
Storuri şi jaluzele exterioare
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Soare. Lumină. WAREMA.



Protecţie solară
pentru accentuarea creativă a faţadelor

Storurile WAREMA combină protecţia solară perfectă de la 
exterior cu designul modern. Constructiv, ele sunt asemă-
nătoare cu jaluzelele, numai că sunt mult mai robuste. Sto-
rurile  WAREMA nu ruginesc şi rezistă chiar la intemperii ex-
treme. Cu lamelele lor late, care pot fi  reglate de la interior 
în aproape orice unghi dorit, ele asigură la orice oră din zi, 
luminozitatea adecvată a încăperii. Storurile protejează îm-
potriva privirilor indiscrete din exterior, însă nu stânjenesc 
aproape de loc privirea în afară. Prin paleta largă de culori 
a lamelelor şi a şinelor de ghidare, storurile  WAREMA con-
stituie, în acelaşi timp, elemente stilistice pentru accentua-
rea faţadelor. După dorinţă, storurile se adaptează faţadei 
sau marchează accente optice.



Storuri
Protecţie termică şi umbrire optimă.
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Discrete, dar defi nind totuşi aspectul 

faţadei - storurile WAREMA aplică 

accente moderne prin designul lor.

Storurile WAREMA seduc prin re-
marcabila lor protecţie termică, 
constituind, astfel, în momente cu 
resurse energetice limitate, în con-
strucţiile moderne cât şi la reno-
vări (uşurinţa montării ulterioare), 
modul optim de temperare.

Valori exemplificatoare:

–   Jaluzea exterioară:

indice FC: 0,09

–  Jaluzea inserată

indice FC: 0,21

–  Jaluzea interioară:

indice FC: 0,60

Mangelberger Elektrotechnik GmbH



Storuri şi jaluzele exterioare 
într-o prezentare generală.
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Storuri cu lamele curbate
Sunt cele mai uzuale storuri ex-
terioare. Ele îmbină utilitatea ridi-
cată cu tehnica robustă. Acestea 
sunt folosite cu plăcere ca ele-
mente de modelare a faţadei.

Jaluzelele exterioare cu lamele de 
50 mm lăţime
şi cablu de ghidare sunt recoman-
date îndeosebi pentru clădiri cu 
ferestre de dimensiuni mici. Ca în-
suşiri avantajoase, sunt considera-
te aici înălţimile reduse ale pache-
telor adunate, precum şi numeroa-
sele moduri de acţionare diferite.

Storuri exterioare cu lamele 
plate
seduc prin designul lor fi ligranat, 
precum şi prin înălţimea redusă 
a pachetului. Pe acestea le pu-
tem executa cu lamele de 60 
mm, 80 mm şi 100 mm lăţime.

Storuri duble
respectiv storuri WAREMA cu ele-
ment transportor pentru lumina 
naturală se pretează îndeosebi 
pentru locurile de muncă cu moni-
toare şi pentru încăperi în care lu-
mina zilei se doreşte în profunzi-
mea încăperii, însă fără  refl exii.

Storuri pentru obturarea luminii
prin forma specială a lamelelor 
Z se pretează îndeosebi pentru 
obturarea luminii în încăperi. Prin 
geometria lamelelor, se realizează 
o îmbinare foarte bună a acesto-
ra, iar chederul din material plas-
tic rezistent la UV din muchia fron-
tală a lamelei închide şi cea mai fi -
nă fantă de lumină. Toate celelal-
te funcţii obişnuite ale storurilor 
noastre se păstrează şi la storurile 
de obturare a luminii.



Storuri 
cu lamele curbate.

Storuri cu lamele curbate sunt cele mai uzua-
le storuri exterioare. Ele îmbină utilitatea ridica-
tă cu tehnica robustă. Acestea sunt folosite cu 
plăcere ca elemente de modelare a faţadei.
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Tip E 80 A6 cu şine de ghi-

dare din tuburi rotunde de 

52 mm şi mască semirotun-

dă (tip 09), fixat liber între 

şine.

