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VELUX is een internationaal toonaange-
vende fabrikant van dakramen, daglicht-
systemen 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 
heeft gevraagd. Zo is het VELUX dakraam 
standaard voorzien van HR++ beglazing. 
Daarnaast heeft het dakraam een ventila-
tiestand waarmee geventileerd kan wor-
den zonder het complete raam open te 
zetten. Ook heeft het dakraam een 
schoonmaakstand waarmee het dakraam 
eenvoudig vanuit binnenuit kan worden 
schoongemaakt. Met de introductie van 
de INTEGRA® dakramen, Solar dakramen 
en io-homecontrol® zijn er oneindig veel 
mogelijkheden ontstaan qua bediening en 
integratie met elektrische producten van 
andere fabrikanten en bediening op zon-
ne-energie. Verder biedt VELUX een scala 
aan installatieproducten, raamdecoratie, 
buitenzonweringen en rolluiken die het ge-
heel compleet maken. 

Plat dak producten
VELUX opereert nu ook op het gebied 
van platte daken, dankzij de succesvolle 
introductie van de VELUX lichtkoepel. 
Daarnaast biedt VELUX lichtstraten, 
daglichtboxen en de daglichtspot als een 
toonaangevende daglichtoplossingen 
voor het platte dak.

State of the Art

STATE OF THE ART

Solar systemen
Met de introductie van de Solar syste-
men biedt VELUX een uniek en duurzaam 
product. De esthetisch fraai gevormde 
zonnecollectoren kunnen in het dak wor-
den geïntegreerd en in combinatie met de 
betrouwbare waterdichte aansluitprofie-
len gecombineerd worden met VELUX 
dakramen.

Veiligheidsglas
Uw persoonlijke veiligheid is voor ons erg 
belangrijk. Daarom raadt VELUX altijd 
aan HR++ isolerende beglazing toe te 
passen in ruimtes waar mensen werken, 
slapen, wonen of recreëren. Met de ge-
harde 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.  
Tevens wordt hierdoor dauwvorming  
verminderd wat uw uitzicht verbetert.
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Visualisatietools
Omdat keuzes maken soms lastig kan zijn 
biedt VELUX voor alle doelgroepen digita-
le visualisatietools aan.

De Zolderplanner
De consument kan zich perfect laten in-
spireren op www.zolderplanner.nl. In dit 
visualisatieprogramma kan gespeeld wor-
den met daglicht, indeling en inrichting 
van een ruimte. Zo kan een ruimte virtueel 
worden omgetoverd tot een schitterende 
leefruimte.

Tools voor de professional
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 bin-
nenklimaat en daglicht. De 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. 

Meer informatie staat op www.velux.nl/
duurzaam_leefklimaat.

VELUX wil met haar technologie vooruit-
lopen op de regelgeving en biedt haar 
kennis graag aan. Alles staat in het belang 
van de eindgebruikers.
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Een goed werkend en onderhouden ventila-
tiesysteem is noodzakelijk om de luchtkwa-
liteit 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 schim-
melvorming kunnen worden voorkomen.

Het belang van vochtafvoer
Vocht vormt een vanzelfsprekend onder-
deel van ons dagelijks leven. Een gemid-
deld 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 
door 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 schade 
toebrengen aan uw woning.

Ventilatie en daglicht

VENTILATIE EN DAGLICHT

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 moet er gecontroleerd worden 
geventileerd. VELUX biedt hiervoor 
verschillende oplossingen.

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 dagelijks 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 
ventilatie-unit 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. 
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Studies hebben uitgewezen dat daglicht 
een positieve invloed heeft op de gezond-
heid, 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. 
Hierdoor ontstaat er meer daglicht-
toetreding, een betere lichtspreiding en 
wooncomfort in een ruimte.



8 DUURZAAM WOONCOMFORT

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.

Duurzame energie

In de media wordt veel gesproken over duurzame energie. Het ge-
bruik van fossiele brandstof voor uw energieconsumptie is bijna 
niet meer nodig. U kunt voor al uw apparatuur in huis eenvoudig 
gebruikmaken van duurzame energiebronnen als de zon of de 
wind.

De zon is de sleutel voor meer duurzame energieconsumptie in 
huis. Daarom heeft VELUX onder andere zonnecollectoren ont-
wikkeld die 60% van de energieconsumptie kunnen leveren voor 
warmtapwater. Wanneer 60% van uw warmtapwaterconsump-
tie verwarmd wordt met zonne-energie, zult u dat duidelijk mer-
ken op uw jaarlijkse eindnota. Ook het milieu is onder de streep 
een grote winnaar. Stookt u minder, dan verdwijnt er minder C02 
in de atmosfeer.

VELUX levert graag een bijdrage aan een duurzame manier van 
leven. Door slimmer te bouwen en gebruik te maken van innovatie-
ve, energiebesparende producten creëert u samen met VELUX 
duurzaam wooncomfort. Door de bezorgdheid over klimaatveran-
deringen en de stijgende energieconsumptie worden duurzaam-
heid 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.

Duurzaam wooncomfort

 Energie-effi  ciencyD
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8



9VELUX

Energie-efficiency

Natuurlijk licht en frisse lucht spelen een belangrijke rol bij een 
gezond woonklimaat en het energieverbruik. Bij het kiezen van 
de juiste dakramen is het daarom van belang om het energiever-
bruik van uw woning mee te nemen. Met energie-efficiency kunt 
u de beschikbare energie in uw woning op een slimme manier 
gebruiken. Zo kunnen dakramen die op de juiste plaats in uw dak 
gemonteerd zijn uw woning op natuurlijke wijze verwarmen door 
de warmte van de zon, maar ook uitstekende ventilatie bieden.

Efficiënt daglicht en zonne-warmte 
ontvangen door het dakraam

Optimaal binnenklimaat door het  
elektrisch bedienbaar dakraam

Warmtewering door 
middel van elektrisch 
bedienbare rolluiken 
en buitenzonweringen

Benutten van zonne-energie door  
middel van zonnecollectoren

Warmtapwater 
door VELUX 
Solarsysteem

Gezond binnenklimaat

Door toepassing van VELUX raamdecoratie en zonwering met 
de juiste energiebesparende eigenschappen kunt u uw woning 
nog duurzamer maken. Uiteindelijk creëert u zo een comfortabel 
binnenklimaat en duurzaam wooncomfort.

