ 
& FIABILITATE
Sistemul Valedo MOTION-
GLASS a fost conceput 
pentru a asigura un nivel 
crescut de siguranță locului 
în care este amplasat. Cadrul 
din aluminiu este proiectat să 
preia greutatea panourilor de 
sticlă, iar acestea sunt asigu-
rate pe poziție cu ajutorul 
sistemului de blocare.

SISTEM COMPLET 
AUTOMAT
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ACȚIONARE
AUTOMATĂ

MÂNĂ CURENTĂ
UNITARĂ

Cu un motor precis și puternic, Valedo MO-
TIONGLASS este un sistem inovator de sticlă 
controlat cu ajutorul unei telecomenzi, iar 
sistemul special de scripete cu curea asigură 
o funcționare lină și fără vibrații a panourilor.
Mai mult, sistemul automat poate opri oricând 
procesul secvențial de deschidere / închidere 
al panourilor astfel încât puteți folosi spațiul 
așa cum preferați.

Cadrul robust din aluminiu este special con-
ceput pentru a susține greutatea panourilor 
de sticlă și a le ghida mișcarea ascendentă sau 
descendentă.
Mai mult, atunci când acestea sunt parcate pe 
podea, panourile de sticlă sunt acoperite de 
o mână curentă din aluminiu, transformând, 
astfel, sistemul Valedo MOTIONGLASS într-o 
balustradă confortabilă și sigură.
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CURĂȚARE 
UȘOARĂ

Sistemul inteligent proiectat de sticlă 
rabatabilă permite o curățare sigură din 

interiorul terasei sau balconului. Panourile de 
sticlă se rabatează în interior iar acestea se 

pot curăța cu ușurință și în siguranță. 
REZISTENT LA 

IMPACT
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TEHNOLOGIE &
DESIGN MODERN
Mulțumită utilizării unui număr minim de 
panouri orizontale, Valedo MOTIONGLASS 
vă permite să maximizați fluxul de lumină 
naturală, oferindu-vă vederi panoramice 
minunate iar estetica elegantă a sistemu-
lui va duce un suflu de stil modern în orice 
spațiu în care acesta este amplasat.

UȘOR DE
CURĂȚAT



41WWW.VALEDO.ROVALEDO MOTIONGLASS

PROFILE
ALUMINIU

SISTEM
RABATABIL

Etanșarea între panourile de sticlă este 
asigurată de către profilele robuste din alu-
miniu. Sistemul automat de sticlă Valedo MO-
TIONGLASS este montat între stâlpii terasei 
sau balconului, și are ghidaje laterale etanșe 
standard. Deoarece sistemul este etanș, aceas-
ta poate fi folosit drept un perete de protecție 
împotriva vântului.

Sistemul Valedo MOTIONGLASS este proiec-
tat pentru a se putea curăța în siguranță, direct 
din interiorul terasei sau a balconului. Sistemul 
integrat se rabatează în interior iar panourile 
de sticlă se pot curăța cu ușurință, acest lucru 
fiind de un real folos în cazul în care sistemul 
Valedo MOTIONGLASS este instalat pe balcon 
sau pe terase aflate la înălțime.
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Înălțime maximă sistem 3000 mm - maxim acceptat

Grosime sticlă sticlă securizată 8 mm

Culori sticlă
• sticlă securizată clară
• sticlă securizată matelux
• sticlă securizată fumurie
• sticlă securizată gri

Culoare accesorii negru

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ MATELUX FUMURIE GRI

*dimensiunile sunt exprimate în mm
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CULORI STANDARD PROFILE* 

RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017

Lățime recomandată sistem 3000 mm

Lățime maximă panou sistem 4000 mm

Număr panouri acceptat per sistem maximum 3 panouri

Lățime prof il lateral 85 mm

Lățime prof il inferior 105 mm

Etanșare
• etanșare între panouri cu prof il aluminiu
• etanșare între panouri și ghidajele later-

ale cu perie cu inserție din plastic

PANOU STICLĂ

Max. 4000 mm

*Pe comandă specială, profilele 
se pot vopsi în orice culoare RAL!

85 mm
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Carcasă protecție motor Aluminiu extrudat

Curea scripete Material compozit -

Componentă f ixare curea Metal -

Prof il lateral superior Aluminiu extrudat

Conector prof il lateral Material plastic ABS -

Prof il lateral inferior Aluminiu extrudat

Balama rabatare Metal -

Garnitură Material compozit -

Componentă șină inferioară Material compozit -

LEGENDĂ
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Capac formare balustradă Aluminiu extrudat

Curea scripete Material compozit -

Prof il lateral superior Aluminiu extrudat

Conector prof il lateral Material plastic ABS -

Balama rabatare Metal -

Garnitură Material compozit

Componentă șină inferioară Material compozit -

Șină inferioară Aluminiu extrudat
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RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006
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SISTEM GLISANT PENTRU BALCON
VALEDO BKS
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VALEDO BKS
Valedo BKS este un sistem de închidere cu 
sticlă a balconului care glisează în totalitate 
și vă oferă posibilitatea de a avea un balcon 
complet deschis.