 1 Mască 
2 Şină superioară
3 Bandă de ridicare
4 Lamelă
5 Ocheţi din material plastic
6 Niplu de ghidare
7 Şine de ghidare
8 Şină inferioară
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Storuri pentru obturarea luminii 
cu lamele Z.

Prin forma specială a lamelelor Z, storuri de ob-
turare a luminii se pretează îndeosebi pentru 
obturarea luminii în încăperi. Prin geometria la-
melelor, se realizează o îmbinare foarte bună a 
acestora, iar chederul din material plastic rezis-
tent la UV din muchia frontală a lamelei închi-
de şi cea mai fi nă fantă de lumină. Toate celelal-
te funcţii obişnuite ale storurilor noastre se păs-
trează şi la storurile de obturare a luminii.
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Tip E 94 A6 cu mască de 

protecţie unghiulară (tip 01)
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 1 Mască 
2 Şină superioară
3 Bandă de ridicare
4 Lamelă

 5 Suspendarea benzii orizontale
6 Ocheţi din material plastic
7 Niplu de ghidare
8 Şine de ghidare
9 Şină inferioară



Lamele plate 
cu ghidare prin cablu.

Storurile cu lamele plate cu ghidaj prin cablu 
seduc prin designul lor fi ligranat precum şi prin 
înălţimea redusă a pachetului. Pe acestea le 
putem executa cu lamele de 60 mm, 80 mm şi 
100 mm lăţime. 
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Tip E 80 AF cu mască de 

protecţie U (tip 06) pe faţa-

dă PR

1
2

3

4

5

6

 1 Mască 
2 Şină superioară
3 Bandă de ridicare
4 Lamelă
5 Securizare la vânt
6 Şină inferioară



Lamele plate 
cu şină de ghidare.

Storuri exterioare cu lamele plate şi şine de 
ghidare reunesc înălţimea redusă a pachetu-
lui cu posibilitatea de a folosi storurile ca ele-
mente constructive de faţadă.

Pentru a menţine redusă înălţimea pachetu-
lui, numai fi ecare a treia lamelă este prevăzu-
tă la ambele capete cu nipluri. Aceste tipuri 
le putem executa cu lamele de 60 mm, 80 
mm şi 100 mm lăţime. 
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Tip E 60 AF A6 cu mască de 

protecţie U (tip 06)
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1 Mască 
2 Şină superioară
3 Bandă de ridicare
4 Lamelă
5 Niplu de ghidare
6 Şine de ghidare
7 Şină inferioară



Storuri diagonale 
pentru formate asimetrice.

Storurile diagonale WAREMA pot fi  folosite 
pentru aproape toate ferestrele asimetrice, fără 
de care arhitectura modernă nu mai este de 
imaginat.

Storurile diagonale WAREMA se asortează ca 
aspect cu celelalte tipuri de storuri ale noastre, 
rezultând o imagine unitară de ansamblu.
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Tip E 80 AF SR1

1

2

3 4
5

6 7

1 Mască 
2 Şină superioară
3 Bandă de ridicare
4 Lamelă
5 Ghidaj lateral
6 Ghidajul lamelelor
7 Şină inferioară



Jaluzelele noastre cu lăţimea lamelei de 
50 mm şi cablu de ghidare sunt recomandate 
îndeosebi pentru clădiri cu ferestre de dimensi-
uni mici. Ca însuşiri avantajoase, sunt conside-
rate aici înălţimile reduse ale pachetelor aduna-
te, precum şi numeroasele moduri de acţiona-
re diferite. 
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Jaluzele exterioare 
cu lamele late de 50 mm.

1 Mască 
2 Şină superioară
3 Bandă de ridicare
4 Lamelă
5 Şină inferioară



Jaluzele duble
cu două părţi care pot fi  rotite diferit.

