
NOEMI RITEA, MANAGER GENERAL VELUX ROMÂNIA:

"Grupul VELUX sãrbãtoreºte 75 de ani
de luminã naturalã ºi aer proaspãt"
l VELUX produce ºi comercializeazã ferestre de mansardã pentru

locuinþe din întreaga lume

Reporter: Cum a evoluat activita-
tea companiei la nivel internaþio-
nal, în cei 75 de ani de existenþã a
Grupului?

Noemi Ritea: Anul 2016 este
pentru noi anul în care sãrbãtorim
lumina naturalã ºi aerul proaspãt.
Am rafinat aceastã idee în toþi cei
75 de ani de inovaþii ºi de muncã
dedicatã. Astãzi, oferim o gamã lar-
gã de produse ºi soluþii care sã
contribuie la calitatea vieþii, pentru
persoanele care trãiesc ºi lucreazã
în clãdiri ºi pentru copiii care
învaþã în ºcoli. În 1941, Villum Kann
Rasmussen a venit cu ideea de a
transforma podurile întunecate în
spaþii locuibile de calitate, cu lumi-
nã naturalã ºi aer proaspãt. Ceea
ce a început ca un proiect de reno-
vare de ºcoalã din Danemarca a

crescut într-un grup
internaþional. Noi acti-
vãm la nivel global –
av ând c om pani i d e
vânzare ºi producþie în mai
bine de 40 de þãri, în care lu-
creazã aproximativ 10 000 de an-
gajaþi din toatã lumea. Grupul
VELUX este deþinut de compania
VKR Holding A/S, o companie deþi-
nutã/patronatã în totalitate de cã-
tre fundaþii (fundaþia VELUX ºi fun-
daþia VILLUM) ºi familie. Dintotdea-
una, misiunea noastrã a fost sã aju-
tãm oamenii ºi comunitatea ºi pot
sã afirm cã suntem mândri sã con-
tribuim la dezvoltarea comunitarã
printr-o gamã variatã de proiecte,
activitãþi, donaþii. Aºadar, o parte
din profitul Grupului se întoarce
în societate. Conform ultimului

nostru raport de res-
ponsabilitate socialã

publicat, în anul 2015,
cele douã fundaþii, fun-

daþia VILLUM ºi fundaþia
VELUX, au fãcut un numãr de

545 de donaþii, în valoare totalã de
aproape 111 milioane de euro, do-
naþii care au susþinut în special
proiecte sociale, multe dintre aces-
te fonduri fiind primite de fundaþii
din România. În anul 2016, sãrbã-
torim împreunã cãlãtoria de 75 de
ani a acestei idei remarcabile, pe
care am construit compania noas-
trã. Cuvântul cheie al evoluþiei
noastre este inovaþia. Grupul
VELUX a revoluþionat conceptul de
fereastrã de mansardã, iar ceea ce
ne-a fãcut cunoscuþi este abilitatea
noastrã de a dezvolta produse de

înaltã calitate, care definesc mereu
standardele industriei. 75 de ani de
dezvoltare de produs ne-au consa-
crat ca fiind cel mai inovator brand
de pe piaþã, care genereazã în
permanenþã noi ºi mai bune moda-
litãþi de îndeplinire a viziunii actua-
le cu privire la locuirea sustenabilã.

Am plecat de la un singur model
de fereastrã ºi am ajuns la modele
variate pentru funcþiuni variate.
Avem ferestre cu operare de sus
sau de jos, ferestre cu miez de
lemn tratat termic, acoperit cu po-
liuretan, ferestre pentru priveliºte,
ferestre inteligente comandate cu
tableta de control, ferestre ºi rulo-
uri care funcþioneazã pe bazã de
celule solare. Am dezvoltat ºi rulo-
uri decorative ºi parasolare, rolete
exterioare, produse de montaj, so-
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Grupul VELUX, care produce ºi
comercializeazã ferestre de
mansardã, aniverseazã, în acest
an, 75 de ani de existenþã.
Noemi Ritea, manager general al
VELUX România, ne-a declarat,
în cadrul unui interviu: "Anul
2016 este pentru noi anul în
care sãrbãtorim lumina naturalã
ºi aerul proaspãt. Am rafinat
aceastã idee în toþi cei 75 de ani
de inovaþii ºi de muncã dedicatã.
Astãzi, oferim o gamã largã de
produse ºi soluþii care sã contri-
buie la calitatea vieþii, pentru
persoanele care trãiesc ºi lucrea-
zã în clãdiri ºi pentru copiii care
învaþã în ºcoli. În 1941, Villum
Kann Rasmussen a venit cu ideea
de a transforma podurile întune-
cate în spaþii locuibile de calitate,
cu luminã naturalã ºi aer
proaspãt".
Domnia sa ne-a vorbit, cu ama-
bilitate, despre evoluþia grupu-
lui ºi despre gama de produse
din portofoliul sãu. Grupul VELUX

a revoluþionat

conceptul de

fereastrã de

mansardã.



luþii automatizate inteligente, tu-
nele solare, ferestre pentru acope-
riº terasã. Toate soluþiile noastre
contribuie la asigurarea unui cli-
mat interior sãnãtos ºi sustenabil.