Meer informatie over duurzaam wooncomfort vindt u op  
www.velux.nl/duurzaamwooncomfort.
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U kunt daglicht beleven in de VELUX 
showroom in De Meern, vlakbij Utrecht. 
Deze showroom heeft vier 'echte' zolder-
kamers, waarin u alle typen VELUX dakra-
men, daglichtsystemen en haar dakkapel 
kunt bekijken. 

Platdak, aan- en uitbouw oplossingen
Ook kunt u de VELUX showroom alle dag-
lichtoplossingen voor het platte dak erva-
ren. In twee uitbouwsituaties worden dag-
lichtoplossingen, zoals lichtkoepels, 
lichtstraten en daglichtspots getoond.

Raamdecoratie
Wilt u het binnenkomend daglicht tempe-
ren, verzachten of een ruimte compleet
verduisteren? Ook dan kunt u hiervoor in-
spiratie op doen in de VELUX showroom. 
Alle kleuren en dessins van onze raamde-
coratie worden hier getoond.

Advies
Elke werkdag is er een onafhankelijke
specialist aanwezig die zich dagelijks bezig
houdt met het adviseren over en monteren
van VELUX daglichtoplossingen. Als u een
zeer specifieke (technische) vraag heeft,
adviseren wij u een afspraak te maken. Dit
kan via 030 - 6.629.629 of info@velux.nl. 
U bent natuurlijk zonder afspraak ook van
harte welkom!

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 8:00 tot 17:00 uur;
Vrijdag: 8:00 tot 16:30 uur;
Zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur.

Voor eventuele afwijkingen op de ope-
ningstijden, het maken van een afspraak 
en een routebeschrijving verwijzen wij u 
naar www.velux.nl/showroom.

Daglicht moet u beleven!

SHOWROOM10
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Wanneer u voor VELUX kiest, weet u dat u altijd de 
juiste keuze maakt. Al onze producten worden met grote 
zorg ontwikkeld. De kwaliteit van VELUX producten is 
inmiddels een begrip. 

In deze brochure vindt u op verschillende pagina's het 
icoon "Duurzaam wooncomfort". Dit icoon duidt aan 
waarmee u een duurzaam wooncomfort kunt creëren in 
uw woning. Daarnaast is de prijslijst, behorende bij deze 
brochure, uitgebreid met het "Goed - Beter - Best" prin-
cipe.

Het “Goed – Beter – Best” principe is gebaseerd op wat 
u verwacht van een product. Vindt u veiligheid be-
langrijk of ligt de prioriteit voor u meer op energiebespa-
ring? Kiest u voor onderhoudsgemak of ligt de nadruk 
voor u op comfort en bedieningsgemak? Aan u de keuze. 

Wij helpen u op weg. Laat u inspireren!

Voor elk type woning
een oplossing

Duurzaam 
wooncomfort

VOOR ELK TYPE WONING EEN OPLOSSING12
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14 SCHUIN DAK -DAGLICHTSYSTEMEN

Incl. benodigd(e) koppelgootstuk(ken), 
waterkerende manchet(ten) en  

dampremmende folie(s)
v.a. €1190,–*

Daglichtsysteem: Combi hellend

* Prijs voor een combi hellend single, maat  
M06, incl. BTW, excl. montagekosten
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Extra daglicht met VELUX 
daglichtsystemen

U kunt kiezen voor het plaatsen van één 
dakraam, maar met met meerdere dakra-
men creëert u meer ruimte en daglicht in 
uw kamer. Deze VELUX daglichtsystemen 
zijn er in vele varianten. U plaatst met 
VELUX daglichtsystemen een combinatie 
van dakramen in uw dak en creëert daar-
mee de sfeer die u voor een kamer zoekt. 
Met het extra daglicht en frisse lucht 
schept u extra woonruimte en een aange-
naam woonklimaat.

De eerste vraag die u uzelf kunt stellen 
wanneer u voor een VELUX daglichtsys-
teem kiest, is waarvoor een kamer gebruikt 
gaat worden. De uitdaging is om met de 
(nieuwe) kamer uw complete huis in kwali-
teit en functionaliteit te verbeteren. Denk 
ook goed na over de functie van de kamer 
om te bepalen wat de beste VELUX oplos-
sing is. Gaat de kamer gebruikt worden 
voor werk of ontspanning, wordt het een 
kinderspeelkamer of wordt het uw nieuwe 
slaapkamer? Dit is bepalend voor welk 
type daglichtsysteem u het beste kunt toe-
passen.

• Alle daglichtsystemen zijn voor-
zien van HR++ beglazing.

• Door toevoeging van raamdeco-
ratie ervaart u vooral 's avonds 
en in de winter minder kou door 
het glas van het dakraam en uw 
binnencomfort wordt verhoogd.

Vind meer inspiratie op
www.velux.nl/daglichtsystemen.

Wilt u zien wat daglichtsystemen 
met uw ruimte doen? Ga dan naar 
www.zolderplanner.nl en ont-
werp uw eigen ruimte in 3D.

WWW

Duurzaam 
wooncomfort
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16 SCHUIN DAK -DAGLICHTSYSTEMEN

Geef een extra dimensie aan uw zolder 

VELUX heeft het CABRIO® daglichtsys-
teem. Dit daglichtsysteem kunt u zowel in 
nieuwbouw als bestaande bouw toepas-
sen. Het geeft een extra dimensie aan de 
ruimte onder het schuine dak. Dit daglicht-
systeem 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.  
U voegt extra waarde aan uw huis toe en 
doet een duurzame investering.

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 ont-
werp uw eigen ruimte in 3D.

WWW

•  Met het toevoegen van een 
Energie Comfort gordijn 
verhoogt u in gesloten toestand 
de warmte-isolatie van 
uw dakraam tot 34%.