Storul cu două părţi rotative diferite este con-
ceput pentru exterior, dar poate fi  folosit, bine-
înţeles, şi la faţade duble sau ferestre casetate.
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E 80 A6 D cu şină de ghidare prin ţeavă rotundă de 52 mm şi masca semirotundă simplu rezemată

Loc de muncă fără lumină orbitoare

În acest fel, storurile WAREMA cu ele-

ment de transport al luminii naturale 

asigură un loc de muncă fără lumină 

orbitoare. Jumătatea inferioară este 

închisă şi respinge soarele, jumătatea 

superioară este deschisă, reflectând 

lumina zilei către tavanul încăperii şi 

în profunzimea încăperii.

Cursuri şi conferinţe

Jumătatea superioară este închisă, per-

miţând astfel prezentarea de folii, ima-

gini proiectate etc. Jumătatea inferioa-

ră rămâne deschisă, creând prin lumina 

naturală un climat plăcut în încăpere 

şi permite, de ex., luarea de notiţe sau 

consemnarea de către auditoriu.
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Element de transport al 
luminii naturale 

pentru devierea optimă a luminii.

Protecţia solară WAREMA asigură în mod efi ci-
ent condiţiile ca soarele să nu devină nicioda-
tă prea puternic - iar prin tehnica de ghidare a 
luminii, chiar în mod diferenţiat. Ea creează, pe 
de o parte, zone fără soare şi efecte de orbire, 
dar permite, pe de alta, să pătrundă sufi cient 
de multă lumină. Şi anume, întotdeauna acolo 
unde se doreşte.

Storurile exterioare WAREMA cu elementul de 
transport pentru lumina naturală transformă în-
tregul loc de muncă şi locuit într-o zonă lipsită 
de efecte de orbire, chiar şi atunci când soa-
rele este foarte jos la orizont; chiar şi ecranele 
din imediata vecinătate a ferestrelor sunt pro-

tejate efi cient faţă de razele de soare. Cu toa-
te acestea, încăperea este iluminată uniform, 
putându-se renunţa pe timpul zilei la ilumina-
tul artifi cial.

Acest efect este realizat prin elementul de 
transport al luminii naturale - care este confec-
ţionat întotdeauna pe măsură - prin împărţirea 
storului în două spaţii cu unghiuri diferite de 
deschidere ale lamelelor. Când storul se gă-
seşte în poziţia de "funcţionare", jumătatea in-
ferioară a storului rămâne închisă. În acest fel, 
ecranul este apărat faţă de lumina soarelui. La-
melele superioare, în schimb, refl ectă lumina 
incidentă spre tavanul încăperii, de unde se 

răspândeşte în încăpere.

La elementele standard de transport a luminii, 
lamelele obturării de protecţie (partea inferioa-
ră a perdelei) sunt răsucite în funcţie de lame-
lele piesei de deviere a luminii (partea superi-
oară a perdelei).

Pentru exigenţe mai mari, există varianta exclu-
sivă, storurile duble WAREMA, la care ambe-
le rânduri ale jaluzelelor pot fi  reglate indepen-
dent unul faţă de celălalt.
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În "poziţia de funcţionare", lamelele inferioare res-

ping soarele şi asigură un loc de muncă fără lumină 

orbitoare, în timp ce lamelele superioare refl ectă 

lumina spre tavanul încăperii, iluminând astfel 

încăperea în mod uniform.

Lamelele elementului de transport al luminii natu-

rale permit reglarea individuală; aici demonstraţia 

este făcută pe tipul C/E 80.
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Storurile în consolă 
utilitate mare şi tehnica cea mai modernă.

