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Duurzaam wooncomfort
VELUX levert graag een bijdrage aan een duurzame manier van
leven, het creëren van duurzaam wooncomfort. Door slimmer te
bouwen en gebruik te maken van innovatieve, energiebesparende
producten kan er enorm worden bespaard. Door de bezorgdheid
over klimaatveranderingen en de stijgende energieconsumptie
worden duurzaamheid en energiebesparing steeds belangrijker.
VELUX ziet het als een belangrijke taak om, naast het verbeteren van de kwaliteit van wonen en het bieden van comfort, ook
een bijdrage te leveren aan een duurzame manier van leven.
Doordat onze fossiele brandstoffen langzaam opraken is het belangrijk om meer gebruik te maken van zon- en windenergie.

Bekijk uw gehele woning
Wij vragen ons constant af hoe VELUX producten een
bijdrage kunnen leveren aan uw woning en een basis
kunnen vormen voor een veilig en gezond leven. Dit
wordt bekeken vanuit verschillende perspectieven:
Energie-efficiency, duurzame energie en gezond
binnenklimaat die samen duurzaam wooncomfort
vormen.

De zon is de sleutel voor meer duurzame energieconsumptie in huis. Daarom heeft VELUX onder andere
zonnecollectoren ontwikkeld die 60% van de energieconsumptie kunnen leveren voor warmtapwater.
Wanneer 60% van uw warmtapwaterconsumptie
verwarmd wordt met zonne-energie, zult u dat duidelijk merken op uw jaarlijkse eindnota. Maar ook het
milieu is onder de streep een grote winnaar. Stookt u
minder, dan verdwijnt er minder C02 in de atmosfeer.
Voorbeeld:
Een huishouden met 7.2m² aan zonnepanelen bespaart
het milieu circa 1 ton aan C02 uitstoot per jaar ten opzichte van reguliere aardgas en oliegestookte boilers.
De financiële besparing hangt natuurlijk af van uw
energieleverancier, maar de geschatte terugverdientijd voor de panelen varieert van 12-16 jaar. Nadien is
het tappen van warm water bijna gratis.
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In de media wordt er veel gesproken over groene
energie, maar de waarheid is dat u vandaag de dag
al uw fossiele brandstof in uw huis kunt vervangen
door duurzame energie.
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Duurzame energie
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Energie-eﬃciency
Gebruik de energie van de zon op de juiste manier en
u creëert een betere energiebalans in uw woning.
Dit vergt een bredere blik op het ontwerpen van een
woning als een totaal concept, waarin zowel het gebruik
als de productie van energie mogelijk is. U kunt een
dakraam zien als onderdeel van de energieconsumptie
in huis. Als u het dakraam op de juiste manier in uw
dak plaatst, dan kunt u gemakkelijk gebruik maken
van zonne-energie. Of u kunt uw huis beter ventileren
en zorgen voor een gezond binnenklimaat.

Gezond binnenklimaat
Een gezond binnenklimaat is zorgen voor de beste
leefomstandigheden voor bewoners van een woning.
Het is belangrijk dat een woning ‘ademt’ en dat er
voldoende daglicht binnenkomt, dus natuurlijke
ventilatie en daglicht zijn belangrijke onderdelen
van duurzaam wooncomfort. Op de volgende
pagina vindt u uitleg over de juiste toepassing
van ventilatie en daglicht in een woning.

VELUX
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Ventilatie en daglicht
Waarom ventileren?
Een goed werkend en onderhouden ventilatiesysteem is nodig om de kwaliteit van de
lucht in uw woning te verzekeren. Ventilatie
verbetert de gezondheid van mensen door het
verminderen van de verontreiniging van de
lucht (door allergenen, stoffen, vetten etc.).
Maar ook voor de woning zelf is een goede
ventilatie belangrijk, zodat vochtschade door
condensatie en schimmelvorming kunnen
worden voorkomen.
Het belang van vochtafvoer
Vocht vormt een vanzelfsprekend onderdeel
van ons dagelijks leven. Een gemiddeld gezin,
bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen,
produceert per etmaal maar liefst 15 liter
water (in de vorm van damp!). Het grootste
deel hiervan ontstaat uit het uitademen
van lucht. Maar ook bij het koken, douchen,
afwassen en door het drogen van wasgoed
komt er veel vocht in de vorm van waterdamp
in de woning. Al deze vochtige lucht moet,
elke dag weer, naar buiten afgevoerd worden.
Gebeurt dit niet dan kan het vocht zoals
eerder genoemd schade toebrengen aan uw
woning.
Hoe wordt geventileerd?
Natuurlijk kunt u ramen en deuren openen
om snel grote hoeveelheden binnenlucht te
verversen, dit wordt spuien genoemd. Een
goede manier van spuien is om gedurende
tweemaal tien minuten verdeeld over de
dag uw (dak)ramen open te zetten. Dit
is beter dan eenmaal twintig minuten,
want bij ventilatie gedurende een korte
periode zal het warmteverlies lager zijn.
Buiten het stookseizoen is deze manier van
lucht verversen uitstekend. Om continu
op de achtergrond lucht te verversen kan
er gecontroleerd worden geventileerd.
Gecontroleerd ventileren kan op verschillende
manieren: op volledig natuurlijke wijze,

op volledig mechanische wijze, of via een
combinatie van natuurlijke en mechanische
ventilatie. Goed ventileren en uw stookkosten
zo laag mogelijk houden, kunnen prima
samengaan.
VELUX ventilatieoplossingen
Met het VELUX INTEGRA® dakraam, de
elektrisch bedienbare dakraamoplossing van
VELUX, kunt u het spuien automatisch
instellen. Dit type dakraam biedt u de
mogelijkheid om de tweemaal tien minuten
ventilatie voor te programmeren. Hiermee
zorgt u voor voldoende ventilatie zonder
onnodig energieverlies.
Tevens levert VELUX de VENTIL+. De VENTIL+
is een ventilatiekap die de standaard bovenkap
op een dakraam vervangt. Deze ventilatieunit zorgt voor een vergrote doorlaat van
frisse lucht, wat de ventilatie in een ruimte
verbetert.

Daglicht
Natuurlijk daglicht is een tweede belangrijk
onderdeel van duurzaam wooncomfort.
Zonder daglicht zou er geen leven zijn. Daglicht
zorgt voor groei van alles wat leeft op aarde.
Ook in een woning is daglicht belangrijk.
Immers, “meer licht is meer ruimte”. Dit is
een principe waar VELUX al jaren veel waarde
aan hecht.
Studies hebben uitgewezen dat daglicht een
positieve invloed heeft op de gezondheid,
prestaties en leercapaciteit van mensen. Om
in een ruimte optimale daglichttoetreding en
een comfortabel wooncomfort te creëren,
adviseert VELUX een glasoppervlakte dat
tussen de 10-25% van het beloopbaar
vloeroppervlak beslaat (afhankelijk van de
grootte van de ruimte). Hierdoor ontstaat
er meer daglichttoetreding, een betere
lichtspreiding en wooncomfort in een ruimte.

= 15 l. water
Ventilatie door het
openzetten van de
ventilatieklep
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STATE OF THE ART

Ventilatie door het
openzetten van het
dakraam

State of the Art
VELUX is een internationaal toonaangevende
fabrikant van dakramen, daglichtsystemen en
toebehoren. Daarnaast is VELUX ook de enige
fabrikant van een compleet bouwdeel dat
reeds af-fabriek van allerlei gemakken is voorzien, zonder dat de gebruiker of verwerker hier
om gevraagd heeft. Zo is het VELUX dakraam
standaard voorzien van HR++ beglazing. Daarnaast heeft het dakraam een ventilatiestand
waarmee geventileerd kan worden zonder het
complete raam open te zetten. Ook heeft het
dakraam een schoonmaakstand waarmee het
dakraam eenvoudig vanuit binnenuit schoon
gemaakt kan worden. Verder biedt VELUX een
compleet scala aan installatieproducten,
raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken
die het geheel compleet maken. Met de introductie van de INTEGRA® dakramen en
io-homecontrol® zijn er oneindig veel mogelijkheden ontstaan qua bediening en integratie
met elektrische producten van andere fabrikanten.
INTEGRA®
Aangezien gebruikers van INTEGRA dakramen
vooral onder de dakramen verblijven zijn, om
de veiligheid te vergroten, alle INTEGRA dakramen standaard voorzien van zelfreinigende
veiligheidsbeglazing. Met de geharde buitenruit wordt voorkomen dat een eventueel vallend voorwerp de ruit breekt en de scherven
naar binnen kunnen vallen. De gelaagde binnenruit bevat een folie die het voorwerp en de
glasscherven opvangt en veilig bijeenhoudt.
Daarnaast heeft deze beglazing aan de buitenzijde een vuilafstotende coating waardoor
organisch vuil wordt weggespoeld.
SOLAR
Ook zijn er SOLAR dakramen, rolluiken, buitenzonwering en raamdecoratie verkrijgbaar.
Deze zijn voorzien van een pv zonnepaneel.
Door de accu bij het zonnepaneel is het mogelijk om de SOLAR producten met behulp van
zonne-energie te bedienen. Hierdoor is het
aanleggen van bedrading en netspanning niet
meer nodig.
Plat dak producten
VELUX opereert nu ook op het gebied van
platte daken, dankzij de succesvolle introduc-

tie van de lichtkoepel. Deze introductie heeft
de Karwei Management Marketing Award
2009 voor 'meest succesvolle introductie' gekregen. De VELUX lichtkoepel wordt geleverd
met de hoogste thermische- en geluidsisolatie.
Tevens is de revolutionaire hybride lichtkoepel
de enige vaste lichtkoepel die in aanmerking
komt voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
Daarnaast is er een elektrische bedienbare
INTEGRA lichtkoepel die automatisch ventileren onder het platte dak mogelijk maakt.
Bovendien biedt VELUX lichtstraten, daglichtboxen en de daglichtspot als een toonaange
vende daglichtoplossing voor het platte dak.
SOLAR systemen
Met de introductie van de SOLAR systemen
biedt VELUX een unieke en duurzame oplossing. De esthetisch fraai gevormde zonnecollectoren kunnen in het dak worden geïntegreerd en in combinatie met de betrouwbare
waterdichte aansluitprofielen gecombineerd
worden met VELUX dakramen.
Visualisatietools
Omdat keuzes maken soms lastig kan zijn
biedt VELUX voor alle doelgroepen digitale
visualisatietools aan.
De consument kan zich perfect laten
inspireren op www.zolderplanner.nl en
de professionele voorschrijver kan op
www.velux.nl/visualisatietools, met behulp
van de kosteloos aangeboden “Daylight
Visualizer” en “Energy & Indoor Climate
Visualizer”, voorrekenen of het ontwerp
voldoet aan de eisen van het bouwbesluit met
betrekking tot binnenklimaat en daglicht. Deze
tools worden continu aangepast met behulp
van de ervaringen die worden opgedaan in de
Model Home 2020 modelwoningen die door
VELUX in Europa worden gebouwd. Hierover
vindt u meer informatie op
www.velux.nl/duurzaam_leefklimaat
VELUX wil met haar technologie vooruitlopen
op de regelgeving en biedt haar kennis graag
aan. Alles staat in het belang van de eindgebruikers. Dat is wat VELUX bedoelt met State
of the Art.