•  Ventilatie ook in gesloten 
toestand mogelijk.

Duurzaam 
wooncomfort
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17VELUX

Incl. benodigd(e) koppelgootstuk(ken), 
waterkerende manchet(ten) en damp-
remmende folie(s)

v.a. €3182,-*

Daglichtsysteem: CABRIO®

* Prijs voor een CABRIO® single, maat P19, incl. BTW, excl. montagekosten

17VELUX



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 daglichttoetre-
ding. 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 

dakkapel net als elk ander VELUX daglicht-
systeem minimaal twee ventilatiekleppen 
waarmee u de ruimte continu kunt ventile-
ren, zelfs 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 ont-
werp uw eigen ruimte in 3D.

WWW

SCHUIN DAK - DAGLICHTSYSTEMEN

• Realiseer tot 200% meer daglicht-
toetreding ten opzichte van een 
traditionele dakkapel.

• Dakramen van de dakkapel verho-
gen de ventilatiemogelijkheden in 
uw woning.

Duurzaam 
wooncomfort
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Incl. Benodigd(e) koppelgootstuk(ken), 
ondersteuningsbalk(en) en zijpanelen.v.a. €3948,-*

Daglichtsysteem: VELUX Dakkapel

* Prijs voor dakkapel duo maat M08 voorzien van tuimelvensters, incl. BTW, 
excl. montagekosten, constructie, isolatie en plaatmateriaal

19VELUX
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20 DRØMMERUM OG INSPIRATIONSCHUIN DAK – DAGLICHTSYSTEMEN

Incl. benodigd(e) koppelgootstuk(ken), 
waterkerende manchet(ten) en 

dampremmende folie(s) 
v.a. €951,-*

Daglichtsysteem: Horizontaal duo

*Prijs voor een horizontaal duo, type GGL, maat M04, 
incl. BTW, excl. montagekosten

20



21VELUX

Creëer uw eigen daglichtsysteem

Maak gebruik van uw hele dakoppervlak 
en creëer uw eigen daglichtsysteem. Of u 
nu uw oude dakraam wilt vervangen of er-
voor kiest om een compleet nieuw dak-
raam te plaatsen.

U kunt namelijk twee of meer ramen verti-
caal of juist horizontaal koppelen. Hierbij 
heeft u alle ruimte om uw dakoppervlak zo 
optimaal te benutten. U kunt ook twee ra-
men tegenover elkaar in één ruimte plaat-
sen. Het verschil met het plaatsen van 
meerdere ramen in een ruimte ten opzich-
te van slechts één raam is onbeschijfelijk.

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 ont-
werp uw eigen ruimte in 3D.

WWW
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22 SCHUIN DAK BUITEN HANDBEREIK

Dakramen buiten 
handbereik

Stelt u zich voor. Nooit meer handmatig uw 
dakramen openen of sluiten, maar automa-
tische ventilatie met één 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 elek-
trisch bedienbare dakramen gepresenteerd. 

De één op netstroom (INTEGRA®), de ander 
op zonne-energie (Solar). Deze dakramen 
zijn uitermate geschikt voor schuine daken 
waarin de dakramen buiten handbereik ge-
plaatst gaan worden. Met de meegeleverde 
afstandsbediening kunt u altijd het klimaat 
in huis beheren. U kunt natuurlijk ook kiezen 
voor elektrisch bedienbare VELUX dakra-
men wanneer het raam wel binnen handbe-
reik is gemonteerd. Hierdoor creëert u het 
maximale wooncomfort in uw woning.

• Op het noorden georiënteerde dakra-
men zorgen voor gelijkmatig verdeelde 
lichtinval in een ruimte.

• Met een elektrisch bedienbare dak-
raam oplossing kunt u ventilatie auto-
matisch instellen en voorkomt u 
warmteverlies.

• Rolluiken, buitenzonwering en raamde-
coratie 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.

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

WWW
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Kom godt igang. Se side 14-15

Incl. benodigd(e) gootstuk(ken), 
waterkerende manchet(ten) en 
dampremmende folie

v.a. €715,-*

VELUX INTEGRA® dakraam

* Prijs voor INTEGRA® dakraam maat C02, incl. BTW, excl. montagekosten

23VELUX



INTEGRA®

v.a. €755,– *

INTEGRA® onderhoudsarm dakraam

* Prijs voor een onderhoudsarm INTEGRA® dakraam, 
maat C02, incl. BTW, excl. montagekosten

24



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!

Spots
Bij het VELUX INTEGRA® dakraam kunt u ook 
vooraf spots laten inbouwen in de interieur-
afwerking. Deze spots kunt u met de afstands-
bediening van uw dakraam bedienen.

Altijd op de hoogte!
Stel uw eigen persoonlijke programma samen.  
Laat de dakramen open gaan of de buitenzonwe-
ring naar beneden wanneer u dat wilt. Controleer 
wat de status is van uw dakramen. Welke zijn 
open of gesloten? U weet het altijd.

Raamdecoratie & Buitenzonwering
Of u nu elektrisch bedienbare raamdecoratie, 
buitenzonwering of rolluiken toepast, alles kunt 
u met de afstandsbediening van uw INTEGRA® 
dakraam bedienen.

INTEGRA® mogelijkheden

Uw dakramen openen met één druk op de 
knop, waar in huis u zich ook bevindt? Dit 
optimale en zorgeloze wooncomfort is 
mogelijk met het VELUX INTEGRA® tuimel-
venster.

Het INTEGRA® dakraam is een op afstand 
elektrisch bedienbaar dakraam. Het dak-
raam is voorzien van io-homecontrol® tech-
nologie, waardoor meerdere producten met 
één afstandsbediening te bedienen zijn. Zo 
kunt u niet alleen het dakraam openen en 
sluiten, maar ook raamdecoratieproducten 
eenvoudig bedienen. 

io-homecontrol®

Producten met io-homecontrol® technolo-
gie zijn ontworpen om met elkaar te kunnen 
communiceren. Partners van VELUX in io-
homecontrol zijn Assa Abloy, Honeywell, 
Somfy en NIKO. 