REZISTENT LA 
IMPACT
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CLARITATE LA CEL 
MAI ÎNALT NIVEL
Valedo BKS este un sistem practic și fiabil 
de închidere cu sticlă a balconului, o soluție 
flexibilă pentru închiderea balconului, fără pro-
file verticale și cu elemente de siguranță încor-
porate, care împiedică deschiderea accidentală 
de către copii atunci când sunt închise. Cu un 
sistem de compus 95% din sticlă, aveți parte de 
lumină naturală și de un spațiu cu o priveliște 
spectaculoasă. Obțineți un balcon protejat de 
praf, ploaie sau zăpadă mulțumită unui sistem 
performant și inovator de închidere a balconu-
lui!
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SISTEM 
FUNCȚIONAL
Folosind etanșarea cu bandă 
magnetică între panourile 
de sticlă și doar un profil al 
șinei inferioare și superioare, 
fără profile verticale, Valedo 
BKS vă oferă siguranța unui 
sistem etanș. Sistemul are in-
tegrat elemente de etanșare 
precum capace interconec-
tate și bandă cu perie.

GLISARE ÎN 
TOTALITATE
Panourile de sticlă glisează 
și pliază în capete eliberând 
spațiul în totalitate, oferind 
posibilitatea de a vă trans-
forma balconul într-un spațiu 
plin de lumină naturală. Mai 
mult, panourile parchează în 
interiorul balconului și, astfel, 
se pot curăța în siguranță.

UȘOR DE
CURĂȚAT
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PROFIL
DRENARE CONDENS
Designul inteligent al sistemului are prevăzut 
un canal de scurgere al apei care este complet 
integrat în profilul inferior de aluminiu. Acesta 
este rolul de a evacua în exterior condensul 
format pe sticla sistemului. Astfel, umiditatea 
din balcon va fi mult diminuată și acesta se va 
păstra în condiții optime de utilizare mai mult 
timp.

BANDĂ
MAGNETICĂ
Etanșarea între panourile de sticlă este 
asigurată de către banda magnetică - inovație 
Valedo Systems. Sistemul de etanșare cu 
benzi magnetice asigură o protecție ridicată 
iar banda este concepută pentru a avea o gro-
sime de numai 6 mm. Banda magnetică nu 
își pierde proprietățile în timp, nu este afectată 
de razele UV, nu devine casantă și nu își va 
schimba culoarea.

6 mm
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ARMONIA 
STILULUI

Designul fiecărei componente a fost realizat 
pentru a se potrivi cu orice tip de fațadă. Pro-

filele din aluminiu sunt vopsite electrostatic 
în 4 culori RAL standard. Astfel, indiferent de 

stilul arhitectural al clădirii dvs, vă vom oferi 
un sistem estetic.

REZISTENT LA 
VÂNT
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PRIVELIȘTE 
SPECTACULOASĂ
Banda magnetică folosită între panouri are 
o lățime de numai 6mm și este concepută 
să asigure etanșare dar, în același timp, să 
mențină vizibilitatea și să protejeze spațiul de 
intemperii, fără să afecteze priveliștea.

SISTEM ETANȘ
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PROFIL ETANȘARE
LA PERETE
Indiferent de materialul din care este realizat 
peretele, profilul de etanșare garantează o in-
stalare facilă.
De asemenea, profilul are incorporat elemente 
suplimentare care asigură etanșarea; garnitu-
ra specială se fixează pe panoul de sticlă și nu 
permite pătrunderea infiltrațiilor.

PROFIL
COMPENSATOR
Pentru un montaj impecabil chiar și în bal-
coane în care există diferențe de nivel, am proi-
ectat profilul compensator care poate acoperi 
o diferență de până la 22 mm sus-jos. 
Profilul inteligent din aluminiu se află 
poziționat atât pe profilul superior, cât și pe 
cel inferior, și permite obținerea unei potriviri 
perfecte chiar și în cazurile în care suprafața 
nu este complet dreaptă.
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Înălțime maximă sistem 2600 mm - recomandat
2800 mm - maxim acceptat

Distribuire greutate 
sistem

atât în partea superioară, cât 
și în partea inferioară

Grosime sticlă înălțimi < 2000 mm - 8 mm
înălțimi > 2000 mm - 10 mm

Role glisante

• în partea superioară a pa-
noului: 2 role din duralu-
miniu învelite în teflon cu 
câte 2 rulmenți  per rolă

• în partea inferioară a pa-
noului: 2 role din duralu-
miniu învelite în teflon cu 
câte 2 rulmenți per rolă

Culori sticlă
• sticlă securizată clară
• sticlă securizată matelux
• sticlă securizată fumurie
• sticlă securizată gri