VELUX
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Voor elk type woning
een oplossing
VELUX maakt het mogelijk om van uw woning de
woning te maken die u wilt. En u tevens te inspireren
met nieuwe oplossingen waarmee uw dromen kunnen
uitkomen.
In deze brochure vindt u op verschillende pagina's het
icoon "Duurzaam wooncomfort". Dit icoon geeft
een aantal tips aan waarmee u een duurzaam wooncomfort kunt creëren in uw woning.
In een woning met duurzaam wooncomfort wordt goed
gekeken naar een optimale energie-efficiency, wordt
duurzaam met energie omgesprongen en de woning
heeft een comfortabel binnenklimaat.
Laat u inspireren!

Duurzaam
wooncomfort
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VOOR ELK TYPE HUIS EEN OPLOSSING

VELUX
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Daglichtsysteem:
Combi hellend duo onderhoudsarm
v.a. € 3.692,Raamdecoratie:
Verduisterend rolgordijn v.a. € 81,-
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Schuin dak -Daglichtsystemen

Extra daglicht met VELUX
daglichtsystemen
De eerste vraag die u uzelf dient te stellen
is waarvoor de ruimte gebruikt gaat worden en op welke windrichting deze gericht
is. Het is gemakkelijk om van een zolder
een loft te maken. De uitdaging is om met
de nieuwe ruimte uw complete huis in
kwaliteit en functionaliteit te verbeteren.
Denk ook goed na over de functie van de
ruimte om te bepalen wat de beste VELUX
oplossing is. Gaat de ruimte gebruikt worden voor werk of ontspanning, wordt het
een kinderspeelkamer of wordt het uw
nieuwe ouderslaapkamer
Stel dat uw ruimte is georiënteerd op het
noorden, dan is het daglicht zacht. Het is
dan aan te raden om een aantal dakramen
te installeren op een hoogte die uitzicht
naar buiten mogelijk maakt. Als de ruimte
georiënteerd is op het zuiden, dan is het
aan te raden de dakramen zo hoog mogelijk tegen de nok van het dak te plaatsen.
Hoog geplaatste dakramen zorgen voor de
beste verspreiding van het binnenkomend
daglicht in een ruimte. Bijkomend voordeel
van hoog plaatsen van dakramen is dat dit
de ventilatie in uw woning verbeterd.

VELUX daglichtsystemen
Doordat u met VELUX daglichtsystemen
meerdere dakramen in uw schuine dak
plaatst, creëert u de sfeer die u voor een
ruimte zoekt. Daglichtsystemen van
VELUX zijn de oplossing om duurzaam
wooncomfort te creëren in een ruimte onder het schuine dak. VELUX heeft een ruim
assortiment daglichtsystemen. Op pagina
36 van deze brochure staan alle vooraf
samengestelde daglichtsystemen. Het is
ook mogelijk om zelf uw eigen daglichtsysteem samen te stellen, op pagina 41
vindt u hier meer informatie over.

WWW

Vind meer inspiratie op
www.velux.nl/daglichtsystemen
Wilt u zien wat daglichtsystemen
met uw ruimte doen? Ga dan naar
www.zolderplanner.nl en ontwerp
uw eigen ruimte in 3D

Duurzaam
• Verduisterende rolgordijnen zorwooncomfort
gen ervoor dat u vooral 's avonds

en in de winter minder kou door
het glas van het dakraam ervaart
en uw binnencomfort wordt
verhoogd.
• INTEGRA® dakramen zijn de
oplossing voor automatische
ventilatie en het reduceren van
warmteverlies.

VELUX
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Geef een extra dimensie aan uw zolder
Het daglichtsysteem CABRIO kunt u zowel
in nieuwbouw als bestaande bouw toepassen. Het geeft een extra dimensie aan de
ruimte onder het schuine dak. Dit daglichtsysteem vergt weinig onderhoud en zal

zeker zorgen voor mooie momenten op uw
zolder: wakker worden met de ochtendzon
of een prachtig uitzicht vanaf het balkon.
Er wordt extra waarde aan uw huis toegevoegd en het is een duurzame investering.

WWW

Vind meer inspiratie op
www.velux.nl/daglichtsystemen
Zolderplanner
Wilt u zien wat daglichtsystemen
met uw ruimte doen? Ga dan naar
www.zolderplanner.nl en ontwerp
uw eigen ruimte in 3D.

Duurzaam
wooncomfort
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Schuin dak -Daglichtsystemen

• Alle daglichtsystemen zijn voorzien van HR++ beglazing
•	Met het toevoegen van
een dubbele harmonica
plissé verhoogt u in gesloten
toestand de warmte-isolatie
van uw dakraam tot 27%.
• Door toevoeging van raamdecoratie ervaart u vooral 's avonds
en in de winter minder kou door
het glas van het dakraam en uw
binnencomfort wordt verhoogd.
• Ventilatie ook in gesloten toestand mogelijk

Daglichtsysteem:
CABRIO v.a. € 3.031,-

VELUX
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Meer licht én meer ruimte
met de VELUX dakkapel
Leent uw schuine dak zich met name voor
een dakkapel? Kies dan voor de VELUX
dakkapel. De VELUX dakkapel zorgt voor
extra ruimte én optimale daglichttoetreding. Daarnaast heeft u met de VELUX
dakkapel gering onderhoud in vergelijking
tot een traditionele dakkapel. De VELUX
dakkapel bestaat uit meerdere dakramen,
waardoor er een serre-achtige omgeving
op zolder gecreëerd wordt. Ook heeft de

WWW

dakkapel net als elk ander VELUX daglichtsysteem minimaal twee ventilatiekleppen waarmee u continu kunt ventileren. Ook als de dakramen gesloten zijn.
Zoals bij alle dakramen en daglichtsystemen
van VELUX kunt u buitenzonweringen en
raamdecoratie toepassen. Zo kunt u het
binnenkomend daglicht reguleren en zorgen
voor een comfortabel binnenklimaat.

Vind meer inspiratie op
www.velux.nl/dakkapel
Zolderplanner
Wilt u zien wat daglichtsystemen
met uw ruimte doen? Ga dan naar
www.zolderplanner.nl en ontwerp
uw eigen ruimte in 3D.

Duurzaam
wooncomfort
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Schuin dak - Daglichtsystemen

• Tot 200% meer daglichttoetreding
t.o.v. een traditionele dakkapel.
• Dakramen van de dakkapel verhogen de ventilatiemogelijkheden in
een woning.
• Buitenzonweringen en raamdecoratie zorgen ervoor dat u vooral
's avonds en in de winter minder
kou door het glas van het dakraam
ervaart en uw binnencomfort
wordt verhoogd.

Daglichtsysteem:
VELUX dakkapel 'serre' (triple, grenenhout) v.a. € 5273,98

VELUX
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Daglichtsysteem:
Horizontaal duo (2 x onderhoudsarmtuimelvenster) v.a. € 951,Raamdecoratie:
Verduisterend rolgordijn (type DKL) v.a. € 81,Plissé gordijn (type FPN) v.a. € 68,-

’’
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Schuin
DRØMMERUM
dak - daglichtconcepten
OG INSPIRATION

Meer licht en meer uitzicht
Of u nu al een bestaand dakraam heeft dat
aan vervanging toe is of u gaat een compleet nieuw dakraam plaatsen, maak gebruik van uw complete dakoppervlak en
creëer uw eigen daglichtsysteem!
U kunt twee of meer dakramen verticaal
koppelen of juist horizontaal. U kunt ook
twee of meer dakramen tegenover elkaar
plaatsen in één ruimte. Het verschil met
het plaatsen van meerdere dakramen ten
opzichte van maar één dakraam is onbeschrijfelijk!
Daglichtconcepten
U kunt ook iets wensen wat niet standaard
in een brochure terug te vinden is. Dan
spreken we over VELUX daglichtconcepten. Deze zijn nooit standaard, omdat elke
situatie verschillend is. Op basis van de
tekeningen van uw woning adviseren wij
voor u een daglichtoplossing op maat. Indien u het wenst, kunnen wij u zelfs een
detailtekening aanleveren. Kijk voor meer
informatie op www.velux.nl, of bel naar
030 - 6.629.629 en maak een afspraak.

Duurzaam wooncomfort
Voor het creëren van duurzaam wooncomfort heeft het plaatsen van meerdere dakramen in het schuine dak het voordeel van
extra ventilatie-opties die kunnen bijdragen
aan de energie-efficiency in een woning.
Meer dakramen in een dak zorgen voor
warmtetoetreding of -verlies in een ruimte, vooral in het voor- en najaar. U kunt om
dit tegen te gaan VELUX buitenzonwering
en of rolluiken plaatsen die in het voorjaar
en de zomer de warmte buitenhouden. Het
toepassen van raamdecoratie aan de binnenzijde helpt bij het creëren van een prettig binnenklimaat. In de winter zorgen de
raamdecoratieproducten van VELUX ervoor dat de warmte binnen bijlft.

WWW

Vind meer inspiratie op
www.velux.nl/daglichtconcepten
Zolderplanner
Wilt u zien wat daglichtsystemen
met uw ruimte doen? Ga dan naar
www.zolderplanner.nl en ontwerp
uw eigen ruimte in 3D.

Duurzaam
wooncomfort

• Een groter glasoppervlak brengt
meer licht en zonnewarmte in een
ruimte.
• Dakramen verhogen de ventilatiemogelijkheden in een woning.
• Rolluiken, buitenzonweringen en
raamdecoratie zorgen ervoor dat
u vooral 's avonds en in de winter
minder kou door het glas van het
dakraam ervaart en uw binnencomfort wordt verhoogd.