Storurile în consolă WAREMA îmbină utilitatea, 
cea mai modernă tehnică şi designul modern 
cu aspectul jaluzelelor în consolă. Ele oferă 
protecţie solară sigură, îndeosebi în domeniul 
spaţiilor de locuit, fără a permite priviri prea in-
discrete. Cât decideţi Dvs.: foarte individual, cu 
electromotor sau cu sisteme de comandă con-
sacrate WAREMA. Confort pur! Fie că doriţi 
să vă dotaţi ulterior căminul cu protecţie sola-
ră exterioară, de ex. în cadrul unei renovări sau 
doriţi să folosiţi storurile în consolă ca element 
de arhitectură pentru faţadă - exigenţelor Dvs. 
individuale nu le sunt puse limite prin formă, 
culoare şi tehnică. În combinaţie cu storurile, 
nu trebuie să încheiaţi compromisuri. Pentru 

că ambele sisteme sunt compatibile la mon-
taj şi aspect. Un alt punct: plasa de protecţie 
împotriva insectelor se poate monta ulterior şi 
asigură un confort suplimentar de locuit.

Casetă semirotundă în consolă

Mască şi capac de revizie de formă rotundă, alu-

miniu extrudat. Conjugat cu combinaţiile de culori 

 WAREMA, element de modelare pentru orice faţadă.

Casetă rectangulară în consolă

Integrată în linia faţadei. Material: aluminiu extrudat. 

Modelarea cromatică rămâne liberă, individualizată 

sau adaptată faţadei.

Casetă în consolă tencuită

Integrată în linia faţadei. Este prevăzută frontal cu o 

placă portantă în tencuială. Manevrarea şi tehnica ră-

mân integral accesibile.
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Storuri rezistente la vânt 
până la vânturi intense de puterea 10.

Noul stor rezistent la vânt WAREMA este 
produsul optim pentru clădiri înalte în locuri ex-
puse vântului. Prin blocarea specială a lamele-
lor cu profi l Z, al profi lurilor de compartimenta-
re, al cablurilor de întindere suplimentare şi al 
şinei inferioare cu fi xare a lamelelor, acest stor 
rezistă solicitărilor eoliene intense. Măsurători 
efectuare la Institutul de tehnică a ferestrelor 
Rosenheim/Germania au dovedit că se pretea-
ză până la vânturi de intensitatea 10. Prin du-
rata de folosinţă mai mare, chiar şi în zilele cu 

vânt intens, se pot realiza economii conside-
rabile de energie, datorită necesarului de răci-
re mai scăzut. Prin construcţia nouă, storul re-
zistent la vânt poate fi  montat şi ulterior, atunci 
când nu a fost inclus în proiectul construcţiei. 
O reechipare a sistemelor deja existente pen-
tru storuri rezistente la vânt este posibilă în ma-
joritatea cazurilor.

 1 Mască 
 2  Lamele cu nipluri de ghidare
 3 Bandă de ridicare
 4  Şnur cu buclă
 5 Şină inferioară
 6  Şină de ghidare cu 
  profi l de compartimentare 
 7 Cablu întinzător
 8 Colţar întinzător

1

2

6

7

5

4
3
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Valori limită constructive

Tip Instalaţie indivi-

duală

Grupă

Lăţimea1)

min. (mm)

max.2) 

(mm)

Înălţi-

me max 

(mm)

Suprafaţa

max (m2)

Lăţimea 

max. (mm)

Suprafaţa 

max. (m2)

Numărul de 

perdele

Greutatea medie a 

storului (kg/ m2)

E 94 A6 stabil la vânt 600 3000 3000 9 9000 20 3 4,2

1) La lăţimile mici, tendinţa de alunecare diagonală a lamelelor este de neevitat.
2) Se va ţine cont de restricţiile lăţimii maxime, respectiv valorilor limită ale vântului, conform tabelei "Valorile limită ale vântului"!