Culoare accesorii • negru
• gri

Opțional

• se pot face decupaje în 
sticlă pentru evacuare 
centrală sau hotă

• pentru un plus de intimi-
tate în cazul conf igurațiilor 
în formă de L sau U, se 
poate alege ca panourile 
laterale să aibă sticlă mată 
- matelux

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ MATELUX FUMURIE GRI*dimensiunile sunt exprimate în mm
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PANOU GLISANT

600 - 750 mm

PANOU GLISANT

600 - 750 mm

PANOU 
DESCHIDERE

600 - 750 mm

CULORI STANDARD PROFILE* 

RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017

Lățime recomandată
panou sticlă

600 - 750 mm

Lungime maximă secțiune 13000 mm

Număr maxim   panouri ac-
ceptat pe secțiune

maximum 20 panouri: 10 panouri stânga,  10 panouri dreapta

Număr panouri parcate în 
sens

10 panouri - recomandat
12 panouri - maxim acceptat (lațime panou  > 650 mm)

Dimensiuni panou parcat 45 mm

Etanșare

• etanșare între panouri cu bandă magnetică și capace in-
terconectate

• etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu 
inserție de plastic 

• etanșare între prof ile și spațiul de montaj cu bandă 
precomprimată hidrofugă

• etanșare la colț cu bandă magnetică 90
o
 și capace intre-

conectate de 90
o

• etanșare la perete cu prof il vertical cu cheder

Dimensiune bandă magnetică lățime: 6 mm

*Pe comandă specială, profilele 
se pot vopsi în orice culoare RAL!

PANOU GLISANT

600 - 750 mm

PANOU GLISANT

600 - 750 mm
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Prof il compensator Aluminiu extrudat

Șină superioară de glisare Aluminiu extrudat

Capace intermediare Material plastic ABS

Bandă magnetică Material compozit

Prof il vertical Aluminiu extrudat

Rolă glisantă cu blocaj Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Rolă glisantă Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Componentă verticală Material plastic ABS

Șină inferioară Aluminiu extrudat

Prof il compensator Aluminiu extrudat

LEGENDĂ
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11

DENUMIRE MATERIAL CULORI
Braț deschidere Material plastic ABS

Componentă verticală Material plastic ABS

Sistem parcare Material plastic ABS

Zăvor Material plastic ABS

Rolă glisantă cu blocaj Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Rolă glisantă Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Mâner rotativ Material plastic ABS

Stopper Material plastic ABS

Set gaură pivot ABS și aluminiu

Zăvor aplicat Material plastic ABS

Măscuță Material plastic ABS
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VALEDO ICS
Valedo ICS este sistemul glisant de închidere 
cu geam termopan care vă oferă posibilitatea 
de a vă transforma balconul într-un spațiu de 
care vă puteți bucura confortabil chiar și în 
mijlocul iernii.

TEMPERATURĂ 
CONFORTABILĂ
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SISTEM ETANȘ

BALCON PROTEJAT 
& CONFORTABIL
Sistemul Valedo ICS este un sistem modern 
de închidere a balconului cu geam termopan 
ce asigură o performanță termică remarcabilă, 
acționând ca o barieră în care aerul din interior 
este menținut la o temperatură optimă.
Transformați-vă balconul cu ajutorul unui 
sistem de glisare modern și elegant, care vă 
permite să glisați panourile până la capăt, 
parcându-le într-un grup care poate fi blocat 
în siguranță. 
Valedo ICS permite luminii naturale să inunde 
balconul, iar designul său minimalist și unic 
conferă o notă modernă fațadei clădirii.
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GEAM
TERMOPAN
Designul atent al sistemu-
lui maximizează izolația 
termică, temperatura 
interioară rămâne constantă 
și transformă balconul într-un 
spațiu confortabil pe care îl 
puteți folosi pe tot parcursul 
anului. Geamul termopan 
asigură un avantaj sem-
nificativ în ceea ce privește 
eficiența energetică.

GLISARE ÎN
TOTALITATE
Panourile de sticlă glisează în 
totalitate și pliază în capete 
eliberând spațiul în totalitate, 
oferindu-vă posibilitatea de a 
vă transforma în mod creativ 
balconul într-un spațiu de 
locuit aerisit, plin de lumină 
naturală.  
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PROFIL
DRENARE CONDENS

GEAM
TERMOPAN

Designul inteligent al sistemului are prevăzut 
un canal de scurgere a apei care este complet 
integrat în profilul inferior de aluminiu. Acesta 
este rolul de a evacua în exterior condensul 
format pe sticla sistemului. Astfel, nivelul de 
umezeală din balcon se va menține la un nivel 
scăzut.

Sistemul Valedo ICS folosește geam termo-
pan cu sticlă securizată. Mai mult, folosim o 
foaie de sticlă float pe exterior și una de low-e 
pe interiorul sticlei, lucru ce îi conferă sistemu-
lui Valedo ICS o eficiență  termică bună iar ae-
rul din interior este menținut la o temperatură 
optimă. Mai mult, sistemul acționează ca un 
tampon fonic, reducând zgomotul străzii.