VELUX
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Dakramen buiten
handbereik
Stelt u zich voor: nooit meer handmatig
uw dakramen openen of sluiten, automatische ventilatie met een druk op de knop en
zonwering die automatisch open en dicht
gaat. Oplossingen die ideaal zijn voor ruimtes onder een hoog schuin dak. Want hoe
kunt u anders genieten van daglicht, ventilatie en duurzaam wooncomfort?
Op de volgende pagina's worden twee oplossingen, elektrisch bedienbare dakramen

WWW

op netstroom (INTEGRA®) en op zonneenergie (SOLAR) uitgelegd. Deze dakramen zijn uitermate geschikt voor schuine
daken waarin de dakramen buiten handbereik geplaatst gaan worden. Daarnaast
dragen op afstand bedienbare dakramen
bij aan het wooncomfort in de ruimte.
Worden uw dakramen binnen handbereik
geplaatst, dan kunt u deze producten ook
toepassen en genieten van de comfortvoordelen van elektrisch bedienbare dakramen.

Vind meer inspiratie op www.velux.nl
Zolderplanner
Wilt u zien wat VELUX dakramen met
uw ruimte doen? Ga dan naar
www.zolderplanner.nl en ontwerp uw
eigen ruimte in 3D.

Duurzaam
wooncomfort
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• Op het noorden georiënteerde dakramen zorgen voor gelijkmatig verdeelde
lichtinval in een ruimte.
• Met een elektrisch bedienbare dakraamoplossing kunt u ventilatie automatisch instellen en voorkomt u
warmteverlies.
• Rolluiken, buitenzonwering en raamdecoratie zorgen ervoor dat u vooral
's avonds en in de winter minder kou
door het glas van het dakraam ervaart
en uw binnencomfort wordt verhoogd.

SCHUIN DAK BUITEN HANDBEREIK

Dakraam:
INTEGRA dakraam, onderhoudsarm v.a. € 755,-

Kom godt igang. Se side 14-15
VELUX
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Dakraam:
INTEGRA dakraam v.a. € 755,-
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INTEGRA®

Met het INTEGRA®
dakraam is uw
woning in balans
Uw dakramen openen met één druk op de
knop, waar u zich ook bevindt in huis?
Automatisch ventileren en een regensensor
die uw dakraam automatisch sluit bij de
eerste druppels regen? Dit optimale en
zorgeloze wooncomfort wordt volledig
mogelijk gemaakt door het INTEGRA®
tuimelvenster van VELUX.
Het INTEGRA® dakraam is een op afstand
elektrisch bedienbaar dakraam. Het dakraam is voorzien van io-homecontrol®
technologie, waardoor meerdere producten met één afstandsbediening te bedienen zijn. Zo kunt u niet alleen het dakraam
openen en sluiten maar ook raamdecoratieproducten eenvoudig bedienen. Het affabriek geïnstalleerde io-homecontrol bedieningssysteem neemt u zo alle zorgen uit
handen.
io-homecontrol®
Producten met io-homecontrol® technologie zijn ontworpen om met elkaar te kunnen
communiceren. Partners in io-homecontrol zijn Assa Abloy, Hörmann, Honeywell,
Somfy, NIKO en VELUX. Meer informatie
over io-homecontrol® vindt u op
www.io-homecontrol.com.

WWW

Voor meer informatie over
INTEGRA® dakramen kijk op
www.velux.nl/integra
Voor meer informatie over
io-homecontrol kijk op
www.io-homecontrol.com

INTEGRA® mogelijkheden
Regensensor
Het INTEGRA® dakraam is standaard voorzien van
een regensensor. Deze sensor zorgt ervoor dat uw
dakraam bij de eerste druppels regen automatisch
gesloten wordt.
Voorprogrammeerbare ventilatie
Met VELUX INTEGRA® kunt u uw dakramen
automatisch openen voor een bepaalde periode en
daarna automatisch laten sluiten. Gemakkelijk als
u wilt ventileren!
Uw dakraam als wekker!
Stel uw eigen persoonlijke programma samen.
Laat de dakramen open gaan of de buitenzonwering naar beneden wanneer u dat wilt.
Lichtspots
Bij het VELUX INTEGRA® dakraam kunt u ook
vooraf lichtspots laten inbouwen in de interieurafwerking. Deze spots kunt u met de afstandsbediening van uw dakraam bedienen.

Duurzaam
wooncomfort

• Met een elektrisch bedienbare dakraamoplossing
kunt u ventilatie automatisch instellen en voorkomt
u warmteverlies.
• Elektrisch bedienbare rolluiken, buitenzonweringen
en raamdecoratie zorgen
ervoor dat u vooral
's avonds en in de winter
minder kou door het glas
van het dakraam ervaart en
uw binnencomfort wordt
verhoogd.

Altijd op de hoogte!
Op de afstandsbediening kunt u altijd controleren
wat de status is van uw dakramen. Welke is open
of gesloten? U weet het altijd.
Raamdecoratie
Of u nu elektrisch bedienbare verduisterende
rolgordijnen of plissé gordijnen toepast, alles kunt
u met de afstandsbediening van uw INTEGRA®
dakraam bedienen.
Buitenzonwering
Ook uw elektrisch bedienbare buitenzonwering of
rolluik kunt u met de INTEGRA® afstandsbediening
bedienen.

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.
www.io-homecontrol.com

VELUX
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De voordelen
van de zon
Zonne-energie wordt steeds meer gebruikt als duurzame energiebron voor
bijvoorbeeld warm water in huis. Maar
zonne-energie kunt u ook voor uw
dakramen gebruiken. Bij VELUX SOLAR
dakramen maakt u gebruik van de energie
van de zon om uw dakramen te openen
en te sluiten. Doordat het dakraam aangestuurd wordt door zonne-energie is het
aanleggen van bedrading niet meer nodig.
De zonnepanelen op de bedieningsmotor
voorzien het dakraam van de benodigde
stroom.

WWW

SOLAR dakramen zijn ook voorzien van
io-homecontrol® technologie. Hiermee
kunt u dus met één afstandsbediening uw
dakramen en raamdecoratie bedienen, net
als bij INTEGRA® dakramen.
Toepassen van raamdecoratie is ook bij
SOLAR dakramen mogelijk! Denk daarbij
aan raamdecoratie op zonne-energie. Zo
bent u helemaal duurzaam bezig!

Vind meer inspiratie op
www.velux.nl/solar
Zolderplanner
Wilt u zien wat het effect is van het
SOLAR dakraam in uw ruimte? Ga
dan naar www.zolderplanner.nl en
ontwerp uw eigen ruimte in 3D

Duurzaam
wooncomfort

• SOLAR dakraam wordt aangestuurd door zonne-energie.
• Met een SOLAR dakraam oplossing kunt u ventilatie automatisch
instellen en voorkomt u warmteverlies.
• Rolluiken, buitenzonweringen en
raamdecoratie op zonne-energie
zorgen ervoor dat u vooral
's avonds en in de winter minder
kou door het glas van het
dakraam ervaart en uw binnen
comfort wordt verhoogd.

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.
www.io-homecontrol.com
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SOLAR

Dakraam:
SOLAR dakraam v.a. € 880,Raamdecoratie:
Rolluiken op zonne-energie v.a. € 732,-

Anvendte produkter
1 stk. GGU vippevinduer, str. M06
indbygget med enkeltinddækning
i isoleringssæt samt dampspærrekrave.
Samlet produktpris:
Elektrisk betjent vindue: Kr. 7.694,- inkl. moms
Manuelt betjent vindue: Kr. 4.006,- inkl. moms
VELUX
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Lichtkoepel

Daglichtbox

Breng daglicht onder
uw platte dak
Altijd al gedroomd van meer daglicht onder
uw platte dak in de woonkamer, keuken of
slaapkamer? In deze ruimtes is vaak te weinig
natuurlijke lichtinval. De VELUX plat dak oplossingen bieden hiervoor een perfecte oplossing!
De lichtkoepel
De VELUX lichtkoepel, winnaar van 'meest succesvolle introductie' Karwei Management Marketing Award 2009, combineert het praktische
met het esthetische aspect. De lichtkoepel zorgt
voor optimale daglichttoetreding en ventilatie
onder het platte dak. Hierdoor onstaat er een
comfortabel binnenklimaat. Daarnaast kunt u
met de VELUX lichtkoepel spelen met daglicht.
De opening in het plafond en het binnenvallend
daglicht leveren een fantastisch effect op waardoor uw interieur wordt verfraaid.
De lichtkoepel is naast de acrylaat of polycarbonaatschaal, net als de VELUX dakramen, voorzien van energie-besparende HR++ veiligheidsbeglazing. Ongeacht de buitentemperatuur kunt
u genieten van een comfortabel binnenklimaat.
Tevens komt de vaste VELUX lichtkoepel in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®,
wat zorgt voor veiligheid onder het platte dak!
De daglichtbox
De daglichtbox brengt daglicht en ventilatie
onder het platte dak. De daglichtbox bestaat
uit een geïsoleerde houten opstaande rand
inclusief een VELUX tuimelvenster. De VELUX
tuimelvensters zijn ontworpen voor een lange
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Plat dak of aan/uitbouw

levensduur, zodat u tot vele jaren na installatie
nog plezier beleeft aan uw daglichtbox. Een
groot pluspunt is bovendien dat alle VELUX
raamdecoratie producten, buitenzonweringen
en rolluiken op het VELUX tuimelvenster kunnen
worden toegepast.

WWW

Kijk voor meer informatie op
www.velux.nl/platdak
Zolderplanner
Wilt u zien wat het effect is van de
VELUX lichtkoepel in uw ruimte?
Ga dan naar www.zolderplanner.nl
en ontwerp uw eigen ruimte in 3D

Duurzaam
wooncomfort

• Lichtkoepels zorgen voor een beter
en comfortabel binnenklimaat onder
het platte dak.
• Betere ventilatiemogelijkheden met
de elektrisch bedienbare lichtkoepel
(INTEGRA®).
• Plissé gordijnen helpen bij een gecontroleerde binnentemperatuur.
• Vaste lichtkoepel voorzien van
Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

De eerste
lichtkoepel
met Politie
keurmerk!