Reporter: Cum sãrbãtoriþi acest
eveniment aniversar al companiei
VKR Holding?

Noemi Ritea: Pentru a marca
acest moment aniversar am iniþiat
mai multe activitãþi. De exemplu,
încã din anul 2015, Grupul împreu-
nã cu organizaþiile Little Sun ºi
Plan International a demarat un
concurs de design pentru lampa
solarã Little Sun, cu scopul de a
îmbunãtãþi condiþiile de viaþã din
zonele izolate de pe glob, unde nu
existã electricitate. În cadrul aces-
tui concurs internaþional, studenþii
de la facultãþile sau secþiile de de-
sign au fost invitaþi sã aducã lumi-
nã în zonele izolate din Africa prin
proiectarea unei lãmpi solare Little
Sun, într-o ediþie specialã. Deºi am
avut participanþi ºi din România,
competiþia a fost câºtigatã de doi
studenþi din Argentina, iar dupã
designul lor câºtigãtor, Grupul
VELUX a fabricat ºi donat pânã
acum 14.500 de lãmpi care se
încarcã de la soare. În acest mo-
ment, suntem bucuroºi sã spunem
cã lãmpile au ajuns în comunitãþi
aflate în zone îndepãrtate din Se-
negal, Zimbabwe ºi Zambia. Un alt

proiect care a fost lansat la începu-
tul acestui an constã în donaþia a
ºase ferestre de mansardã cluburi-
lor sportive din Europa. Orice spor-
tiv din România care face parte ºi
se bucurã de activitãþile unui club
sportiv are acum ocazia sã trans-
forme clubul într-unul mai lumi-
nos, mai confortabil ºi mai sãnãtos
– fãrã niciun cost. Donaþia nu este
destinatã sãlilor de sport, ci clãdirii
sau spaþiului în care se întrunesc
membrii clubului pentru activitãþi
variate: zile de naºtere, sãrbãtori-
rea victoriei, etc. Înscrierile se ter-
minã în data de 15 august 2016,
deci îi aºteptãm pe cei interesaþi sã
ne contacteze.

De asemenea, aº aminti faptul cã
Fundaþiile acordã cu ocazia acestei
aniversãri donaþii în valoare de 10
milioane de euro pentru angajaþii
( sau fami l i i le acestora) , care
întâmpinã probleme medicale de-
osebite, grave.

Fiind aniversarea VKR Holding,
vom sãrbãtori evenimentul intern,
dar ºi la nivel global, deoarece toa-
te companiile vor aniversa cei 75
de ani de existenþã exact în aceeaºi
zi, pe data de 1 aprilie.

Reporter: De câþi ani sunteþi pre-
zenþi pe piaþa localã?

Noemi Ritea: Suntem prezenþi în
România din anul 1997, fiind pri-
mul producãtor care a intrat pe

piaþã. Putem spune cã am creat ºi
format aceastã piaþã. Este un pro-
ces dinamic ºi continuu, deoarece
mansardele nu fac parte din arhi-
tectura noastrã tradiþionalã, iar la
noi podurile nu au fost utilizate
atât de mult ca în alte locuri ale lu-
mii.

Reporter: Ce tipuri de servicii
oferã compania (montaj, transport
etc.)?
Noemi Ritea: Din punctul nostru
de vedere, cumpãrarea unei
ferestre de mansardã re-
prezintã un prim pas în
cãlãtoria clientului
alãturi de noi, iar noi
îl asigurãm cã sun-
tem aici pentru a-i
oferi cea mai perfor-
mantã gamã de produ-
se ºi accesorii, oricare ar fi
forma acoperiºului sãu, dar ºi
consultanþa necesarã, în toate eta-
pele proiectului, pe toatã durata
de viaþã a ferestrelor VELUX. Direc-
torii zonali ºi inginerii service pot
oferi consultanþã direct la locaþia
proiectului clientului. Mesajul pe
care vreau sã-l transmitem este cã îl
asigurãm pe client cã se poate
baza pe produs ºi pe noi, iar noi
vom fi pe aceastã piaþã oferindu-i
produse pentru modernizarea fe-
restrei sau piese de schimb ºi peste
10 ani sau peste 20 de ani.