18
6 6

20
4 6

Float

Low-e
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SISTEM 
ETANȘ

 Sistemul este proiectat să fie etanș dar 
să asigure vizibilitatea maximă la exte-

rior, păstrându-vă spațiul protejat. Banda 
magnetică folosită între panouri este 

concepută să asigure etanșare eficientă.

SISTEM CU GEAM 
TERMOPAN
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REZISTENT LA 
IMPACTLUMINĂ 

NATURALĂ
Profilele robuste din aluminiu sunt proiec-
tate să aibă cea mai mică lațime posibilă, de 
doar 50 mm, pentru a maximiza priveliștea 
și a permite pătrunderea luminii naturale în 
interiorul balconului.
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PROFIL
COMPENSATOR

PROFIL ETANȘARE
LA PERETE
Indiferent de materialul din care este realizat 
peretele, profilul de etanșare garantează o in-
stalare facilă.
De asemenea, profilul are incorporat elemente 
suplimentare care asigură etanșarea; garnitu-
ra specială se fixează pe panoul de sticlă și nu 
permite pătrunderea infiltrațiilor.
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Pentru un montaj impecabil chiar și în bal-
coane în care există diferențe de nivel, am 
proiectat profilul compensator care poate 
acoperi o diferență de până la 22 mm sus-jos. 
Profilul inteligent din aluminiu se află 
poziționat atât pe profilul superior, cât și pe 
cel inferior, și permite obținerea unei potriviri 
perfecte chiar și în cazurile în care suprafața 
nu este complet dreaptă.



64 CATALOG VALEDO 2021/2022 VALEDO ICS

Înălțime maximă 
sistem

2700 mm - recomandat
3000 mm - maxim acceptat

Distribuire greutate 
sistem

atât în partea superioară, cât și în 
partea inferioară

Variante sticlă
Sticlă securizată termopan 30 
mm:
• 6/18/6
• 4/20/6

Role glisante

• în partea superioară a pan-
oului: 2 role din duraluminiu 
învelite în teflon cu câte 2 
rulmenți per rolă

• în partea inferioară a pan-
oului: 2 role din duraluminiu 
învelite în teflon cu câte 2 
rulmenți per rolă

Culori sticlă sticlă securizată termopan clară

Culoare accesorii • negru
• gri

Opțional
• se pot face decupaje în sticlă 

pentru evacuare centrală sau 
hotă

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ 
*dimensiunile sunt exprimate în mm
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CULORI STANDARD PROFILE* 

RAL9003

RAL7016 RAL8017

Lățime recomandată
panou sticlă

600 - 750 mm

Lungime maximă secțiune 13000 mm

Număr maxim   panouri ac-
ceptat pe secțiune

maximum 20 panouri: 10 panouri stânga,  10 panouri dreapta

Număr panouri parcate în 
sens

10 panouri - recomandat
12 panouri - maxim acceptat (lațime panou  > 650 mm)

Dimensiuni panou parcat 45 mm

Etanșare

• etanșare între panouri cu bandă magnetică și capace in-
terconectate

• etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu 
inserție de plastic 

• etanșare între prof ile și spațiul de montaj cu bandă 
precomprimată hidrofugă

• etanșare la perete cu prof il vertical

Dimensiune bandă magnetică lățime: 8 mm

PANOU 
DESCHIDERE

600 - 750 mm

*Pe comandă specială, profilele 
se pot vopsi în orice culoare RAL!

PANOU
GLISANT

600 - 750 mm

PANOU
GLISANT

600 - 750 mm

PANOU
GLISANT

600 - 750 mm

PANOU
GLISANT

600 - 750 mm

50 mm
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Prof il compensator Aluminiu extrudat

Șină superioară de glisare Aluminiu extrudat

Capac intermediar Material plastic ABS

Bandă magnetică Material compozit

Prof il vertical Aluminiu extrudat

Rolă glisantă cu blocaj Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Rolă glisantă Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Prof il compensator Aluminiu extrudat

Șină inferioară Aluminiu extrudat

LEGENDĂ
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Braț deschidere Material plastic ABS

Sistem parcare Material plastic ABS

Zăvor Material plastic ABS

Mâner rotativ Material plastic ABS

Profil vertical Aluminiu extrudat

Set gaură pivot ABS și aluminiu

Stopper Material plastic ABS

Măscuță Material plastic ABS

Rolă glisantă cu blocaj Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Rolă glisantă Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

10
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RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006

RAL9005 RAL9006
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RAL7016 RAL8017 RAL9003
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VALEDO EKSEN
Valedo EKSEN este un sistem inovator și 
modern de balustradă din sticlă laminată și 
aluminiu, menit să aducă siguranță oricărui  
tip de balcon.

