
   
   

   

Cortinas e estores 
VELUX®

Coleção de 2021
Válido a partir de 1 de março de 2021

NOVA PALETE DE CORES
Mergulhe no nosso novo 
universo de cores

INTEGRAÇÃO ESTÉTICA 
Agora, todas as cortinas 
VELUX estão disponíveis 
com calhas brancas



Cortina rolante
Corta a luz direta oferecendo privacidade. 
Perfeita para divisões com atividade durante o dia.

• Corta a luz direta oferecendo privacidade
• Disponível em versão manual e em versão elétrica 

ou a energia solar com controlo remoto
• Também está disponível com ganchos com três 

posições de fixação nas quatro cores standard
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Cores standard

Cores especiais

Combina com 
estore exterior 

ou toldo para uma 
proteção eficaz 
contra o calor.  



Cortina de escurecimento
Bloqueia a luz, de dia e de noite. Perfeita para quartos.

• Bloqueia a luz
• Disponível em versão manual e em versão elétrica 

ou a energia solar com controlo remoto

Cores standard

Cores especiais
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4575
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4576
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Combina com 
um mosquiteiro 

para que os insetos 
não incomodem 

o seu sono.



Cortina de escurecimento 2 em 1
Duas cortinas numa. Perfeito para quartos ou salas 
onde precisa ou de controlar a luz ou de a bloquear 
para uma boa noite de sono.

• Duas formas de controlar a luz com uma solução – 
bloquear ou cortar apenas um pouco a luz

• Disponível apenas em versão manual

Cores standard

Cores especiais

4579

1100 07051085 1025

45774578

4574 4559

4580 4581

4575

4564

4556

4576

3009

Sempre 
combinado 
com cortinas 
plissadas 
brancas (1016)



Coleção crianças com escurecimento 
ou escurecimento 2 em 1
As grandes aventuras começam com uma boa noite de sono. 
As cortinas de escurecimento e as cortinas de escurecimento 
2 em 1 estão disponíveis em padrões inspiradores e alegres 
concebidos para quartos de crianças. 

• Bloqueia a luz
• Duas formas de controlar a luz com uma solução – 

bloquear ou cortar apenas um pouco a luz
• Disponível apenas em versão manual

Coleção crianças

Céu 
estrelado 
4665

Universo 
4653

Estrelas 
cor de rosa 
4659

Balões 
de ar quente 
4666

Carros 
de corrida 
4654

Céu azul 
4660

Papagaios 
4667

Estradas 
4655

Estrelas 
verdes 
4661

Nota: Como com todos os tecidos, as cores poderão ser diferentes das 
amostras apresentadas neste catálogo. Os desenhos são mostrados apenas 
como ilustração. A cortina poderá ser diferente já que cada desenho será 
dimensionado para corresponder ao tamanho específico da janela.

Sempre 
combinado 
com cortinas 
plissadas 
brancas (1016)



Cortina plissada translúcida
Uma solução decorativa para ter privacidade 
e controlo de luz. Perfeita para divisões com 
atividade durante o dia.

• Corta a luz direta oferecendo privacidade
• Um novo design de persiana que pode ser colocado 

em qualquer lugar da janela*
• Disponível em versão manual e em versão elétrica 

ou a energia solar com controlo remoto
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Cores standard

Cores especiais

Combina com 
estore exterior ou 

toldo para uma 
proteção eficaz 
contra o calor.

*Apenas versão manual



NOVO
Todas as cortinas interiores estão 
disponíveis com calhas brancas 
ou em alumínio escovado.

Alumínio

Branco



Cortinas plissadas térmicas 
de escurecimento
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1166

Cores standard

Cores especiais

Uma solução decorativa para escurecimento 
e isolamento. Perfeita para quartos. 

• Para uma bela noite de sono ou uma sesta durante o dia
• Isolamento para mais conforto
• Um novo design de persiana que pode ser colocado em 

qualquer lugar da janela*
• Disponível em versão manual e em versão elétrica 

ou a energia solar com controlo remoto

*Apenas versão manual



Incline as lamelas 
em qualquer direção 
para ajustar o ângulo 
e a quantidade de luz 
que entra.

7057

7001

7065

7062

Cores standard

Cores especiais

70647063

Estore Veneziano
Uma solução clássica para controlar a luz e a 
privacidade. Perfeita para casas de banho e cozinhas.

• Resistente à humidade
• Fácil de limpar
• Vista desobstruída com privacidade
• Utilização sem fios
• Disponível apenas em versão manual 



Produtos de exterior

Rede mosquiteira

Estores exteriores

Usufrua de ar fresco sem insetos. 

• Resistente à humidade
• 100% à prova de insetos
• Rede transparente que preserva a vista exterior
• Tecido duradouro e resistente ao vento para um 

desempenho de longa duração

Proteção de calor, escurecimento e isolamento.

• Melhor proteção contra calor e luz solar
• Escurecimento
• Isolamento eficaz no inverno
• Redução do barulho da chuva
• Proteção eficaz da janela contra intrusões
• Disponível em versões elétrica ou energia solar 

com controlo remoto

0000 0700

0000

Combina com uma 
cortina interior para 

ajuste de luminosidade 
e um toldo ou estore 

para proteção  
de calor.  



   
   

   

Toldo exterior

Estore exterior de tela macia

Proteção do calor e vista para o exterior.

• Proteção eficaz contra o calor
• Tela microperfurada transparente – deixa entrar  

a luz enquanto mantêm a vista para o exterior
• Disponível em versão manual e em versão elétrica 

ou a energia solar com controlo remoto

Proteção de calor e escurecimento.

• Proteção eficaz contra o calor
• Efeito de escurecimento
• Tecido resistente e duradouro 
• Disponível em versão a energia solar com 

controlo remoto

0000

5060



VELUX Portugal, Unipessoal Lda.
Travessa das Pedras Negras, 1 - 2º
1100-404 Lisboa

Tel: 21 880 00 60
Fax: 21 887 00 15
www.velux.pt
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Contactos revendedor