Valorile limită ale vântului (viteza maximă a vântului în m/s)

Lăţimea 

storului (mm)

Variantă de execuţie

E 94 A stabil 

la vânt

fără cabluri de 

întindere supli-

mentare 

fără profi l de comparti-

mentare, resp. pervaz

(m/s) (bft) (m/s) (bft) (m/s) (bft)

până la 1500 25 10 25 10 25 9

până la 2000 25 10 20,5 9 20,5 9

până la 2500 20,5  9 17,5 8 20,5 8

până la 3000 20,5 9 17,5 8 20,5 8

Vitezele specificate ale vântului pentru storul tip E 94 A6 stabil la vânt consti-
tuie valori limită, la care sistemul trebuie retractat. Valorile sunt valabile pen-
tru o distanţă de ≤ 100 mm a lamelei faţă de faţadă şi o înălţime a sistemului de 
≤ 3000 mm. Pentru execuţia standard, reglarea anemometrului se recomandă 
la 20 m/s.



Jaluzele pentru devierea luminii 
alternativa pentru protecţia solară exterioară. 
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Ideală pentru clădiri la care protecţia solară 
nu este posibilă, însă unde este necesară cea 
mai bună protecţie împotriva căldurii. Cu la-
melele cu capacitate ridicată de refl ectare, în 
poziţia deschisă a lamelelor, lumina zilei este 
dirijată spre tavanul încăperii şi asigură astfel 
iluminatul natural şi fără refl exe până departe 
în profunzimea încăperii. 

Execuţia standard este cu caseta superioară 
extrudată şi şină inferioară acoperite cu strat 
de pulbere, lagăre de ridicare şi răsucire fără 
întreţinere şi lamele din aluminiu cu partea su-
perioară puternic refl ectorizantă.

Pentru utilizarea în faţade duble protejate la in-
temperii, ferestre casetate şi armate şi încă-
peri interioare.

 1 Casetă superioară 
 2  Şină inferioară
 3  Lagăre de ridicare şi răsucire
 4  Lamele din aluminiu



Şină superioară cu optimizare fonică 

pentru mai mult confort.

Special pentru utilizarea pe faţadele din alumi-
niu şi oţel, grădini de iarnă, în construcţiile imo-
biliare private şi spaţiile interioare la care încă-
perile situate în spate trebuie ţinute cât mai fe-
rite de zgomotele supărătoare, WAREMA oferă 
şina superioară cu optimizare fonică, ce redu-
ce - comparativ - cu peste jumătate, emisia şi 
transmisia de zgomot.
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Pentru utilizare interioară

Special pentru utilizarea în interiorul faţadelor du-

ble protejate la intemperii şi în spaţii interioare, 

este disponibilă varianta design a şinei superioa-

re cu optimizare fonică. 

În special la jaluzele pentru devierea luminii cu la-

mele puternic reflectorizante, se folosesc siste-

me de comandă de rang superior pentru dirija-

rea lamelelor, ceea ce face inevitabile comenzi de 

frecvente. Prin utilizarea şinei superioare cu opti-

mizare fonică, zgomotul perturbator cauzat de de-

plasarea sau răsucirea perdelei este redus la mi-

nim.

Fig.: şină superioară 

cu optimizare fonică şi 

mască în consolă

Pentru utilizare exterioară

Şina superioară cu optimizare fonică şi confecţio-

nată din aluminiu extrudat este concepută pentru 

utilizarea în interiorul măştii storului la instalaţiile 

exterioare. La imobilele de birouri, este bine ca 

emisiile fonice să fie menţinute de la bun înce-

put cât mai scăzute, pentru a nu distrage anga-

jaţii de la ceea ce este important.

În grădinile de iarnă şi imobilele particulare, liniştea 

binemeritată şi relaxantă nu trebuie perturbată de in-

fl uenţe exterioare, cum sunt protecţiile solare mobile.
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Culori
pot fi  combinate individual.