Met het INTEGRA®

dakraam is uw  
woning in balans

Voor meer informatie over  
INTEGRA® dakramen kijk op 
www.velux.nl/integra.

Voor meer informatie over  
io-homecontrol kijk op  
www.io-homecontrol.com.

WWW

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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26 SOLAR

De voordelen 
van de zon

Bij VELUX Solar dakramen maakt u ge-
bruik van de energie van de zon om uw dak-
ramen 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 bedie-
ningsmotor voorzien het dakraam van de 
benodigde stroom. Omdat deze stroom in 
een batterij wordt opgeslagen, kan het 
dakraam zelfs bij bewolkt weer gewoon 
worden gebruikt.

Solar dakramen zijn ook voorzien van  
io-homecontrol® technologie. Hiermee kunt 
u met één afstandsbediening uw dakramen 
en raamdecoratie bedienen, net als bij  
INTEGRA® dakramen.

Het toepassen van raamdecoratie is ook bij 
Solar dakramen mogelijk. Denk daarbij aan 
raamdecoratie op zonne-energie. Zo bent u 
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.

WWW

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

•  Het Solar dakraam maakt ge-
bruik van zonne-energie.

• Met een Solar dakraam oplossing 
kunt u ventilatie automatisch  
instellen en voorkomt u onnodig 
warmteverlies.

• Rolluiken op zonne-energie 
houden tot 95% van de 
ongewenste warmte buiten.

Duurzaam 
wooncomfort



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

v.a. €880,– *

Solar dakraam

*  Prijs voor een Solar grenenhouten dakraam, maat C02,  
incl. BTW, excl. montagekosten
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28 PLAT DAK OF AAN-/UITBOUW

Altijd al gedroomd van meer daglicht on-
der uw platte dak? De VELUX plat dak op-
lossingen bieden hiervoor een perfecte 
oplossing.

De lichtkoepel
De VELUX lichtkoepel combineert het 
praktische met het esthetische aspect. De 
lichtkoepel zorgt voor optimale daglicht-
toetreding en ventilatie onder het platte 
dak. De lichtkoepel is verkrijgbaar in een 
vaste en elektrisch bedienbare variant en 
is voorzien van energiebesparende HR++ 
veiligheidsbeglazing onder de koepel. 
Tevens is de VELUX lichtkoepel de eerste  
met het Politiekeurmerk Veilig Wonen® .

De daglichtbox 
De daglichtbox bestaat uit een geïsoleerde 
houten opstand inclusief een VELUX tui-
melvenster. Een groot pluspunt is dat alle 
VELUX raamdecoratie producten, buiten-
zonweringen en rolluiken op dit VELUX 
tuimelvenster kunnen worden toegepast.

Breng daglicht onder 
uw platte dak

•  Lichtkoepels zorgen voor een beter 
en comfortabel binnenklimaat onder 
het platte dak.

• Beschik over betere ventilatiemoge-
lijkheden met de elektrisch bedien-
bare lichtkoepel (INTEGRA®).

•   Plissé gordijnen helpen bij een gecon-
troleerde binnentemperatuur.

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

Zolderplanner
Wilt u zien wat het effect is van de 
VELUX lichtkoepel en daglichtbox in 
uw ruimte?  
Ga dan naar www.zolderplanner.nl
en ontwerp uw eigen ruimte in 3D.

WWW

Duurzaam 
wooncomfort

Lichtkoepel Daglichtbox



29VELUX

De eerste  
lichtkoepel  
met Politie-
keurmerk

v.a. €466,– *

Lichtkoepel

*  Prijs voor een lichtkoepel vaste variant, maat 60 x 60,  
incl. BTW, excl. montage

29VELUX



30 PLAT DAK OF AAN-/UITBOUW

v.a. €1236,– *
Lichtstraat 'lessenaar'

* Prijs voor lichtstraat lessenaar duo, incl. BTW, 2x dakraam M04  
en benodigde lijstwerk, excl. opstand, interieurafwerking,  

constructie-, isolatie- en plaat materiaal en montagekosten

30



31VELUX

Maximale daglichttoetreding 
onder het platte dak

Naast de standaard daglichtoplossing voor
het platte dak biedt VELUX 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.

De lichtstraten type ‘lessenaar’ en type ‘za-
del’ zijn twee vooraf samengestelde dag-
lichtconcepten. Beide lichtstraten zijn 

voorzien van witte onderhoudsarme tui-
melvensters in vooraf bepaalde maten. In 
de prijslijst “Algemene Prijslijst 2011” vindt 
u de prijzen van de lichtstraat type ‘lesse-
naar’ en type ‘zadel’.

Naast deze twee vooraf samengestelde 
lichtstraten is het ook mogelijk uw eigen 
lichtstraat of daglichtsysteem samen te 
stellen. 

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.

WWW

•  Dit is een onderhoudsarm dakraam 
dat standaard is voorzien van 
HR++ beglazing.

• De dakramen van de lichtstraat 
verhogen de ventilatiemogelijk-
heden in uw woning.

• Buitenzonweringen en raamdeco-
ratie 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.

Duurzaam 
wooncomfort

Lichtstraat ‘lessenaar’ Lichtstraat ‘zadel’
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DAGLICHTSPOT

v.a. €333,– *

Daglichtspot

*Prijs voor daglichtspot type TLR maat 25cm, incl. BTW, excl. montagekosten
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33VELUX

Inpandige ruimten als badkamers, trap-
penhuizen of toiletten onder het schuine
en platte dak zijn niet vaak voorzien van
ramen. De daglichtspot zorgt voor dag-
licht in deze ruimte.

De beglazing van de daglichtspot is voor-
zien van een zelfreinigende afwerklaag
aan de buitenzijde voor optimale licht-
inval 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 decoratie-
ringen toepassen op het lichtarmatuur.