Lichtkoepel:
Lichtkoepel (vast, Politiekeurmerk) v.a. € 465,99

VELUX
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Lichtstraat:
Lichtstraat ‘zadel’ onderhoudsarm
v.a. € 6.208,74
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PLAT DAK OF AAN/UITBOUW

Maximale daglichttoetreding
onder het platte dak
Naast de standaard daglichtoplossing voor
het platte dak biedt VELUX ook oplossing
en op maat. Om meer daglicht toe te laten
treden kunt u natuurlijk één VELUX lichtkoepel of daglichtbox plaatsen, maar wat
dacht u van meerdere dakramen op een rij?
Of twee dakramen tegenover elkaar? Alle
concepten zijn in principe mogelijk, precies
zoals u het wenst.

melvensters in vooraf bepaalde maten. In
de prijslijst “Plat dak producten” vindt u de
prijzen van de lichtstraat type ‘lessenaar’
en type ‘zadel’.
Naast deze twee vooraf samengestelde
lichtstraten is het ook mogelijk uw eigen
daglichtconcept samen te stellen. Kijk op
pagina 41 voor meer informatie.

De lichtstraten type ‘lessenaar’ en type ‘zadel’ zijn twee vooraf samengestelde daglichtconcepten. Beide lichtstraten zijn
voorzien van witte onderhoudsarme tui-

WWW

Kijk voor meer informatie op
www.velux.nl/lichtstraten
Zolderplanner
Wilt u zien wat het effect is van
een lichtstraat in uw ruimte?
Ga dan naar www.zolderplanner.nl
en ontwerp uw eigen ruimte in 3D

Duurzaam
wooncomfort

• Onderhoudsarm dakraam van
VELUX is standaard voorzien van
HR++ beglazing
• Dakramen van de lichtstraat verhogen de ventilatiemogelijkheden
in een woning.
• Buitenzonweringen en raamdecoratie zorgen ervoor dat u vooral
's avonds en in de winter minder
kou door het glas van het dakraam
ervaart en uw binnencomfort
wordt verhoogd.

VELUX
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Daglichtspot:
Daglichtspot voor platte en schuine dak v.a. € 333,-
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DAGLICHTSPOT

Genieten van natuurlijk daglicht
in ruimtes niet direct onder het dak
Voor toetreding van daglicht in ruimtes
onder het dak waar daglicht niet kan
komen, is de daglichtspot de oplossing.
Inpandige ruimten als badkamers, trappenhuizen of toiletten zijn vaak niet voorzien van ramen. De daglichtspot zorgt voor
daglicht in deze ruimte(s).
De daglichtspot is leverbaar met stugge
buis, voor ruimtes tot 1.85 meter onder
het dak. Tevens is de daglichtspot leverbaar met flexibele buis, deze kan gebruikt
worden voor ruimtes tot 2 meter onder
het dakoppervlak. De daglichtspot kan ook
geplaatst worden door betonvloeren.

De beglazing van de daglichtspot is voorzien van een zelfreinigende afwerklaag
aan de buitenzijde voor optimale lichtinval
het hele jaar door. Daarnaast is er voor het
gebruik van de daglichtspot in de avonduren een lichtkit verkrijgbaar. Wilt u uw
eigen stijl geven aan het interieur van de
ruimte waarin de daglichtspot geplaatst
wordt? Dan kunt u decoratieringen toepassen op het lichtarmatuur.
Nu ook voor platte dak!
De daglichtspot is ook verkrijgbaar voor
uw platte dak of aan/uitbouw.

WWW

Kijk voor meer inspiratie op
www.velux.nl/daglichtspot

Duurzaam
wooncomfort

• Brengt natuurlijk daglicht in
inpandige ruimtes
• Ventilatie mogelijk door het toepassen van een ventilatie-adapter

VELUX
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Veiligheid onder het schuine
en platte dak
Inbrekers een stap voor zijn en uw woonruimte meer veiligheid bieden? Dat kan!
Veiligheid gaat boven alles en VELUX biedt
voor schuine en platte daken die door opklimbaarheid vanaf de grond bereikbaar
zijn een oplossing.
Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Voor het schuine dak levert VELUX een
dakraam dat af-fabriek voorzien is van extra hang & sluitwerk van AXA, namelijk
het Politiekeurmerk Veilig Wonen® tuimelvenster. Door dit hang & sluitwerk voldoet
het dakraam aan weerstandsklasse 2 uit
de NEN 5096 norm. Het komt hierdoor in
aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
Heeft u een plat dak of aan-/uitbouw? Ook
daarvoor levert VELUX een oplossing. De
VELUX lichtkoepel (vaste variant) voldoet
ook aan weerstandsklasse 2 en komt
hiermee in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

VELUX adviseert u deze oplossingen toe te
passen wanneer uw dak door opklimbaarheid bereikbaar is. Zo maakt u uw woning
veiliger.
Rookafvoersysteem
Het rookafvoersysteem van VELUX zorgt
ervoor dat rook en hitte naar buiten geleid
worden. Hierdoor kunnen vlucht- en toegangsroutes in gebouwen vrij gehouden
worden. Het systeem voldoet aan de EN
12101-2 norm voor natuurlijke afvoer van
rook en hitteventilatie.
Vluchtvensters
Daarnaast levert VELUX vluchtvensters.
Deze zijn geschikt als uitstapvensters voor
dakonderhoud of als nooduitgang.
Het rookafvoersysteem of vluchtvensters
worden voornamelijk toegepast in gezamenlijke ruimtes, zoals trappenhuizen,
gangen en in utiliteitsbouw zoals gebouwen en kantoren.

WWW

Voor meer informatie over de veiligheidsoplossingen van VELUX
kijk op www.velux.nl/veiligheid
Voor meer productinformatie kijk
op www.velux.nl
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Veiligheid

Daglichtsysteem
Daglichtsysteem Verticaal duo
(2 x Tuimelvenster, onderhoudsarm)
v.a. € 1005,99
Raamdecoratie
Rolgordijn v.a. €64,-

VELUX
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Persienner

SOLAR systeem:
3x VELUX zonnecollectoren, pakket Large Basic
(excl. dakramen) v,a. € 4.691,24
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SOLAR SYSTEMEN

Duurzaam
wooncomfort

VELUX SOLAR systeem
Milieuvriendelijk, efficiënt en esthetisch
Waarom kiest u voor het opwarmen van tapwater
geen oplossing die efficiënt, milieuvriendelijk en
esthetisch is?
Naast een opvallend gebruiksgemak, biedt het
VELUX SOLAR systeem ook uitstekende prestaties. Uw woning wordt energie-efficiënt en
milieuvriendelijk. Bovendien bespaart u met het
VELUX SOLAR systeem tot ongeveer 60 % op
uw kosten voor het verwarmen van tapwater.
Het VELUX SOLAR systeem is speciaal ontworpen om een antwoord te geven op uw esthetische en functionele behoeften. De zonnecollectoren kunnen geïnstalleerd worden in alle
daktypes en zijn beschikbaar in vier formaten.
Ze kunnen naast elkaar, en zelfs samen met al
bestaande of nieuwe VELUX dakramen, gemonteerd worden.

Het VELUX SOLAR systeem is de ideale oplossing voor duurzame energie voor zowel nieuwbouw als renovaties. Om tijd en kosten te besparen, kunt u de plaatsing van een SOLAR systeem
combineren met de installatie van VELUX dakramen of met de renovatie van uw dak. Het systeem wordt geïntegreerd in het dak geplaatst,
op dezelfde manier als een VELUX dakraam.
VELUX heeft al meer dan 40 jaar ervaring met
het waterdicht plaatsen van dakramen dankzij
de VELUX gootstukken. U bent dus gegarandeerd van VELUX kwaliteit.
Het VELUX SOLAR systeem is vervaardigd van
kwaliteitsmaterialen en valt vooral op door zijn
design en indrukwekkende duurzaamheid.
Zoals alle VELUX producten is het VELUX SOLAR
systeem grondig getest, is het weerbestendig en
heeft het een zeer lange levensduur.

WWW

Op www.velux.nl/solarsystemen
vindt u meer informatie.
Hier kunt u ook de speciale
brochure over het VELUX SOLAR
systeem downloaden
of bestellen.

Zonne-energie is een duurzame energiebron. De
zonnecollector vloeistof wordt opgewarmd door
de zon en vervolgens verwarmd teruggestuurd
naar de zonneboiler. De zonneboiler verdeelt het
warme tapwater daarna over de woning.

Zonnecollector

Zonneboiler

VELUX

33

Uw woning in balans in zes stappen
Voordat u uw keuze maakt voor een VELUX dakraamoplossing is het belangrijk dat u alles op een
rijtje zet.

1
2
3

Aan welke kant van uw huis gaat u het
dakraam plaatsen?
Voor een optimaal binnenklimaat in een ruimte is
het belangrijk te bepalen waar het daglichtsyteem
of dakraam in het dak geplaatst gaat worden ten
opzichte van de zon (oriëntatie). Dit zodat er weergegeven kan worden wat daarvan de effecten zijn
op het leefklimaat in de ruimte.

Kies uw daglichtoplossing
Er zijn vele soorten daglichtsystemen en
dakramen. VELUX heeft een handig overzicht
waarin huistype, dakhelling en technische
specificaties worden genoemd. Zodat u de juiste
keuze kunt maken!

Kies de uitvoering
Welke afwerking wilt u dat uw dakraam heeft?
Sommige materialen zijn juist goed voor vochtige
ruimtes of dakramen buiten handbereik, andere
weer voor een meer klassieke uitstraling.

Op de volgende pagina's vindt u de zes belangrijke
stappen voor het aanschaffen van een VELUX
daglichtsysteem of dakraam.

4
5
6

Kies de juiste beglazing
Wat voor soort glas moet u kiezen? VELUX
heeft een ruim assortiment glassoorten dat
aansluit bij verschillende behoeften.

Creëer het optimale binnenklimaat
Wat voor raamdecoratie dien ik toe te passen?
Rolgordijnen, plissé gordijnen of juist rolluiken?
Er zijn vele raamdecoratie-oplossingen die zorgen
voor warmtewering, verduistering of lichtregulering.

Hulp bij montage
Heeft u uw keuze kunnen maken en wilt u uw
daglichtsyteem of dakraam laten monteren?
Vind dan via VELUX Proflink gemakkelijk een
montagebedrijf bij u in de buurt.

Duurzaam
wooncomfort
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UW WOING IN BALANS IN ZES STAPPEN

1

Aan welke kant van uw huis wilt u het dakraam plaatsen
De kwaliteit van licht en de hoeveelheid zonne-energie die opgevangen
kan worden via dakramen hangt af van de positie waarop het dakraam
in het dak geplaatst wordt. Hieronder vindt u een uitleg hoe u de optimale positie voor uw dakraam in uw dak kunt bepalen aan de hand
van de windrichting.
De invloed van het jaargetijde en de baan van de zon
Daglicht verandert door de invloed
van het jaargetijde en de baan van
de zon (van oost naar west). Als u
daglicht optimaal wilt benutten, moet
hier al bij het ontwerp van de woning
rekening mee worden gehouden.
Daglicht wordt letterlijk een bouw-

element, dankzij het intekenen van
verticale ramen en dakramen. Gaat u
dakramen in een bestaande woning
toepassen, dan kan onderstaande uitleg ook helpen bij het bepalen waar u
het beste uw dakraam kunt plaatsen.