STICLĂ LAMINATĂ  
& SECURIZATĂ  
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SISTEM INOVATOR 
& REZISTENT
Valedo EKSEN este un sistem de balustradă 
din sticlă laminată cu profile de fixare inferi-
oare și mână curentă din aluminiu conceput 
pentru a maximiza vizibilitatea fără a sacrifica 
rezistența sau durabilitatea. Sistemul este 
proiectat astfel încât greutatea sticlei să fie 
distribuită uniform, fără a mai fi nevoie de pro-
file verticale. Sistemul de balustradă din sticlă 
Valedo EKSEN are un design modern, este o 
completare estetică a designului al clădirii și 
poate fi instalat cu succes în interior, în zone 
comerciale, birouri, muzee, cât mai ales în ex-
terior.
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SIGURANȚĂ &
REZISTENȚĂ
Sticla folosită pentru sistemul 
Valedo EKSEN este laminată, 
pentru rezistență și dura-
bilitate. Suporții inferiori din 
aluminiu satisfac cerințele 
de design si securitate, fiind 
concepuți pentru a suporta 
greutatea balustradei și 
pentru a furniza stabilitatea 
sistemului.

ELEMENT 
ESTETIC
Pentru etanșare folosim 
bandă magnetică între pan-
ourile de sticlă. Aceasta are o 
lățime de doar 6 mm, astfel 
încât asigură protecție îm-
potriva vântului, a prafului, 
sau a infiltrației apei, dar, în 
același timp, nu împiedică 
pătrunderea luminii natru-
rale.

REZISTENT LA 
GREUTATE
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SUPORT 
ALUMINIU
Suporții de prindere din aluminiu asigură un 
montaj rapid a balustradei pe balcon. Sistemul 
inteligent permite reglajul înclinației panoului 
de sticlă cu până la 3o astfel încât acesta să fie 
montat perfect vertical. Mai mult, suporții au 
în interior o garnitură specială ce ”îmbracă” 
panoul din sticlă și îl protejează în momentul 
în care aceasta este fixat pe suport.

MÂNĂ CURENTĂ 
ALUMINIU
Mâna curentă folosită este din aluminiu, ma-
terial rezistent și cu durată mare de viață. 
Designul cu colțuri rotunjite oferă confort și 
elimină riscul de accidentare. Forma specială 
a mâinii curente - în formă de U - asigură o in-
stalare rapidă și durabilă. Oferim variante de 
mână curentă cu o lățime de 60 mm sau de 
80 mm.
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DESIGN
MINIMALIST

Sistemul Valedo EKSEN este conceput 
pentru  a asigura un plus de eleganță și stil 
spațiului amenajat, indiferent că vorbim de 

zone rezidențiale sau comerciale. 
Liniile curate și clare ale sticlei și frumusețea 

atemporală a aluminiului vor aduce o notă 
modernă oricărui stil arhitectural.

REZISTENT LA 
IMPACT
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SIGURANȚĂ
SPORITĂ
Sticla securizată și laminată este puternică și 
rezistentă la șocuri mecanice sau impact. Suporții 
robuști din aluminiu asigură o conexiune perfectă, 
aceștia sunt proiectați pentru a prelua și distribui 
greutatea panourilor din sticlă. Mai mult, sistemul 
Valedo EKSEN este sigur pentru copii, deoarece 
suporții asigură stabilitate panourilor de sticlă.

SIGURANȚĂ
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STICLĂ SECURIZATĂ 
& LAMINATĂ
Panourile de sticlă securizată și laminată cu 
folie elastică tip EVA au proprietăți sporite 
de siguranță și capacitatea de a răspunde 
cerințelor arhitecturale actuale. Avantajul ma-
jor al sticlei lamintate este că, în momentul 
unei eventuale spargeri, fragmentele de sticlă 
rămân lipite prin intermediul foliei de la inte-
rior, eliminând riscul de rănire al persoanelor.

CAPACE
ALUMINIU
Suporții reglabili sunt protejați de praf și 
impurități de către capacele din aluminiu, 
acestea se instalează pe șina special formată 
pe suporți.
Cu un aspect perfect finisat, acestea oferă o 
înfățișare plăcută și un stil uniform balustradei 
din sticlă Valedo EKSEN.

12
2 m

m

6000 mm

Sticlă 
securizată 
8mm

Sticlă 
securizată 
8mm

Folie tip 
EVA
2mm
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Înălțime maximă panou 
sticlă

1200 mm

Grosime sticlă sticlă laminată: 
• 8/2/8

Culori sticlă
• sticlă securizată clară
• sticlă securizată matelux
• sticlă securizată fumurie
• sticlă securizată gri

Lățime recomandată
panou sticlă

1000 - 1300 mm 

Culoare sistem aluminiu eloxat

Opțional

• se pot executa balus-
trade cu formă de L sau 
U cu ajutorul conecto-
rilor la 90o  pentru mână 
curentă

*dimensiunile sunt exprimate în mm

60 mm / 80 mm
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PANOU STICLĂ SECURIZATĂ 
ȘI LAMINATĂ