NIEUW! Daglichtspot by Lovegrove
De VELUX daglichtspot by Lovegrove is 
een design daglichtarmatuur die de zon 
gebruikt als lichtbron en het daglicht 
‘dieper’ in de donkere gedeelten van een 
ruimte brengt. Op een bewolkte dag ge-
nereert de VELUX daglichtspot net zoveel 
licht als een traditionele 60W gloeilamp. 
De daglichtspot by Lovegrove is door de 
designer Ross Lovegrove, in samenwer-
king met VELUX ontworpen. Op de linker-
pagina ziet u het design van de VELUX 
daglichtspot by Lovegrove.

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

Genieten van natuurlijk daglicht
in inpandige ruimten

•  Brengt natuurlijk daglicht in  
inpandige ruimtes.

•  Ventilatie mogelijk door het toe-
passen van een ventilatie-adapter.

Duurzaam 
wooncomfort
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Inbrekers een stap voor zijn en uw woon-
ruimte beter beveiligen? Dat kan. 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 standaard voorzien is van ex-
tra hang & sluitwerk van AXA, namelijk 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen® tuimel-
venster. Door dit hang & sluitwerk voldoet 
het dakraam aan weerstandsklasse 2 uit 
de NEN 5096-norm. Het dakraam komt 
hierdoor in aanmerking voor het Politie-
keurmerk Veilig Wonen®. 

Heeft u een plat dak of aan-/uitbouw?  
Ook daarvoor levert VELUX een oplossing. 
De VELUX lichtkoepel voldoet aan weer-
standsklasse 2 en komt hiermee in aan-
merking voor het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen®. 

Rookafvoersysteem
Het VELUX rookafvoersysteem zorgt er-
voor dat rook en hitte naar buiten geleid 
worden. Hierdoor kunnen vlucht- en toe-
gangsroutes in gebouwen vrij gehouden 
worden. Het systeem voldoet aan de EN 
12101-2-norm voor natuurlijke afvoer van 

rook en hitteventilatie. Dit systeem is ook 
toepasbaar op de VELUX lichtkoepel voor 
het platte dak.

Veiligheidsglas
Uw persoonlijke veiligheid is voor ons erg 
belangrijk. Daarom raadt VELUX altijd aan 
HR++ isolerende beglazing toe te passen 
in ruimtes waar mensen werken, slapen, 
wonen of recreëren. Met de geharde bui-
tenruit wordt voorkomen dat een eventu-
eel 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 vuilafsto-
tende coating waardoor organisch vuil 
wordt weggespoeld. Tevens wordt hier-
door dauwvorming verminderd wat uw 
uitzicht verbetert.

Vluchtvensters
Ook levert VELUX vluchtvensters. Deze 
zijn geschikt als uitstapvensters voor 
dakonderhoud of als nooduitgang.

Het rookafvoersysteem of vluchtvensters 
worden voornamelijk toegepast in geza-
menlijke ruimtes, zoals trappenhuizen, 
gangen en in kantoren.

Veiligheid onder het schuine 
en platte dak

Voor meer informatie over de vei-
ligheidsoplossingen van VELUX
kijk op www.velux.nl/veiligheid.

WWW
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v.a. €922,–*

Daglichtsysteem Verticaal duo

* Prijs voor daglichtsysteem Verticaal duo duo maat M04, grenenhouten  
dakramen. Incl. BTW, benodigd(e) koppelgootstuk(ken), waterkerende 
manchet(ten) en dampremmende folie(s), excl. montagekosten.
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Ook daglicht wordt energie
Het VELUX Solar systeem is de ideale oplossing voor 
duurzame energie voor zowel nieuwbouw als renovaties. 
Het Solar systeem vervangt uw huidige warmwater-
systeem. In plaats van gas, stookolie of elektriciteit 
gebruikt u gewoon de zon om uw water te verwarmen. 
Uw woning wordt energie-efficiënt en milieuvriendelijker. 
Bovendien bespaart u met dit systeem tot 60% op uw 
warmwaterfactuur. 

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 meer dan 40 
jaar ervaring met het waterdicht plaatsen van dakramen 
dankzij de VELUX installatieproducten.

Het VELUX Solar systeem is vervaardigd van kwaliteits-
materialen en valt vooral op door zijn design en indrukwek-
kende duurzaamheid. Zoals alle VELUX producten is het 
VELUX Solar systeem grondig getest, is het weerbestendig 
en heeft het een zeer lange levensduur.

Zonne-collectoren

Warmtapwater

Meer informatie op 
www.velux.nl/
solarsystemen

Zonne-energie oplossingen
Bespaar energie met het VELUX Solar systeem

Extra
TIP

Voor meer informatie over VELUX 
Solar systemen kijk op 
www.velux.nl/solarsystemen.

WWW

Met het VELUX Solar systeem 
benut u zonne-energie en 
bespaart u op uw energiekosten.

Duurzaam 
wooncomfort
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DE JUISTE OPLOSSING38



5 stappen voor de 
juiste daglichtoplossing

3 Materiaal
Kies het bij uw wensen passende binnen- en buitenmateriaal 
van uw dakraam.

4 Glas
Maak uw keuze uit verschillende glaselementen.

Daglicht in de ruimte
Daglicht, ruimte of uitzicht? Hoeveel daglicht heeft u nodig 
in uw kamer? Wij helpen u op weg.

1

Raamdecoratie oplossingen
Met de juiste raamdecoratie, buitenzonwering of rolluiken maakt 
u het woonklimaat in uw kamer compleet.

5

Zonne-energieoplossing
Bespaar energie met het VELUX Solar systeem. Zie pagina 37.

Extra
TIP

2 Functie
Automatisch of handbediend, tuimel of uitzettuimelfunctie? 
Andere kleur gootstuk passend bij de kleur van uw dak? Wij helpen 
u met het kiezen van het juiste dakraam.
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Meer 
daglicht-

oplossingen op
 www.velux.nl/

daglichtsystemen

Hoe benut u daglicht 
in uw ruimte ideaal?
Is uw dakraam aan vervanging toe of gaat u een compleet nieuw dakraam plaatsen? Creëer uw eigen daglichtsysteem en 
maak gebruik van uw complete dakoppervlak.