Noordelijk daglicht
Is de kamer op het noorden georiënteerd,
dan zal het daglicht een koele, scherpe en
functionele toon hebben. Het kan voordelig
zijn om op het noorden gemonteerde dakramen laag in het dak te plaatsen. U creëert
zo een mooi uitzicht zonder dat u verblind
wordt door het zonlicht. Positioneert u het
dakraam hoog in het dak, dan wordt het zonlicht vooral door reflectie verzacht in het interieur gebracht.

Oostelijk daglicht
Is uw kamer op het oosten georiënteerd, dan kunt
u profiteren van het gouden en scherpe ochtendlicht. Vooral in slaapkamers en kinderkamers is het
belangrijk rekening te houden met de hoek en baan
van de zon bij het positioneren van de dakramen.
Goed daglicht is vooral belangrijk voor kinderen bij
het spelen en om te groeien. Maar het leefklimaat
moet wel aangenaam blijven en het daglicht niet te
scherp. Positioneer de dakramen zo dat u zowel
zittend als staand uw uitzicht behoudt.

Westelijk daglicht
Dakramen die geplaatst zijn op het westen
geven een warm, goud licht. Plaats uw dakraam op een lage positie in het dak als u de
ruimte bijvoorbeeld als woonkamer gaat gebruiken, maar wees er hierbij bewust van
waar de zonnestralen de ruimte binnenkomen. De avondzon van het zuidwesten kan
scherp zijn en veel warmte in de ruimte brengen. Voor dit geval zijn VELUX zonweringsproducten een goede oplossing.

Zuidelijk daglicht
Op het zuiden geplaatste dakramen zorgen
voor sterk licht in een ruimte. Dit licht kunt
u het beste reguleren met raamdecoratie en
zonweringsproducten. Plaats het dakraam
zo dicht mogelijk tegen de nok van uw dak
zodat het licht de muur er tegenover raakt.
Het reflecterende licht is aangenaam en
zacht.

VELUX
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Kies de juiste oplossing
De functie van uw ruimte, de architectuur van uw huis
en uw behoefte aan licht en uitzicht zijn bepalend voor
de hoeveelheid dakramen en het type dakraam dat u
dient te kiezen voor uw ruimte. Om optimale daglichttoetreding te realiseren in uw ruimte adviseert VELUX
een glasoppervlakte dat tussen de 10-25% van het beloopbaar vloeroppervlak beslaat (afhankelijk van de
grootte van de ruimte).
Met VELUX daglichtsystemen creëert u direct een juiste glasoppervlakte. Tevens ontstaat er een optimale

daglichttoetreding in uw ruimte en daglichtsystemen
zijn voordelig en onderhoudsarm. Wilt u dakramen
hoog in het dak plaatsen, dan kunt u het beste kiezen
voor elektrisch bedienbare INTEGRA® of SOLAR dakramen. Wordt het dakraam laag in het dak geplaatst dan
zijn uitzettuimelvensters ideaal.
Op de volgende pagina’s vindt u het assortiment daglichtsystemen, dakramen en plat dak producten. Kijk
voor meer mogelijkheden en bijpassende prijzen in de
prijslijst 2010.

Schuin dak producten – daglichtsystemen

Horizontaal duo

Verticaal duo

Quattro

Cabrio (single, duo)

•
•
•
•

•
•
•
•
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Twee identieke VELUX tuimelvensters naast elkaar gekoppeld.
Keuze uit 5 afmetingen.
Afwerking is blank afgelakt of wit onderhoudsarm.
Handmatige bediening of elektrische io-homecontrol® bediening (INTEGRA®).

Vier identieke VELUX tuimelvensters naast en boven elkaar gekoppeld.
Keuze uit 4 afmetingen.
Afwerking is blank afgelakt of wit onderhoudsarm.
Handmatige bediening of elektrische io-homecontrol® bediening (INTEGRA®).

PRODUCTASSORTIMENT

•
•
•
•

Twee identieke VELUX tuimelvensters boven elkaar gekoppeld.
Keuze uit 3 afmetingen.
Afwerking is blank afgelakt of wit onderhoudsarm.
Handmatige bediening of elektrische io-homecontrol® bediening (INTEGRA®).

• Eén enkele of twee VELUX balkonvensters naast elkaar gekoppeld.
• Afwerking is blank afgelakt.
• Handmatige bediening.

Dakkapel 'serre'

Dakterras (single, duo, triple)

Combi gevel (single, duo)

Cabrio combi

• Dakkapel 'serre' duo en triple bestaan uit respectievelijk twee of drie
daglichtsystemen Combi gevel die horizontaal naast elkaar geïnstalleerd
worden met zijwangen.
• De bovenste VELUX dakramen kunnen tuimel- of uitzettuimelvensters zijn.
• Afwerking is blank afgelakt.
• Handmatige bediening.

• Combi gevel single bestaat uit een VELUX tuimelvenster aan de bovenzijde
met direct daar onder gekoppeld een verticaal VELUX combinatie-element.
• Combi gevel duo wil zeggen dat er twee identieke daglichtsystemen combi
gevel single direct naast elkaar geïnstalleerd worden met een tussenafstand
van slechts 1,8 cm.
• Afwerking is blank afgelakt.
• Handmatige bediening.

• Het Dakterras single bestaat uit een uitzettuimelvenster aan de bovenzijde
met daar direct onder een deurelement.
• Het Dakterras duo en triple bestaan uit respectievelijk twee of drie naast
elkaar gekoppelde Dakterras single.
• Afwerking is blank afgelakt.
• Handmatige bediening.

• Eén daglichtsysteem bestaande uit één VELUX balkonvenster met direct
ernaast gekoppeld een Combi hellend single.
• Afwerking is blank afgelakt.
• Handmatige bediening.

Combi hellend (single, duo)

• Combi hellend single bestaat uit een VELUX uitzettuimelvenster aan de
bovenzijde met direct daaronder gekoppeld een VELUX combinatie-element
type hellend.
• Combi hellend duo zijn twee identieke daglichtsystemen Combi hellend
single naast elkaar gekoppeld.
• Afwerking is blank afgelakt of wit onderhoudsarm.
• Handmatige bediening.

VELUX
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Schuin dak producten - dakramen

INTEGRA® “plug&play”

SOLAR

Kenmerken
• Voorzien van geïntegreerd elektrisch io-homecontrol® bedieningssysteem
inclusief afstandsbediening en regensensor.
• Geschikt om nog drie andere elektrische VELUX (raamdecoratie) producten op
hetzelfde dakraam aan te sluiten.
• Standaard geleverd met HR++ zelfreinigende geluidsreducerende
veiligheidsbeglazing (35 dB).

Kenmerken
• Bediening op zonne-energie
• Voorzien van HR ++ zelfreinigende geluidsreducerende veiligheidsbeglazing
(35 dB).
• Geen netspanning nodig om het venster te bedienen.
• Snelle montage en geen bedrading nodig.
• Bediening middels io-homecontrol® bedieningssyteem inclusief afstandsbediening.

Tuimelvensters

Uitzettuimelvensters

Kenmerken
• Standaard voorzien van HR++ veiligheidsbeglazing.
• Ventilatiestand: kan in geopende stand vergrendeld worden met
behulp van een vergrendelingschuif op het dakraam.
• Schoonmaakstand: kan 180° tuimelen en in deze stand vergrendeld worden.
• Voorbereid op het plaatsen van VELUX raamdecoratieproducten.

Kenmerken
• Standaard voorzien van HR++ veiligheidsbeglazing.
• Kan traploos (type GPU en GPL) of in 3 standen (GHL) uitgezet worden.
• Ventilatiestand: kan in geopende stand vergrendeld worden met behulp
van een vergrendelingschuif op het dakraam.
• Schoonmaakstand: kan 180° tuimelen en in deze stand vergrendeld worden.
• Voorbereid op het plaatsen van VELUX raamdecoratieproducten.
• Uitermate geschikt voor flauwe dakhellingen.

• Onderhoudsarm, wit (type GGU INTEGRA)
• Grenenhout (type GGL INTEGRA)

• Onderhoudsarm, wit (type GGU SOLAR)
• Grenenhout (type GGL SOLAR)

• Onderhoudsarm, wit (type GGU)
• Grenenhout (type GGL)
• Grenenhout, Politiekeurmerk Veilig Wonen® (type GGLQ)

• Onderhoudsarm, wit (type GPU)
• Grenenhout, 3 traps (type GHL)
• Grenenhout, traploos (type GPL)

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.
www.io-homecontrol.com
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Classico

• Tuimelvenster (type classico GGL tuimel)
• Uitzettuimelvenster (type classico GPL uitzet)
Kenmerken
• Voorzien van stijlvolle, verticale, zwart gelakte middenspijl over het
glasoppervlak.
• Lijstwerk en gootstukken standaard in zwarte kleur.
• Lijstwerk en gootstukken ook verkrijgbaar in koper en zink.
• Standaard voorzien van HR++ zelfreinigde veiligheidsbeglazing.
• Beglazing is geluidsreducerend (35 dB).
• Schoonmaakstand: kan 180° tuimelen en in deze stand vergrendeld worden.

Vluchtvensters

• Onderhoudsarm, wit (type GTU)
• Grenenhout (type GTL)
• Grenenhout met deurelement (type GTX)
Kenmerken
• Type GTU & GTL zijn geschikt als uitstapvenster voor dakonderhoud of als
nooduitgang.
• Type GTU & GTL is de uitzetfunctie 70° ten opzichte van het dak
• Type GXL is geschikt als uitstapvenster voor dakonderhoud.
• Het deurelement van type GTX is zowel links als rechtsdraaiend
• Type GTX kan niet tuimelen

VELTA

• Venster, inclusief geintegreerd gootstuk voor onbenoemde ruimten
Kenmerken
• Voorziet de bergruimte van daglicht
• Voorzien van dubbele beglazing

Daglichtspot voor schuin dak

• Daglichtspot met flexibele buis (type TWF)
• Daglichtspot met stugge buis (type TWR)
Kenmerken
• Brengt licht in ruimten waar daglicht onder het schuine dak niet kan komen.
• Materiaal: aluminium buis bestaande uit hoogwaardig reflecterend materiaal.
• Beglazing heeft een zelfreinigende afwerklaag.
• Optioneel decoratieringen verkrijgbaar voor het lichtarmatuur.
• De daglichtspot is, naast de standaard 35cm doorsnede, nu ook verkrijgbaar
in 25 cm doorsnede.