PANOU STICLĂ SECURIZATĂ 
ȘI LAMINATĂ

PANOU STICLĂ SECURIZATĂ 
ȘI LAMINATĂ

1000 - 1300 mm1000 - 1300 mm 1000 - 1300 mm

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ MATELUX

FUMURIE GRI

CULORI STANDARD MÂNĂ 
CURENTĂ ȘI CAPAC 

A L U M I N I U 
ELOXAT

Tip montaj prindere în suport aluminiu

Dimensiune suport • suport aluminiu intermediar: 150 mm
• suport aluminiu îmbinare panouri: 200mm

Interval montaj suporți 300 mm

Lungime maximă secțiune 26000 mm

Număr maxim  panouri 
acceptat

maximum 20 panouri sticlă

Lățime mână curentă • 60 mm
• 80 mm

Etanșare etanșarea între panourile de sticlă se realizează cu bandă 
magnetică

Lățime bandă magnetică 6 mm

200 mm 150 mm 300 mm
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Capac mână curentă Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Mână curentă Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Garnitură mână curentă Material plastic

Capac suport Material compozit

Garnitură suport aluminiu Material plastic

LEGENDĂ
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Capac mână curentă Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Bandă magnetică Material compozit

Suport aluminiu intermediar Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Suport aluminiu îmbinare panouri Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Capac suport Aluminiu extrudat aluminiu eloxat
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SISTEM GLISANT PENTRU TERASĂ
VALEDO BKS-T
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VALEDO
SLIDING
Valedo SLIDING este un sistem din sticlă care 
permite transparența, creând deschidere 
vizuală, și oferind posibilitatea de a împărți și 
deschide spațiul oricând este nevoie.

SISTEM
CULISANT
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CULISARE
DINTR-O MIȘCARE
Valedo SLIDING este sistemul culisant con-
ceput pentru compartimentări interioare; 
acesta permite o manevrare ușoară, panourile 
interconectate de sticlă fiind trase automat 
unul după altul.
Potrivit în special pentru delimitările dintre 
bucătarie și sufragerie în cazul amenajărilor 
interioare de tip open space, Valedo SLID-
ING este creat special pentru a oferi o notă 
modernă spațiului, un aspect impresionant 
încăperilor și deschidere vizuală.

SI
ST

EM
 C

O
M

PA
RT

IM
EN

TA
RE

 IN
TE

RI
O

AR
Ă

SISTEM
CULISANT
Sistemul Valedo SLIDING a 
fost proiectat pentru a culisa 
pe șina inferioară cu 5 canale. 
Sistemul se poate manevra 
cu o singură mână, pan-
ourile fiind interconectate, și 
parchează unul lângă altul pe 
șină.

VERSATILITATE
& STIL
Valedo SLIDING este 
alegerea perfectă pentru o 
varietate de spații, de la o 
compartimentare practică 
și elegantă între bucătărie 
și sufragerie, până la birouri 
deschise sau spații de întâl-
nire și de conferință, acesta 
permițând fluxul de lumină 
naturală și îmbunătățirea 
funcționalității spațiului.

POTRIVIT PENTRU
INTERIOR
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PROFIL INFERIOR
CULISARE

MÂNER
DESCHIDERE

Profilul de culisare cu 5 șine are o formă 
rotunjită, fără colțuri ascuțite și are o înălțime 
de numai 9 mm. Acesta este conceput pen-
tru a se fixa pe podea, și fără a afecta sistemul 
de încălzire în podea. Mulțumită înălțimii sale, 
profilul inferior nu va deveni un obstacol pen-
tru copiii sau roboții de aspirare.

Culisarea panourilor de sticlă se realizează 
ușor cu ajutorul mânerului în formă de H. 
Acesta se montează direct pe panoul de sticlă, 
are garnituri pentru a preveni contactul din-
tre sticlă și metal iar șuruburile de prindere 
nu sunt vizibile. Mânerul este realizat din inox, 
un material durabil, și are finisaje de calitate 
superioară.
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ESTOMPAREA
SUNETELOR

Profilele din aluminiu și periile folosite între 
panourile de sticlă  ajută la estomparea su-

netelor și împiedică pătrunderea mirosurilor. 
Astfel, sistemul poate fi folosit cu succes în 

cazul delimitărilor dintre sufragerie și dormi-
tor sau bucătărie și sufragerie.

DESCHIDERE
VIZUALĂ
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STICLĂ 
SECURIZATĂ

ELEGANȚA 
STICLEI
Valedo SLIDING vă ajută să creați o zonă 
separată și, în același timp, să oferiți un stil 
sofisticat și vedere neobstrucționată a în-
tregului spațiu. Designul minimalist și profi-
lul subțire din aluminiu oferă garanția unui 
stil interior armonios.
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ROLE
CULISARE

PROFILE
GHIDAJ

Rolele glisante, montate în partea inferioară 
a profilului, sunt proiectate pentru a prelua și 
echilibra greutatea sistemului, astfel încât să 
asigure o culisare lină de-a lungul timpului.
Profilul șinelor inferioare a fost proiectat cu  
canale și ghidaje speciale pe care rolele să 
poată culisa în siguranță.