Er zijn opties te over. Koppel twee of meer dakramen verticaal of juist horizontaal. Of plaats de dakramen tegenover elkaar 
in één ruimte. Het verschil van meerdere dakramen ten opzichte van slechts één dakraam in uw woning, is onbeschrijflijk.

DAGLICHT IN DE RUIMTE40



Daglicht in de ruimte
Hoeveel daglicht heeft u nodig in uw kamer? Is uw doel het 

creëren van lichtinval, ruimte of uitzicht? Wij helpen u op weg.
1

Om een ruimte tot een goed leefbare verblijfsruimte 
te maken, moet er sprake zijn van voldoende dag-
lichttoetreding. De norm hiervoor is vastgelegd in het 
Bouwbesluit (NEN 2057). Het aantal dakramen dat 
u nodig heeft, hangt af van de afmetingen van uw 
zolderruimte. Het Bouwbesluit heeft als vuistregel dat 
het glasoppervlak minimaal 10% van het beloopbare 
vloeroppervlak moet beslaan om de ruimte leefbaar te 
maken. Om de ruimte optimaal te benutten, adviseert 
VELUX dit percentage op te voeren tot 20 à 25%. 
Daarnaast spelen de vorm en het doel van de kamer 
een rol, evenals de plaats waar u het dakraam of dag-
lichtsysteem plaatst. Voor meer daglichttoetreding 
en een betere lichtspreiding is het aan te raden om 
meerdere dakramen toe te passen.

Elke leefsituatie is anders
VELUX streeft ernaar om voor elke situatie een 
daglichtoplossing te kunnen bieden. Laat u inspireren 
door de oneindige daglichtmogelijkheden die VELUX u 
kan bieden.
De verschillende daglichtoplossingen geven weer 
welke het beste past bij uw situatie. Wilt u voorname-
lijk daglicht, zicht of bovenlicht creëren in een schuin 
of plat dak? Alles is mogelijk. De volgende pagina's 
helpen u de juiste productkeuze te maken.

200 cm

120 cm

90 cm
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Wat doet daglicht met uw ruimte?
EXTRA DAGLICHTDAGLICHTBASIS

ZICHT

BOVENLICHT

ZICHT
In een hellend dak

DAGLICHT

U kunt één of meerde-
re dakramen in uw dak 
plaatsen voor toetre-
ding van daglicht.

Het plaatsen van twee 
of meer dakramen lager 
in het dak zorgt ervoor 
dat u kunt genieten van 
een onbelemmerd uit-
zicht.

DAGLICHT & ZICHT

DAGLICHT & ZICHT

U kunt meerdere dak-
ramen boven elkaar in 
het dak plaatsen, zo-
dat het daglicht dieper 
uw kamer binnen-
dringt en u tot op het 
vloeroppervlak uit-
zicht heeft.

Door dakramen hoog 
in het dak te plaatsen, 
kunt u meer daglicht in 
de ruimte creëren.

DAGLICHT & RUIMTE

Met een Dakkapel  
single krijgt u daglicht 
en meer ruimte onder 
het schuine dak.

Wanneer u dakramen 
hoger in uw dak 
plaatst, komt het dag-
licht dieper uw kamer 
binnen. Met twee of 
drie dakramen boven 
elkaar kunt u over de 
gehele diepte van uw 
kamer zorgen voor een 
oase aan licht.

DAGLICHT IN DE RUIMTE42



COMBI GEVEL

DAKTERRASBALKON

DAKKAPEL

DAGLICHTSPOT DAGLICHTKOEPEL

DAGLICHTSTRAAT LESSENAAR DAGLICHTSTRAAT ZADEL

ZICHT
In een hellend dak met borstwering

BALKON
Buitengevoel

DAKTERRAS
Buitenruimte

DAKSERRE
Meer daglicht & meer ruimte

DAGLICHTBOX (Enkel, duo, triple) /
DAGLICHTSTRAAT LESSENAAR
Ventilatie en daglicht onder het platte dak

DAGLICHTSTRAAT ZADEL
Ventilatie en daglicht onder het platte dak

DAGLICHTKOEPEL
Ventilatie en daglicht onder het platte dak

Creëer uw eigen 
balkon met de VELUX 
CABRIO®.

Creëer meer licht en 
ruimte op uw zolder 
met de VELUX 
dakkapel.

Haal buiten naar bin-
nen met het VELUX 
dakterras.

Laat daglicht binnen in 
ruimtes onder uw dak 
waar er geen mogelijk-
heden zijn voor ramen.

Breng ventilatie en 
daglicht onder het 
platte dak.

Zorg voor extra venti-
latie en daglicht onder 
het platte dak.

Maximale daglichttoe-
treding en ventilatie 
onder het platte dak.

In een ruimte met een 
borstwering biedt 
VELUX de mogelijk-
heid voor meer uitzicht 
en daglicht.

43VELUX



Welk venstertype?

VENSTERTYPE44



Tuimelvenster
VELUX tuimelvensters scharnieren in het 
midden. Een tuimelvenster is eenvoudig 
te bedienen dankzij de ergonomische 
bedieningsgreep. Deze bevindt zich over 
de gehele breedte van het dakraam aan 
de bovenzijde van het draaiend gedeelte. 
De bedieningsgreep doet daarnaast ook 
dienst als ventilatieklep, zodat u kunt 
ventileren, zelfs wanneer het tuimelven-
ster gesloten is.

Uitzettuimelvenster
Een uitzettuimelvenster biedt de mogelijk-
heid van een ongehinderd uitzicht. Doordat 
dit dakraam aan de bovenzijde scharniert 
en hierdoor naar buiten toe opent, heeft 
u de mogelijkheid maximaal te profiteren 
van het uitzicht. Daarnaast kan dit type 
dakraam ook in het midden 180° scharnie-
ren zodat u, net als bij het tuimelvenster, 
de buitenruit eenvoudig van binnenuit kunt 
reinigen.