VELUX
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Plat dak producten

Lichtkoepel

Daglichtbox

Kenmerken
• Ongekend goede isolatie-eigenschappen.
• Nauwelijks contactgeluid van bijvoorbeeld regen of hagel.
• Naadloze aansluiting op het plafond.
• Standaard HR++ veiligheidsbeglazing onder de koepel.
• Ventilatie en regensensor mogelijk.
• De mogelijkheid om elektrische VELUX plissé gordijnen toe te passen.

Kenmerken
• De daglichtbox bestaat uit een geïsoleerde houten opstaande rand inclusief
een VELUX tuimelvenster.
• Standaard voorzien van HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing.
• Toepassen van VELUX raamdecoratieproducten mogelijk.

Daglichtspot voor plat dak

Lichtstraten

• Lichtkoepel INTEGRA® (type CVP)
• Lichtkoepel vast, met Politiekeurmerk Veilig Wonen (type CFP)

• Daglichtbox INTEGRA® (type INTEGRA® GGL, GGU)
• Daglichtbox (type GGL, GGU)

• Daglichtspot met flexibele buis (type TCF)
• Daglichtspot met stugge buis (type TCR)
Kenmerken
• Brengt licht in ruimten waar daglicht onder het platte dak niet kan komen.
• Materiaal: aluminium buis bestaande uit hoogwaardig reflecterend
materiaal.
• Beglazing heeft een zelfreinigende afwerklaag.
• Optioneel decoratieringen verkrijgbaar voor het lichtarmatuur.
• De daglichtspot is verkrijgbaar in 35cm doorsnede.

• Lichtstraat “lessenaar”
• Lichtstraat “zadel”
• Lichtstraat op maat
De lichtstraten type ‘lessenaar’ en type ‘zadel’ zijn twee vooraf samengestelde
lichtstraten bestaande uit onderhoudsarme dakramen. Naast deze twee lichtstraten is het ook mogelijk uw eigen daglichtconcept samen te stellen.

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.
www.io-homecontrol.com
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Daglichtconcepten - een daglicht oplossing op maat
Nieuwe dienst
Mocht het nu zo zijn dat u niet het daglichtsysteem van uw wensen tegen bent gekomen op
de voorgaande pagina’s, dan bestaan er ook nog
de “VELUX daglichtconcepten”. Omdat elke situatie anders is en VELUX ernaar streeft om voor
elke situatie een daglichtoplossing aan te bieden,
heeft VELUX een nieuwe dienst: VELUX daglichtconcepten.

Wat houdt het in?
VELUX daglichtconcepten zijn nooit standaard,
omdat elke situatie verschillend is. Op basis van de
tekeningen van een woning of ontwerp adviseren
wij voor u een daglichtoplossing op maat. Indien u
het wenst, kunnen wij u zelfs een detailtekening
aanleveren.
Kijk voor meer informatie op
www.velux.nl/daglichtconcepten, of bel naar
030 - 6.629.629 en maak geheel vrijblijvend een
afspraak.
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Kies de uitvoering van uw dakraam
Om uw dakramen passend te maken bij de
functie van uw ruimte, zijn er verschillende
afwerkingmogelijkheden voor zowel de

buiten- als de binnenkant van het dakraam. Hieronder treft u de opties.

Binnenzijde

Onderhoudsarm
Houten dakraam voorzien van
een witte onderhoudsarme polyurethaan afwerklaag. Het is erg
praktisch als u weinig onderhoud aan uw dakraam wenst.
Het onderhoud vergt slechts het
afnemen van het dakraam met
een vochtige doek en het één
keer per jaar smeren van de
scharnieren.

Grenenhout
Houten dakraam met kleurloos
geїmpregneerd Noord-Europees
grenenhout en voorzien van twee
lagen blanke acryllak.

Interieurafwerking
De interieurafwerking zorgt voor
een perfecte aansluiting tussen
het dakraam en het dakbeschot.
De unieke vorm biedt extra ruimte voor isolatie en zorgt voor een
betere lichtinval dan bij een
rechthoekige interieurafwerking.
Tevens is de interieurafwerking
van VELUX snel en eenvoudig te
plaatsen en makkelijk te reinigen
dankzij het duurzaam wit laminaatoppervlak.

Zink

Koper

Buitenzijde

Aluminium

VELUX begrijpt dat uw huis aan de buitenzijde ook een goede uitstraling moet hebben. Het kan dat de
standaard ombergrijze afwerking van onze gootstukken en lijstwerk niet past bij de uitstraling van uw
dakoppervlak. Daarom biedt VELUX op aanvraag ook de mogelijkheid uw lijstwerk en gootstukken in koper of titaanzink uit te voeren. Daarnaast kunnen lijstwerk en gootstukken ook in iedere gewenste RAL
kleur gespoten worden. Voor meer informatie, neem contact op met de Customer Service.
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Kies de juiste beglazing
Alle VELUX dakramen zijn standaard voorzien van HR++ beglazing. Daarnaast biedt VELUX voor elke behoefte
een beglazingstype. Onderstaand schema geeft u een overzicht welk beglazingstypes er mogelijk zijn en welke
het beste bij uw behoefte past.
Kijk voor alle technische waarden en prijzen in de Prijslijst 2010

Nieuw

(--59c)

(--59)

(--73)

(--60)

(--65)

(--34)

(--76)

Renovatieruit
(vervanging)

HR++
beglazing

HR++

Energiebesparende
beglazing

Triple
beglazing

Ornamentsbeglazing

Zonwerende
beglazing

zelfreinigende
veiligheidsbeglazing

Isolerende eigenschappen

Energiebesparend

Zonwerend (UV-filter)

Geluidswerend

Veiligheid

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Zelfreinigende afwerklaag buitenzijde

Geharde buitenruit

Gelaagde binnenruit

Hagelbestendig

OK

OK

OK

OK

Ondoorzichtig

Extra energiereducerend

Inbraakvertragend

Kijk op www.velux.nl/glaselementen voor meer informatie.
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Duurzaam
wooncomfort
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Reguleer licht en warmte met VELUX
rolluiken, buitenzonweringen en raamdecoratie

Meer comfort het hele jaar
Als u dakramen heeft en u wilt graag uw binnenklimaat verbeteren,
dan hebben wij de perfecte oplossing. VELUX rolluiken, buitenzonweringen & raamdecoratie! Hiermee verhoogt u snel en eenvoudig de isolatiewaarden van uw dakraam, voor het hele jaar
meer comfort.

Zo werkt het
‘s Nachts en in de winter kunt u heel eenvoudig warmteverlies
door het dakraam beperken door simpelweg rolluiken, buitenzonweringen en raamdecoratie neer te doen. Het is een simpele methode om het comfort te verhogen door verbeterde dakraamisolatie. In de zomertijd gebruikt u de rolluiken en buitenzonweringen om
de hitte buiten te houden en raamdecoratie om uw interieur te beschermen tegen het felle zonlicht. Winter of zomer, de VELUX rolluiken, buitenzonweringen en raamdecoratie zijn fantastische toevoegingen aan elk huis.

In de winter voegt de zonnewarmte overdag gratis warmte toe
aan uw huis. En als u ’s nachts uw rolluiken, buitenzonweringen en
raamdecoratie wel sluit, zorgt dit voor een betere isolatie en u
houdt zo de warmte binnen. Het is zelfs zo dat VELUX rolluiken,
buitenzonweringen en raamdecoratie de isolatiewaarden van een
dakraam tot wel 34%* kunnen verbeteren.

Reduceert
warmte

Betere
isolatie

Rolluiken

tot 27%

Rolluiken

tot 95%

Verduisterende rolgordijnen

tot 33%

Buitenzonweringen

tot 90%

Jaloezieën

tot 27%

Rolgordijnen

tot 27%

Plissé gordijnen

tot 34%

Rolluiken & raamdecoratie
Tijdens het stookseizoen kunt u “koudeval of koude straling” direct
onder het dakraam voelen. Een neergelaten rolluik aan de buitenzijde, maar ook een raamdecoratieproduct aan de binnenzijde kan
het (thermische) comfort direct onder het dakraam verhogen. Door
het neerlaten van deze producten ervaart u minder kou onder het
raam en wordt uw comfort aanzienlijk verhoogd.

Rolluiken & buitenzonweringen
In de zomer houden rolluiken en buitenzonweringen de warmte buiten, zodat er minder ongewenste warmte via het dakraam binnenkomt. Daarnaast beschermt raamdecoratie uw interieur tegen
het felle zonlicht en heeft u geen last van hinderlijke schitteringen.
Hierdoor ervaart u het hele jaar door een aangenamer en comfortabel binnenklimaat.

De in deze brochure genoemde percentages zijn gebaseerd op het plaatsen van raamdecoratie op dakramen van voor 2001. De betere
isolatie zorgt dan vooral voor een verhoogd comfort. Wilt u nog beter isoleren en zelfs besparen op uw stookkosten? Denkt u dan ook
eens aan een beter isolerend glaselement, een nieuw dakraam of een complete zolderrenovatie.
Kijk op www.velux.nl/duurzaamwooncomfort om het maximale rendement uit uw dakraam te halen.
* De technische waarden van de verschillende accessoires zijn met gestandaardiseerde testen en rekenmethoden vastgesteld, allen in overeenstemming met de internationale standaarden EN ISo 12567-2, EN 13363-2 en ISo 15099. Let wel op dat wanneer raamdecoratie gesloten is, dit een verhoogd risico op condensatie tot gevolg heeft. Tussen het raamdecoratieproduct en het glaselement kan warme, vochtige lucht blijven hangen. Bij temperatuurdaling kan deze lucht vervolgens tegen het glas condenseren. Vandaar dat het openen van
raamdecoratie na gebruik en regelmatig ventileren wordt aangeraden.