În ceea ce priveºte traseul clien-
tului, încercãm sã simplificãm pen-
tru el lucrurile cât mai mult. Avem
o linie gratuitã pentru a-l ajuta în
decizia asupra produselor VELUX.
Suntem activi pe canalele de social
media unde postãm filme de mon-
taj, filme despre cum se fabricã ºi
se testeazã produsele în centrul
nostru de testãri din Danemarca
sau noutãþi. Ne dorim sã fim cât
mai deschiºi ºi mai transparenþi.

Deviza noastrã este sã oferim
consultanþã clienþilor în

toate etapele construc-
þiei, astfel încât sã pri-
meascã sfaturi autori-
zate direct de la spe-
cialistul în ferestre de

mansardã, pentru a
avea la final un client

mulþumit, fericit cu ale-
gerea fãcutã, care se bucurã

pe deplin de mansarda lui.
Pentru achiziþionarea produselor,

clienþii trebuie sã se adreseze distri-
buitorilor autorizaþi, iar produsele
sunt livrate din Braºov, la sediul dis-
tribuitorului. Pe de altã parte, oferim
clienþilor suport pentru montaj prin
intermediul montatorilor noºtri par-
teneri. Aceºtia oferã garanþie pentru
montaj de pânã la 5 ani ºi sunt în
permanentã legãturã cu noi, cu no-
utãþile legate de montaj, cu produ-
sele noi. Distribuitorii ºi montatorii
pot fi contactaþi prin intermediul
site-ului nostru velux.ro.

Reporter: Ce produse noi a lan-
sat VELUX în ultima perioadã?

Noemi Ritea: Ultimii doi ani au
fost notabili din punctul de vedere
al produselor noi pe care le-am
lansat pe piaþã. În 2014, am lansat
în România noua generaþie de fe-
restre de mansardã VELUX, iar în
2015, noua colecþie de materiale ºi
culori pentru rulourile VELUX. Este
foarte important de precizat cã
astfel de lansãri se produc la inter-
vale mari de timp, cam o datã la
10-12 ani în cazul ferestrelor, ºi la
7-8 ani în cazul rulourilor. Noua ge-
neraþie de ferestre VELUX a fost
creatã pentru a rãspunde atât ide-
alurilor variate în amenajare, cât ºi
tuturor bugetelor.

Cele ºapte modele diferite de fe-
restre din noua generaþie sunt cu-
prinse în trei categorii de produse
– Standard, Standard Plus ºi Pre-
mium – fiind cea mai bogatã gamã
de produse oferite de VELUX în cei
75 de ani de istorie. Având un de-
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sign nou, îmbunãtãþit, ferestrele
din noua generaþie au un aspect
modern ºi elegant. Faþã de feres-
trele din generaþia anterioarã, su-
prafaþa vitratã este cu pânã la 10%
mai mare, permiþând accesul supli-
mentar al luminii naturale ºi al soa-
relui în interior. Ferestrele noi au
un grad de izolare termicã crescut
datoritã inovatorului sistem izola-
tor ThermoTechnology, fapt care
are ca rezultat un consum mai re-
dus de energie ºi costuri mai mici
la încãlzire. Calitatea produselor a
rãmas o constantã, evidenþiin-
du-se prin accentul pus pe detalii
(ferestrele au mânere cu design
elegant, fabricate din zinc sau alu-
miniu, ramele exterioare au colþu-
rile rotunjite, aerodinamice, etc.).
Acestea sunt doar câteva dintre ca-
racteristicile produselor VELUX din
noua generaþie.

Deoarece tendinþele în amenaja-
re se schimbã permanent, noua co-
lecþie de rulouri lansatã în luna mai
2015 a venit în întâmpinarea aces-
tora. Pentru selecþia culorilor, Gru-
pul a lucrat împreunã cu Trend
Union, cea mai în vogã agenþie de
design din Europa, cu putere de in-
fluenþã la nivel global. Rezultatul a
fost o colecþie elegantã, clasicã,
dar totodatã îndrãzneaþã ºi moder-
nã. Cele 100 de culori ºi materiale
din colecþie, exclusiv selectate de
Trend Union se adapteazã diferite-
lor stiluri de viaþã ºi design interior.
Conform previziunilor în tendinþe,
vrem sã asigurãm clienþii cã fiecare
material din noua colecþie VELUX
va fi la modã pentru câþiva ani. În
plus faþã de culori ºi materiale, co-
lecþia a implicat ºi lansarea unui
produs nou – jaluzelele romane.
Noutatea absolutã în ceea ce pri-
veºte rulourile este reprezentatã
de colecþia de rulouri opace denu-
mitã Star Wars & VELUX Galactic
Night Collection, rezultatã în urma
parteneriatului pe care Grupul
VELUX îl are cu Compania Disney.
Ne bucurãm cã am putut lansa în
România aceste rulouri opace cu
modele din seria Star Wars exact în
ziua lansãri filmului “The Force
Awakens” în România.