Profilul de sus și profilele laterale sunt conce-
pute cu căi de ghidare pentru sistemul Valedo 
SLIDING. Astfel, panourile de sticlă vor culisa 
corect în timp. Mai mult, profilele vor asigu-
ra pe poziție panourile de sticlă atunci când 
acestea sunt parcate.
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Înălțime maximă 
sistem

2700 mm - recomandat
3000 mm - maxim acceptat

Distribuire 
greutate sistem

în partea inferioară

Grosime sticlă 10 mm

Role glisante
2 role culisante în partea 
inferioară și 2 role de ghidaj în 
partea superioară per panou  

Culori sticlă
• sticlă securizată clară
• sticlă securizată matelux
• sticlă securizată fumurie
• sticlă securizată gri

Culoare accesorii negru

*dimensiunile sunt exprimate în mm

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ MATELUX FUMURIE GRI
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CULORI STANDARD PROFILE* 

Lățime recomandată
panou sticlă

800 - 1000 mm

Lungime maximă secțiune 5000 mm cu deschidere într-o singură parte / 1000 mm 
cu deschidere stânga-dreapta

Număr maxim panouri acceptat pe 
secțiune

maximum 5 panouri

Număr panouri parcate în sens 5 panouri

Dimensiuni panou parcat 23 mm

Lățime prof il aluminiu panou sticlă 9 mm 

Etanșare etanșare între panouri cu prof il aluminiu cu inserție de 
perie

PANOU 
CULISANT

PANOU 
CULISANT

PANOU 
CULISANT

800 - 1000 mm 800 - 1000 mm 800 - 1000 mm

*Pe comandă specială, profilele 
se pot vopsi în orice culoare RAL!

ALUMINIU 
ELOXAT

18 mm
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Șină superioară Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Componentă verticală superioară Material plastic ABS

Prof il vertical Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Mâner H Inox inox

Prof il sticlă inferior Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

LEGENDĂ
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Prof il sticlă superior Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Role superioare Material plastic ABS

Role inferioare Material plastic ABS

Componentă verticală inferioară Material plastic ABS

Șină inferioară / Prag de trecere Aluminiu extrudat aluminiu eloxat
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VALEDO 
GLASS ROOF
Valedo GLASS ROOF este un sistem de 
acoperiș din sticlă pentru terasă care oferă 
lumină naturală, protecție și confort tot 
timpul anului

REZISTENT LA 
GREUTATE
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EXPERIENȚA UNUI 
SPAȚIU UNIC
Valedo GLASS ROOF este un acoperiș din 
sticlă laminată cu stâlpi robuști din aluminiu 
ce vă oferă posibilitatea de crea un spațiu 
primitor cu o panoramă minunată a cerului.
Sistemul Valedo GLASS ROOF se instalează 
adiacent clădirii și este proiectat pentru a se 
folosi atât individual, cât și împreună cu o 
sistem glisant cu sticlă pentru închiderea latru-
rilor terasei. 
Descoperiți soluția pentru o extensie a 
locuinței dvs ce va putea fi folosită tot timpul 
anului, ce este plină de lumină, dar protejată 
de ploaie sau ninsoare.
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GARNITURI  
ETANȘARE
Profilele din aluminiu sunt 
concepute pentru a se potrivi 
perfect cu sticla laminată iar 
garnitura robustă se fixează 
de perete și asigură etanșare. 
Mai mult, sistemul Valedo 
GLASS ROOF este atent 
proiectat astfel încât să rez-
iste variațiilor de temperatură 
și condițiilor meteorologice 
diverse.

PROIECTARE
ATENTĂ
Sistemul de burlane și jghe-
aburi este conceput pentru 
a prelua și evacua rapid apa 
pluvială, aceasta eliminân-
du-se la baza stâlpilor din 
aluminiu. Jgheaburile au 
filtre speciale care nu permit 
frunzelor să înfunde burlanul 
de evacuare.  

SISTEM ETANȘ
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SISTEM EVACUARE 
APĂ PLUVIALĂ
Evacuarea apei de ploaie sau cea rezultată 
în urma topirii zăpezii nu este o problemă 
datorită sistemului incorporat de jgheaburi și 
burlane. Sistemul este atent proiectat pentru 
a prelua și evacua rapid apa pluvială, aceasta 
eliminându-se la baza stâlpilor din aluminiu. 
De asemenea, jgheaburile au filtre speciale 
care nu permit frunzelor să înfunde burlanul 
de evacuare.  