®

originele
VELUX
montageblokjes

Elk VELUX dakraam is standaard voorzien van speciale montageblokjes. Hiermee
monteert u eenvoudig perfect passend en snel uw VELUX raamdecoratie

VELUX
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Wat u ook nodig heeft, VELUX heeft de oplossing
Wilt u optimaal gebruik maken van daglicht en het tegelijkertijd donker genoeg
kunnen maken om te slapen? Wilt u insecten of warmte buitensluiten?
VELUX raamdecoratie biedt u deze mogelijkheden en veel meer. Al ruim zes
decennia heeft u de keuze uit een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig assortiment
raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken.
Kijk voor meer informatie in de raamdecoratiebrochure 2010

Rolluiken
• In de zomer wordt 95% van ongewenste
warmte buiten gehouden.
• Verhoogt in gesloten toestand de warmteisolatie van uw dakraam tot 27%. Hierdoor
ervaart u vooral’s avonds en in de winter
minder kou door het glas van het dakraam en
wordt uw binnencomfort verhoogd.
• Ontworpen om van binnenuit te monteren
én te bedienen.
• Zowel handmatige, als elektrische bediening
(op netstroom of zonne-energie) mogelijk.

Buitenzonweringen
• In de zomer wordt 90% van ongewenste
warmte buiten gehouden.
• Binnen 10 minuten te monteren.
• Behoud van uitzicht dankzij de netstructuur.
• Ontworpen om van binnenuit te monteren
én te bedienen.
• Zowel handmatige, als elektrische bediening
(op netstroom of zonne-energie) mogelijk.
• Buiten gebruik is de buitenzonwering onzichtbaar opgerold.

Verduisterende rolgordijnen
• Verhoogt in gesloten toestand de warmteisolatie van uw dakraam tot 33%.
• Voorzien van Slim design; slanke cassette &
zijgeleidingen.
• Eenvoudig te monteren met ons unieke
Pick&Click!® systeem.
• Vervaardigd van duurzaam en vuilafstotend
materiaal. Eenvoudig met een vochtige doek
te reinigen.
• Mogelijk om een combi plissé onder het
verduisterend rolgordijn te plaatsen.
• Zowel handmatige, als elektrische bediening
(op netstroom of zonne-energie) mogelijk.
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RAAMDECORATIE

De VELUX Shop

Op onze internetsite
www.velux.nl/shop kunt u
direct online VELUX
raamdecoratie bestellen.
Voor het bestellen van
producten heeft u wel een
creditcard nodig.

Jaloezieën
• Verhoogt in gesloten toestand de warmteisolatie van uw dakraam tot 27%.
• Voorzien van Slim design; slanke cassette &
zijgeleidingen.
• Eenvoudig te monteren met ons unieke
Pick&Click!® systeem.
• Vervaardigd van duurzaam en vuilafstotend
materiaal. Eenvoudig met een vochtige doek
te reinigen.
• Zowel handmatige, als elektrische bediening
(met afstandsbediening) mogelijk.

Rolgordijnen
• Verhoogt in gesloten toestand de warmteisolatie van uw dakraam tot 27%. Hierdoor
ervaart u vooral’s avonds en in de winter
minder kou door het glas van het dakraam
en wordt uw binnencomfort verhoogd.
• Eenvoudig te monteren met ons unieke
Pick&Click!® systeem.
• Vervaardigd van duurzaam en vuilafstotend.
materiaal. Eenvoudig met een vochtige doek
te reinigen.
• Zowel handmatige, als elektrische bediening
(op netstroom of zonne-energie) mogelijk.

Plissé gordijnen
• De dubbele harmonica plissé verhoogt in gesloten toestand de warmte-isolatie van uw
dakraam tot 27%.
• Eenvoudig te monteren met ons unieke
Pick&Click!®systeem.
• Voorzien van Slim Design; slanke cassette &
zijgeleidingen.
• Vervaardigd van duurzaam en vuilafstotend
materiaal. Eenvoudig met een vochtige doek
te reinigen.
• Zowel handmatige, als elektrische bediening
(met afstandsbediening) mogelijk.

Insectenhorren
• Wanneer de insectenhor niet wordt gebruikt,
zit het gaas verborgen in de aluminiumcassette. Zo wordt uw uitzicht niet belemmerd.
• De insectenhor wordt op de interieurafwerking gemonteerd. Daardoor kunt u het raam
gewoon open zetten, maar wordt u niet lastig gevallen door insecten.
• Eenvoudig te reinigen met een vochtige doek.
• Alleen als handbediende versie verkrijgbaar.

VELUX
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Heeft u uw keuze kunnen maken?
Zoekt u nog een montagebedrijf
die de door u gekozen VELUX producten
kan installeren? Vind deze dan via Proflink! Proflink helpt u bij het vinden van
een montagebedrijf bij u in de buurt.
Een onafhankelijke VELUX specialist
verzorgt dan voor u de plaatsing van
het door u gekozen daglichtsysteem,
dakraam of lichtkoepel.
Tevens kunt u bij hen direct de juiste
raamdecoratie, rolluiken of buitenzonweringen aanschaffen. Zo maken zij samen
met u uw wooncomfort compleet!

WWW

Advies
Heeft u toch nog iets meer advies nodig?
Geen probleem! U kunt altijd terecht bij
de gecertificeerde VELUX specialist. De
VELUX specialist kijkt samen met u naar
wat de mogelijkheden zijn voor uw ruimte
onder het schuine of platte dak. Samen
met de VELUX specialist ontwerpt u uw
nieuwe ruimte (dit wordt gedaan in de
VELUX zolderplanner). Bent u helemaal
enthousiast? Dan kan de VELUX specialist ervoor zorgen dat uw droomruimte
werkelijkheid wordt.

Ga voor een montagebedrijf bij u in de
buurt naar www.velux.nl/proflink
Zolderplanner
Zelf uw ruimte ontwerpen? Ga dan
naar www.zolderplanner.nl, via de
zolderplanner kunt u ook contact
opnemen met een gecertificeerd
VELUX specialist.
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HULP BIJ MONTAGE

Correcte installatie
Pas bij het plaatsen van een dakraam altijd de waterkerende manchet
toe. De waterkerende manchet garandeert een correcte waterdichte
en damp-open aansluiting tussen het dakraam en de onderdakfolie op
de dakconstructie aan de buitenzijde.
Voor hoog geïsoleerde daken is de isolatiekraag beschikbaar. De pasklare kraag isoleert de uitsparing tussen het frame en de dakconstructie, vermindert de kans op koudebruggen en warmteverlies en wordt
geleverd inclusief de waterkerende manchet.
Door beide producten toe te passen voorkomt u dat de isolatiewaarde
van uw dak omlaag gaat als gevolg van de plaatsing van het dakraam.

Isolatieframe met waterkerend manchet
- BDX & BFX

• Vermindert de kans op koudebruggen, inwendige condensatie en warmteverlies;
• Isoleert pasklaar de uitsparing tussen het frame en de
dakconstructie;
• Is zeer eenvoudig met behulp van de geïntegreerde
bevestigingsbeugels te installeren;
• Is vervaardigd uit opgeschuimd polyethyleen;
• De BDX wordt standaard inclusief een waterkerende
manchet type BFX geleverd;
• Is geschikt voor dakhellingen tussen de 15° en 90°.

Dampremmende folie - type BBX

Bij het plaatsen van een VELUX dakraam in huizen met goed
geïsoleerde daken wordt de dampremmende folie van het
dak doorbroken. Hierdoor kan er rondom het dakraam vocht
in de dakconstructie trekken. Om dit te voorkomen, heeft
VELUX een dampremmende folie in het assortiment.
De dampremmende folie wordt geplaatst aan de warme
kant van de constructie. De dampremmende folie voorkomt
dat verzadigde warme lucht van binnenuit verder de dakconstructie in dringt.

VELUX
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Matenoverzicht dakramen en plat dak producten
Matenoverzicht dakramen
550

425

624

P25

GDL

9
101

601

C01

S01

102

C06

1
304

204

F04

(5)
206

GGU GGL
GPU GPL

GGU GGL
GPU GPL
GHL

GGU GGL
GPU GPL

2
308

F08

GGU GGL
GPU GGU
GPL
GPU
GHL

(335)

78

	Vervaardiging niet mogelijk.

Daglichtspot

GGL
GGU
GpL
GPU

Combinatie-elementen
GIL

10
608

P08

8
808

S08
GGU GGL
GPL
GPU

cm

U08
GGL

35
(diameter)

cm

25
(diameter)

1600

(334)

3
410

M10

P10

610

s10

810

u10

(434)

VFE

VFE

VFE

550

660

3-60
431

GIU GIL

(634)

(834)

S34
VFE

P31

4/10-60
631

U34
VFE

S31

VFE

7/8-60
831

U31

VFE

M34

P34

3-95
434

4/10-95
634

7/8-95
834

780

942

1140

1340

S34

U34

1800

mm

VFE
1/2-60
331

1/2-95
334

gGL

GIU GIL

P34

M31

954

13
310

GIU GIL

M34
600

GGU GGL
GpU
GPL

	Kunnen eventueel op aanvraag als
een tuimelvenster type GGL worden
vervaardigd.

M35

94

S06

408

M08
GGL
GpU
GPL

GGU
GPU

VEA
VEB
VEC

4
606

P06

1398

GGL
GPL
GHL

P19

U04

406

M06

(419)

7
804

P04

14
306

F06
GGL
GGU

31
404

M04

GGL GGU GGL
GHL
GPL
GPU
GHL

GGL
GHL
GGU

920

1178

GGL

GGU GGL
GHL

109

978

C02
GGL GGU GGL GGU GGL
GHL GPU
GHL
GPU

	Prijzen en levertijd van VELUX naar
dealer op aanvraag.

(308)

M08

252

778

GGL GGU

6
104

	Behoren tot het standaard
leveringsprogramma van VELUX
Nederland B.V.

GEL

GGL

136

698

GGL

C04

De maatcoderingen geven de buitenwerkse
maten van de dakramen aan.