Reporter: În ce mod s-au edu-
cat cumpãrãtorii? Solicitã aceºtia
produse mai bune din punct de
vedere calitativ indiferent de preþ
sau preþul a rãmas prima coordo-
natã?

Noemi Ritea: Ne bucurã foarte
mult sã vedem cã avem clienþi care
se informeazã ºi care sunt foarte
atenþi la detalii, atunci când trebuie
sã aleagã ferestre de mansardã sau
rulouri. De exemplu, oamenii înþe-
leg cât de importantã este lumina
naturalã pentru sãnãtatea lor ºi
starea lor de bine ºi cã un grup de
ferestre transformã radical o încã-
pere, aduce natura în interior, iar
efectul este unul copleºitor. Oame-
nii au devenit conºtienþi cã, pentru
a obþine luminã naturalã suficientã
în mansarda lor, suprafaþa vitratã
trebuie sã reprezinte cel puþin 10%
din totalul suprafeþei podelei, sau
cã ferestrele amplasate mai jos se
manevreazã uºor ºi le asigurã
priveliºtea în exterior,
aºa cum ferestrele
amplasate în partea
de sus a acope-
riºului ilumineazã
în profunzimea
încãperilor, distri-
buind optim lumi-
na. Aºadar, avem un
client mai informat ºi
mai conºtient. Existã în
continuare, ca în orice domeniu, ºi
acea categorie de clienþi orientaþi
preponderent cãtre preþ, iar noi, ca
lideri de piaþã, încercãm sã educãm
piaþa sã se orienteze cãtre produse-
le de realã calitate. Investiþia în fe-
restre de mansardã este o investiþie

pe termen lung: vorbim de produse
cu o duratã minimã de 25 de ani ºi,
de aceea, sfãtuim clienþii sã compa-
re nu doar un preþ mai mic cu un
preþ mai mare, ci ºi ce primesc în
schimb. Mã refer la beneficiile reale,
la detaliile produsului. Preþul nu
trebuie luat ca atare, ci în contextul
a ceea ce primeºti în schimb, pen-
tru banii respectivi, pentru benefi-
ciile lui în viaþa realã.

Reporter : Ce profile preferã
clienþii? Care sunt tendinþele de
culoare, formã ºi material?

Noemi Ritea: Întrebarea dumnea-
voastrã mã bucurã pentru cã am
observat mai multe tendinþe. În
urmã cu câþiva ani, clienþii noºtri

alegeau preponderent fe-
r e st r e le c las i c e d i n

lemn lãcuit. Acum,
clienþii se îndreaptã

mai mult spre fe-
restrele cu miez
d e lemn t rat at
termic, acoperit

cu un strat de po-
liuretan. Mã refer

aici la modelul nostru
GLU cu aspect alb, care,

datoritã compoziþiei sale, este
unic pe piaþã. Nu întâmplãtor,
acest model are un coeficient ex-
celent de izolare termicã ºi durabi-
litate maximã, deoarece suprafaþa
sa nu necesitã curãþare sau revop-
sire, iar garanþia pe care noi o ofe-

rim clienþilor pentru acest model
este de 15 ani, nu de 10 ani, cât
este pentru modelele din lemn.
Noi ne explicãm acest trend prin
faptul cã modelul GLU are ºi un de-
sign modern ºi se încadreazã per-
fect în încãperi diferite, cu funcþio-
nalitãþi diferite: bãi, bucãtãrii, ºcoli,
spitale, birouri, camere de copii.
Însã, ºtim cu toþii cã românii sunt
mereu în tendinþe, iar cei care îºi
amenajeazã mansarda aleg feres-
trele noastre cu aspect alb care
sunt potrivite stilului nordic, curat,
minimalist, la care accesorizeazã ru-
lourile noastre mai pale sau mai viu
colorate, în funcþie de preferinþe.
Alegând produsele VELUX, clienþii
noºtri pot fi siguri cã au ales un pro-
dus calitativ, durabil, dar ºi foarte
modern, un produs în tendinþe, ºi
nu în ultimul rând un produs oferit
de un brand puternic la un preþ
accesibil pentru toate buzunarele.
Toate aceste lucruri vin la pachet cu
garanþia calitãþii pe termen lung. La
final, aº dori sã mulþumesc tuturor
clienþilor care au achiziþionat pro-
dusele noastre, iar celor care au de
gând sã-ºi mansardeze casa sau sã
îºi construiascã o casã nouã, îi invit
sã ne contacteze pentru a beneficia
de serviciile noastre de consultanþã
gratuitã.

Reporter: Mulþumesc!
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Cele ºapte
modele diferite de
ferestre din noua

generaþie sunt cuprinse în
trei categorii de produse –

Standard, Standard
Plus ºi

Premium.