STÂLPI 
DIN ALUMINIU

Sistemul Valedo GLASS ROOF are stâlpi de 
susținere din aluminiu dur, un material care 
și-a dovedit rezistența în timp. Grinzile siste-
mului sunt proiectate pentru a susține cu 
succes greutatea sistemului, cât și greutatea 
suplimentară a zăpezii. Stâlpii au capace fron-
tale care se pot scoate pentru a avea acces la 
burlanul de evacuare al apei pluviale, acesta 
fiind complet integrat în stâlp. 
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DESIGN
IMPRESIONANT
Panourile de sticlă securizată și laminată 

cu folie elastică tip EVA au capacitatea de 
a răspunde cerințelor arhitecturale actuale. 
Sticla laminată este o sticlă special folosită 

pentru siguranță și securitate, aceasta fiind 
realizată din alipirea ca într-un sandviș a unei 

folii de EVA (strat intermediar de plastic), între 
două foi de sticlă securizate. 

REZISTENT LA 
IMPACT
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PRIVELIȘTE 
SPECTACULOASĂ
Indiferent ca este vorba despre terasa unei 
case sau a unui restaurant, ori hotel, sistemul 
Valedo GLASS ROOF vă oferă libertatea de vă 
bucura de lumina naturală, și creează mediul 
ideal pentru relaxare și pentru a petrece 
timpul alături de cei dragi.

STICLĂ LAMINATĂ 
& SECUZRIATĂ 
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PROFIL SUSȚINERE 
PANOU STICLĂ
Panourile de sticlă securizată și laminată 
cu folie elastică tip EVA sunt poziționate pe 
profile de susținere din aluminiu. Acestea 
sunt concepute astfel încât să preia și să dis-
tribuie egal greutatea sticlei dar și greutatea 
suplimentară, precum cea a zăpezii. Pro-
filele au capace și  garnituri speciale care 
protejează panoul de sticlă și asigură etanșare 
eficientă.

SISTEM
ETANȘ
Sistemul Valedo GLASS ROOF este proiectat 
pentru a fi etanș. Etanșarea este un element 
inserat în toate punctele cheie: garnitură 
specială la perete, pentru o fixare eficientă 
pe perete, între panourile de sticlă și profilele 
din aluminiu și la îmbinări. Mai mult, sistemul 
este proiectat pentru a putea regla unghiul de 
înclinație al sistemului între 8o și 12o. 

8
o - 12

o
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Înălțime stâlpi 
sistem

5000 mm - maxim ac-
ceptat

Grosime sticlă
sticlă securizată și 
laminată:
• 6/2/6
• 8/2/8

Culori sticlă

• sticlă securizată clară
• sticlă securizată 

matelux
• sticlă securizată fu-

murie
• sticlă securizată gri

Culoare accesorii negru

Opțional

• pentru o terasă 
închisă și protejată, 
se poate opta pentru 
închiderea laturilor 
cu un sistem cu sticlă 
glisantă Valedo

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ MATELUX FUMURIE GRI*dimensiunile sunt exprimate în mm
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CULORI STANDARD PROFILE* 

RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017

Lățime recomandată panou sticlă 800 - 900 mm

Lungime maximă jgheab f rontal 
dintr-o singură bucată

6000 mm

Proiecție maximă sistem 3500 mm

Distanță recomandată între stâlpi 3500 mm

Unghi reglabil înclinație între 8o și 12o

Etanșare • etanșare la perete cu garnitură
• etanșare la îmbinarea panourilor de sticlă

*Pe comandă specială, profilele 
se pot vopsi în orice culoare RAL!

PANOU STICLĂ

800 - 900 mm

PANOU STICLĂ

800 - 900 mm

PANOU STICLĂ

800 - 900 mm

PANOU STICLĂ

800 - 900 mm

PANOU STICLĂ

800 - 900 mm

PANOU STICLĂ

800 - 900 mm

DISTANȚA RECOMANDATĂ
 ÎNTRE STÂLPI

3500 mm

STÂLP PE MIJLOCSTÂLP INTERMEDIAR
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Prof il prindere perete Aluminiu extrudat

Garnitură prof il perete Material plastic

Capac prof il perete Aluminiu extrudat

Capac lateral pentru prof il Aluminiu extrudat

Prof il sticlă Aluminiu extrudat

Capac jgheab Aluminiu extrudat

Filtru jgheab Material plastic

Stâlp Aluminiu extrudat

Burlan evacuare Material plastic

Capac f rontal stâlp Aluminiu extrudat

LEGENDĂ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

5

6

7

1

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL9005

9
8

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL9006

RAL9006

3

4

10
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Prof il reglare unghi Aluminiu extrudat

Capac jgheab Aluminiu extrudat

Filtru jgheab Material plastic

Capac intermediar pentru prof il Aluminiu extrudat

Prof il sticlă Aluminiu extrudat

Jgheab Aluminiu învelit în teflon

Prof il reglare unghi Aluminiu extrudat

Capac f rontal stâlp Aluminiu extrudat

Burlan evacuare Material plastic

Stâlp Aluminiu extrudat

11
12
13

15
14

16
17
18
19
20

13

15

17

11

20

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006

16

14

18

RAL9006

RAL9006

12

19



Email :  contact@valedo.ro

Adresă : Bulevardul Theodor Pallady nr. 319, sector 3, București
Telefon :  0314379882

VALEDO SYSTEMS

Website :  www.valedo.ro