Cabrio/
Dakterrasvensters
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M12
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Matenoverzicht lichtkoepel
Uitsparing in het dak in cm
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Service & onderhoud
VELUX doet er alles aan om de kwaliteit van haar producten te waarborgen. Dit begint al bij de keuze van
de grondstoffen en regelmatige controles tijdens het productieproces. Zo garanderen wij een kwalitatief
hoogwaardig product.
Doe-het-zelf onderhoud
Met het juiste onderhoud kunt u de levensduur van uw product verlengen. Verwijder
daarom bladeren en vuil regelmatig uit de
gootstukken van uw dakraam en smeer
regelmatig de scharnieren. Daarnaast adviseren wij u blank afgelakte, grenenhouten dakramen mee te nemen in de schildercyclus van uw woning. De witte,
duurzame en onderhoudsarme dakramen
hoeven slechts afgenomen te worden met
een vochtige doek. Met de VELUX onderhoudspakketten kunt u zelf op zeer eenvoudige wijze uw dakraam van onderhoud
voorzien. Voor zowel de blank afgelakte,
grenenhouten dakramen als de onderhoudsarme dakramen zijn onderhoudspakketten verkrijgbaar. Met een onderhoudspakket kunt u 3 tot 5 dakramen van
onderhoud te voorzien.
VELUX Servicedienst
Mocht er toch een defect ontstaan aan uw
VELUX dakraam, raamdecoratieproduct,
buitenzonwering of rolluik, dan beschikken
wij over een servicedienst die eventuele
problemen voor u kan oplossen. Daarnaast
is de VELUX Servicedienst u graag van

dienst bij het onderhoud aan uw VELUX
dakraam. Door de scharnieren te smeren,
het insectenfilter en het ventilatiefoam te
vervangen en de gootstukken vrij te maken
van zwerfvuil, geeft onze servicemonteur
uw VELUX dakraam een tweede leven.
U kunt onze Servicedienst bereiken via
onze afdeling Customer Service via:
Internet: www.velux.nl/service
E-mail: info@velux.nl
Telefoon: 030 - 6.629.629.

WWW

Kijk voor meer informatie
op www.velux.nl/service

Zo weet u welk type dakraam u heeft:

Bepaal het type en de maat van
uw dakraam met behulp van het
typeplaatje rechtsboven op het
draaiende gedeelte van uw dakraam. Hiermee kan de service
dienst u beter van dienst zijn.

Type

Maatcodering

Teknisk information

Type

Maatcodering

Type

Maatcodering

VELUX

51

Garanties

25 Jaar
VELUX garandeert dat zij voor dakramen
tot 25 jaar oud vrijwel elk onderdeel kan
leveren!

10 Jaar
10 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX
dakramen, lichtkoepels, daglichtboxen en lichtstraten (inclusief de beglazing*), VELUX gootstukken en VELUX installatieproducten, zoals
de waterkerende VELUX manchet, de dampremmende VELUX folie en de VELUX Interieurafwerking.
* Uitgezonderd breukschade.

5 Jaar
5 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op de
VELUX daglichtspot, VELUX SOLAR systeem
zonne-collectoren en zonneboiler, en de VELUX
zonnepanelen van de draadloze VELUX raamdecoratie en rolluiken op zonne-energie.

3 Jaar
3 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX
raamdecoratie, buitenzonweringen, insectenhorren, rolluiken handmatige en elektrische
bedieningssystemen en producten op zonneenergie.

2 Jaar
2 Jaar schriftelijke fabrieksgarantie op toebehoren
en flexibele buizen voor de VELUX SOLAR
systemen.
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GARANTIES & CERTIFICATEN

Certificaten & Keurmerken
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Milieurelevante productinformatie (MRPI®)
Sinds 1 juli 2003 zijn de VELUX tuimelvensters
type GGU en GGL voorzien van een MRPI certificaat. Een MRPI® certificaat wordt gebaseerd
op een milieugerichte levenscyclusanalyse
(LCA) van het product.
Zie ook www.mrpi.nl.
R

Onze bedrijfsfilosofie
VELUX streeft ernaar een modelbedrijf te zijn.
Met modelbedrijf bedoelen wij een organisatie
die haar klanten, leveranciers, medewerkers,
aandeelhouders en het milieu beter dan de
meeste andere bedrijven behandelt. Wij besteden daarom veel tijd aan het optimaliseren van
productie, arbeidsprocessen en het milieu.
Dit heeft geresulteerd in de onderstaande
partners & certificaten.
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KOMO ATTEST
KOMO is een al meer dan vijftig jaar bestaand
keurmerk dat wordt beheerd door de Stichting
Bouwkwaliteit (SBK). Een KOMO-gecertificeerd product of proces geeft direct de zekerheid dat een product of dienst voldoet aan de
prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de hedendaagse kwaliteitseisen van de markt. De
grenenhouten tuimel- en uitzettuimelvensters
(GGL, GHL, GPL) worden geleverd onder het
KOMO attest 40038. De onderhoudsarme tuimel- en uitzettuimelvensters (GGU, GPU) worden geleverd onder het KOMO attest 40039.
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Politiekeurmerk
VELUX levert een tuimelvenster en een lichtkoepel die voldoen aan weerstandsklasse 2
volgens de norm NEN 5096 uit het Bouwbesluit en voldoet hiermee aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
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FSC
Het Forest Stewardship Council (FSC) is een
internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot. De
fabrieken van VELUX waren in 2004 één van
de eerste die met de nieuwe voorschriften van
FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.
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9001:2000

R

PEFC/09-31-020

PEFC
Alle VELUX dakramen zijn per 1 april 2009
PEFC gecertificeerd. PEFC (Progamma voor
Erkenning van Bos Certificeringsystemen) is
een internationale, non-profit organisatie met
duurzaam bosbeheer als doel. VELUX beschikt
over de Chain of Custody certificering die door
een geaccrediteerde certificeerder wordt uitgevoerd. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat
hout in VELUX producten uit een duurzaam
beheerd bos komt en ondersteunt u duurzaam
bosbeheer wereldwijd. Naast de grenenhouten
dakramen zijn ook de onderhoudsarme dakramen PEFC gecertificeerd. PEFC is opgericht
in 1999 en vertegenwoordigt een organisatie
van 35 deelnemende landen en meer dan 200
miljoen ha gecertificeerd bos, waarmee PEFC
het grootste certificeringsysteem ter wereld
is. Kijk voor meer informatie op
www.pefcnederland.nl of www.pefc.org.
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NEN-EN-ISO
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RvA C 131
9001:2000

ISO
VELUX heeft haar bedrijfsprocessen opgezet
volgens de richtlijnen van de International
Standards Organisation.
ISO is een wereldwijd erkend keurmerk.
ISO beschrijft processen en procedures die
plaatsvinden binnen een bedrijf. VELUX is niet
alleen gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit), maar ook volgens ISO 14001 (milieu) en
ISO 18001 (veiligheid en gezondheid).
Natuvent
Natuvent geeft voorlichting over de juiste toepassing en omgang met natuurlijke ventilatie in
woningen en gebouwen. In het bijzonder wordt
de nadruk gelegd op ventilatie roosters voor het
toevoeren van verse lucht.
Zie ook www.natuvent.nl
Dakmeester
Het landelijk netwerk van gekwalificeerde
dakdekkers en producenten van schuine daken.
De Stichting Dakmeester promoot en bevordert
de kwaliteit van het schuine dak.
Zie ook www.dakmeester.nl.
Proflink
Proflink is een (zoek)systeem op internet waarbij u in een handomdraai het dichtstbijzijnde
montagebedrijf kunt vinden. Op de startpagina
van Proflink geeft u uw wensen voor de verbouwing aan, van dakramen tot een gehele zolder
renovatie. Op basis van uw voorkeuren wordt
een geschikt montagebedrijf geselecteerd. Na
het invullen van uw gegevens neemt het montagebedrijf zelf contact met u op.
Alle Proflink professionals zijn zorgvuldig geselecteerd en worden op regelmatige basis getraind. Zo krijgt u een betrouwbare offerte, een
deskundig advies en een juiste en correcte installatie volgens de aktuele Uitvoeringsrichtlijn.
Zie ook www.velux.nl/proflink
CE markering
De CE-markering op een dakraam, lichtkoepel
of een isolerende glaseenheid is de verklaring
van de fabrikant dat het product in overeenstemming met de relevante geharmoniseerde
Europese normen is vervaardigd, getest en
gecontroleerd.
Kijk op www.velux.nl/ce voor meer informatie.
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www.velux.nl

Heeft u een vraag of wilt u graag één van onze brochures
bestellen? Zoekt u informatie over onze producten of bent u
juist op zoek naar een VELUX dealer? Op onze website
www.velux.nl vindt u al deze informatie en nog veel meer!
Ontdek de mogelijkheden
Wilt u zien wat de mogelijkheden zijn in uw ruimte? Of zelf
spelen met daglicht, de indeling en de inrichting? Kijk op
www.velux.nl/Particulieren om inspiratie op te doen of
start de Zolderplanner waarmee u uw eigen zolder virtueel
kunt omtoveren tot een schitterende leefruimte.
De VELUX Shop
Op onze internetsite kunt u direct online VELUX raamdecoratie bestellen. VELUX raamdecoratie is moeiteloos te monteren dankzij het unieke Pick&Click!® systeem. Voor het bestellen van de producten heeft u wel een creditcard nodig.
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WEBSITE & DAGLICHT ADVIES CENTRUM

Montage
Op www.velux.nl/proflink treft u betrouwbare aannemers en
klusbedrijven aan, die zich het monteren van VELUX daglichtsystemen, dakramen, raamdecoratie, buitenzonweringen
en rolluiken eigen hebben gemaakt.
Brochures & prijslijsten
Op www.velux.nl vindt u alle brochures en prijslijsten voor
VELUX dakramen, daglichtsystemen, plat dak producten en
raamdecoratie. U kunt alle brochures en prijslijsten gemakkelijk online doorbladeren, downloaden of bestellen.

Daglicht Advies Centrum

Daglicht moet je beleven!
In het VELUX Daglicht Advies Centrum in De Meern, vlakbij
Utrecht, treft u dan ook vier “echte” zolderverdiepingen aan.
Hier zijn alle typen daglichtsystemen en dakramen te zien.
Tevens staat het io-homecontrol® huis er, waar alle buiten
handbereik producten getoont worden en ook de oplossingen
voor het platte dak. Daarnaast worden alle kleuren en dessins
van onze raamdecoratie getoond.

De openingstijden van het VELUX Daglicht Advies
Centrum zijn:
Maandag t/m donderdag van 8:00 tot 17:00 uur;
Vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur;
Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.
Voor eventuele afwijkingen op deze openingstijden, het
maken van een afspraak en een routebeschrijving verwijzen
u graag naar www.velux.nl/dac

Als u een zeer specifieke (technische) vraag heeft, adviseren
wij u een afspraak te maken. U bent natuurlijk zonder
afspraak ook van harte welkom in ons Daglicht Advies Centrum.
Onze technische specialisten reserveren dan graag tijd voor u!
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Ondanks onze zorgvuldigheid kan het
mogelijk zijn dat er vorm-, druk- en/of
zetfouten in deze brochure aanwezig zijn.
Versie 1 02/2010
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VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
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Internet: www.velux.nl
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