Elektrisch bedienbare INTEGRA® 
en Solar dakramen
Bij VELUX kunt u ook kiezen voor 
elektrische bediening of bediening op 
zonne-energie. Wanneer u een elektrisch 
bedienbaar dakraam wilt aanschaffen, 
adviseren wij u een INTEGRA® tuimelven-
ster te kiezen. Voor elektrische bediening 
op zonne-energie kunt u kiezen voor het 
Solar dakraam. Beide worden bediend 
middels io-homecontrol® en hebben een 
regensensor die bij de eerste druppels 
regen het venster automatisch sluit.

Functie
Automatisch of handbediend, tuimel- of uitzettuimelfunctie? 

Wij helpen u met het kiezen van het juiste dakraam.
2

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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Horizontaal duo
Twee identieke VELUX dakramen die 
naast elkaar gekoppeld worden.

Combi hellend (single, duo)
Een of twee identieke VELUX Combi 
hellend single naast elkaar.

CABRIO® (single, duo)
Een of twee identieke VELUX CABRIO® 
balkonvensters horizontaal naast el-
kaar.

Dakterras  
(single, duo, triple)  
Één, twee of drie identieke VELUX   
dakterrasvensters.

VELUX dakkapel
Twee of drie combi gevel horizontaal 
naast elkaar gemonteerd met  
zijwangen.

CABRIO® combi
Een VELUX CABRIO® balkonvenster 
en direct daarnaast een Combi hellend 
single.

Combi gevel
Een VELUX tuimelvenster aan de  
bovenzijde met daaronder een verticaal 
VELUX c ombinatie-element.

Quattro
Vier identieke VELUX dakramen  
die zowel boven als naast elkaar  
gemonteerd worden.

Verticaal duo
Twee identieke VELUX dakramen die 
boven elkaar gekoppeld worden.

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

Kenmerken
•  Kan traploos (type GPU en GPL) of in 3 standen (GHL) uitgezet worden.
• Type GHL is voorzien van HR++ veiligheidsbeglazing, type GPU/GPL is 
 voorzien van HR++ zelfreinigende 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.
• Geschikt voor het plaatsen van VELUX raamdecoratieproducten.

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

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.
•  Geschikt voor het plaatsen van VELUX raamdecoratieproducten.

INTEGRA®

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

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).

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

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 en regensensor.

VELUX dakramen
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VELUX dakramen

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.
• Schoonmaakstand: kan 180° tuimelen en in deze stand vergrendeld worden.

Velta
• Venster, inclusief geïntegreerd  gootstuk voor onbenoemde ruimten

Kenmerken
• Voorziet de bergruimte van daglicht.
• Voorzien van dubbele beglazing.

Daglichtspot
• Daglichtspot met flexibele buis (type TWF)
•  Daglichtspot met stugge buis (type TWR)

Kenmerken
• Brengt licht in ruimtes 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 25cm doorsnede.

Optie: Daglichtspot by Lovegrove (ZTB)
Daglichtspot by Lovegrove is een daglichtarmatuur ontworpen door 
Ross Lovegrove voor de VELUX daglichtspot.

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.
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Plat dak producten

Lichtstraten
• Lichtstraat “lessenaar”
• Lichtstraat “zadel”
• Lichtstraat op maat

De lichtstraten type ‘lessenaar’ en type ‘zadel’ zijn twee voorbeelden van vooraf 
samengestelde daglichtconcepten voorzien van standaard VELUX dakramen. 
Naast deze twee lichtstraten is het ook mogelijk uw eigen daglichtconcept samen 
te stellen.

Lichtkoepel
• Lichtkoepel INTEGRA® (type CVP)
• Lichtkoepel vast (type CFP)
• Lichtkoepel rookafvoer (type CSP)

Kenmerken
•  Politiekeurmerk Veilig Wonen®

• Ongekend goede isolatie-eigenschappen.
• Nauwelijks contactgeluid van bijvoorbeeld regen of hagel.
• Prachtige afwerking aan de binnenzijde.
• Standaard HR++ veiligheidsbeglazing onder de koepel.
• Ventilatie en regensensor mogelijk.
• Toepassen van VELUX elektrisch plissé gordijn mogelijk.

Daglichtspot plat dak
•  Daglichtspot met flexibele buis (type TCF)
•  Daglichtspot met stugge buis (type TCR)

Kenmerken
•  Brengt licht in ruimtes 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.

Optie: Daglichtspot by Lovegrove (ZTB)
Daglichtspot by Lovegrove is een daglichtarmatuur ontworpen door 
Ross Lovegrove voor de VELUX daglichtspot.

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

Kenmerken
• De daglichtbox bestaat uit een geïsoleerde houten opstand inclusief 
 een VELUX tuimelvenster.
•  Standaard voorzien van HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing.
•  Toepassen van VELUX raamdecoratieproducten mogelijk.
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Welk materiaal past het beste?
Om uw dakramen passend te maken bij de functie van uw ruimte, zijn er verschillende afwerkingsmogelijkheden voor 
zowel de buiten- als de binnenkant van het dakraam. Hiernaast ziet u de opties.
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Grenenhout, blank afgelakt

De warme kleur van Noord-Europees grenenhout spreekt 
bij veel mensen tot de verbeelding. Het grenenhout 
wordt in de fabriek kleurloos geïmpregneerd en daarna 
voorzien van twee lagen blanke acryllak. Een duurzaam en 
functioneel ontwerp voor ieder interieur dat zich goed laat 
combineren met VELUX raamdecoratie in Slim Design.

Afwerking buitenzijde

VELUX begrijpt dat uw huis aan de buitenzijde ook een goede uitstraling moet hebben. Het kan dat de standaard antraciete 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 telefonisch contact op met de Customer Service op 030 - 6.629.629.

Aluminium Koper Zink

Onderhoudsarm, wit

Deze VELUX dakramen hebben een prachtige wit 
afgelakte, vochtbestendige afwerklaag dat naadloos 
om de houten kern zit. Het onderhoud vergt slechts het 
afnemen van het dakraam met een vochtige doek en het 
één keer per jaar smeren van de scharnieren. Erg praktisch 
als u weinig onderhoud aan uw dakraam wilt. Het vormt 
een eenheid in een wit interieur en is uitstekend te 
combineren met VELUX raamdecoratie in Wit Design.