Pentru storurile WAREMA sunt disponibile 
25 de culori ale lamelelor, printre care 19 nu-
anţe RAL. Lamelele şi şinele de ghidare pot fi  
combinate individual, iar ca variantă extra, în-
tregul ansamblu poate fi  realizat în alb. Vă ru-
găm să ţineţi cont că jaluzeaua noastră de 
50 mm dispune de un spectru propriu de cu-
lori. Toate piesele din aluminiu, în afara lame-
lelor, pot fi  oferite în aproape toate tonurile de 
culoare ale eşantioanelor RAL. Astfel, se pot 
obţine accente cromatice cât şi o adaptare 
coloristică faţă de faţadă. Pentru lamelele de 

50/60/72/100 mm culorile sunt disponibile nu-
mai limitat!

W 4800 
Bej deschis

RAL 7016 
Gri antracit

RAL 7037 
Gri pulbere

RAL 7038 
Gri agat

RAL 7035
Gri luminos

DB 703

RAL 9007 
Aluminiu gri

RAL 9006 
Aluminiu alb

RAL 1015 
Fildeş deschis

RAL 1013 
Alb sidef

RAL 9002 
Gri-alb

W 8120 Teracota

W 4708 Bej

RAL 8014 
Maro sepia

RAL 5018 
Albastru turcoaz

RAL 5009 
Albastru azur

RAL 5014 
Albastru porumbel

RAL 5002 
Albastru ultramarin

RAL 6005 
Verde muşchi

RAL 3004 
Roşu purpuriu

W 8780 
Bronz luminos

W 7329 
Bronz închis

RAL 1006 
Galben porumb

RAL 9010 
Alb curat

RAL 9016 
Alb-trafi c
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Vremurile monotoniei arhitecturale au trecut. 
Chiar şi casele unifamiliale surprind astăzi cu 
elemente constructive individuale ieşite din co-
mun, ce erau de neimaginat cu doar câţiva ani 
în urmă. Este limpede că acest trend nu se 
opreşte în faţa tehnicii de protecţie parasolare. 
Aici intră acum în joc exigenţe cu totul noi. Noi 
de la WAREMA am recunoscut din timp aceas-
tă evoluţie. Şi suntem pregătiţi pentru ea. Cu 
produse care oferă soluţii tehnice convingă-
toare pentru orice problemă. Şi care, pe dea-
supra, se integrează armonios în transpunerile 
arhitectonice actuale - punând, în plus, accen-
te estetice.

Câteodată trebuie să gândim dincolo de li-
mita vizibilă.
Umbririle verticale, diagonale sau orizontale. 
Triunghiular, cu mai multe colţuri sau rotund. 
Pentru cupole, pasaje boltite, pentru forme tra-
pezoidale sau piramidale - pe scurt: aici pro-
dusele WAREMA sunt în elementul lor. Cu toa-
te posibilităţile, aşa cum nu poate oferi decât 
o diversitate de program, bine gândită şi orien-
tată arhitectonic. Corespunzător pe deplin fi lo-
sofi ei noastre de fi rmă: „Protecţie solară pen-
tru orice suprafaţa din sticlă. Fie interioară, fi e 
exterioară.“

Nu devii lider pe piaţă din întâmplare. Ci 
prin calitate.
În Europa, WAREMA este unul dintre cei mai 
importanţi producători din domeniul tehnicii pa-
rasolare. Această poziţie nu am dobândit-o 
prin cantitate, ci prin calitate. Pentru că noi nu 
doar producem calitate - noi o şi trăim. Cu me-
todele de fabricaţie cele mai moderne şi prin 
cercetarea continuă, animaţi de curajul pentru 
inovaţiile neconvenţionale ce poartă mereu 
mai departe nivelul actual al tehnicii. Alături de 
o conştiinţă pronunţată pentru mediu. Astfel,
noi am început încă cu ani în urmă să selec-
tăm şi utilizăm materialele în mod consecvent, 
în funcţie de aspectele lor de reciclabilitate şi 
sănătate. Din această cauză, produsele WA-
REMA nu conving doar printr-un design ieşit 
din comun şi cele mai bune materiale, ci şi 
printr-un nivel ce abordează calitatea din toate 
unghiurile.

WAREMA.
Un nume mângâiat de soare.
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