Materiaal
Kies de bij uw wensen passende binnen-  

en buitenafwerking van uw dakraam.
3

Afwerking binnenzijde
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Welke beglazing komt overeen 
met uw wensen?
Alle VELUX dakramen zijn standaard voorzien van HR++ beglazing. Daarnaast biedt VELUX voor elke behoefte een 
beglazingstype. Het schema hiernaast geeft u een overzicht welk beglazingstypes er mogelijk zijn en welke het beste 
bij uw behoefte past.
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Beglazing
Maak uw keuze uit verschillende glaselementen. 4

(--59c)

Renovatieruit 
(vervanging)

(--59)

HR++ 
beglazing

(--73)

HR++ 
zelfreinigende 
veiligheids-
beglazing

(--60)

Energie-
besparende 
beglazing

(--65)

Triple 
beglazing

(--34)

Ornaments-
beglazing

(--76)

Zonwerende 
beglazing

Isolerende eigenschappen                     

Energiebesparend              

Zonwerend (UV-filter)               

Geluidswerend           

Veiligheid OK OK OK OK

Zelfreinigende afwerklaag - 
buitenzijde    

Geharde buitenruit      

Gelaagde binnenruit     

Hagelbestendig OK OK OK OK OK OK OK

Ondoorzichtig

Extra energiebesparend

Inbraakvertragend

Anti dauwcoating   

Contactgeluid reductie   

(--59)(--59c) (--73) (--60) (--65) (--34) (--76)

Nieuw! 
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Nieuw!
Anti-dauw 

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

Altijd de juiste oplossing Alle 
mogelijkheden op:
www.velux.nl/
raamdecoratie

*  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. De waarden zijn berekend voor 
een dakvenster met standaard dubbele beglazing. 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. Het openen van raamdecoratie na gebruik en regelmatig 
ventileren wordt daarom aangeraden.

®
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Raamdecoratie
Met de juiste raamdecoratie, buitenzonwering of rolluiken 

maakt u het woonklimaat in uw kamer compleet!
5

Slim Design Wit Design

Reduceert
warmte

Verbetert
isolatie

Duurzaam wooncomfort
Natuurlijk licht en frisse lucht spelen een belangrijke rol bij 
een gezond woonklimaat en het energieverbruik. Bij het 
kiezen van de juiste dakramen is het daarom van belang 
om het energieverbruik van uw woning mee te nemen. 
met energie-efficiency kunt u de beschikbare energie in 
uw woning op een slimme manier gebruiken. Zo kunnen 
dakramen die op de juiste plaats in uw dak geplaatst zijn 
uw woning verwarmen met zonne-energie en zorgen 

Het hele jaar door genieten van meer comfort

voor een uitstekende ventilatie. En door toepassing 
van VELUX raamdecoratie en zonwering met de juiste 
energiebesparende eigenschappen kunt u uw woning 
nog duurzamer maken. Uiteindelijk creëert u zo een 
gezond binnenklimaat en duurzaam  wooncomfort, 
het hele jaar door.

U kunt heel eenvoudig het klimaat in huis beheren. 

ORIGINELE
VELUX 
MONTAGE-
BLOKJES

Eenvoudige montage voor raamdecoratie
Elk VELUX dakraam is bovendien standaard 
voorzien van speciale montageblokjes. Hiermee 
monteert u elk VELUX raamdecoratieproduct in 
een handomdraai. Het past altijd perfect! Zelfs 
op dakramen van 25 jaar en ouder.

®

In de zomer
In de zomer bieden VELUX raamdecoratie, rolluiken en 
buitenzonweringen optimale bescherming tegen de 
warmte. U kunt hiermee tot wel 95% van de ongewenste 
warmte buiten houden. Ook kunt u met een VELUX 
insectenhor alle insecten buiten houden

Kies uw design
Naast de goede comfortverhogende eigenschappen, 
kiest u ook voor VELUX raamdecoratie door de grote 
variatie aan kleuren en dessins. Daarnaast kunt u uw 
raamdecoratie perfect laten aansluiten bij de afwerking 
van uw interieur. Kies daarom de omlijsting die het beste 
bij uw interieur past. Heeft u een onderhoudsarm wit 
dakraam, dan past VELUX raamdecoratie in Wit Design 
daar perfect bij.

In de winter
In de winter helpt VELUX raamdecoratie en rolluiken de 
isolerende waarde van het dakraam te verhogen. Het 
plaatsen van raamdecoratie aan de binnenzijde van uw 
dakraam kan de isolatie al tot 34% verbeteren.
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RAAMDECORATIE

Buitenzonweringen
•  In de zomer wordt tot 90% van ongewenste 

warmte buiten gehouden.
• Behoud van uitzicht dankzij de netstructuur.
•  Ontworpen om binnen 10 minuten van bin-

nenuit te monteren én te bedienen.
•  Zowel handmatige, als elektrische bediening 

(op netstroom of zonne-energie) mogelijk.
•  Buiten gebruik is de buitenzonwering on-

zichtbaar opgerold.

•  In de zomer wordt 95% van ongewenste 
warmte buiten gehouden.

•  Verhoogt in gesloten toestand de warmte-
isolatie 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.

Rolluiken

Wat u ook nodig heeft, VELUX heeft de oplossing

Verduisterende rolgordijnen
•  Verhoogt in gesloten toestand de warmte-

isolatie van uw dakraam tot 33%. 
•  Biedt complete verduistering in uw kamer.
•  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.

Wilt u optimaal gebruik kunnen maken van daglicht, maar tegelijkertijd ook in staat 
zijn om uw kamer compleet te verduisteren? Wilt u vervelende insecten of ongewens-
te warmte buiten houden?

VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken bieden in elke situatie de op-
lossing. Al ruim zes decennia heeft u de keuze uit een breed en gevarieerd kwalitatief 
hoogwaardig assortiment raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken. Het past 
altijd perfect. Zelfs op VELUX dakramen van 25 jaar en ouder!

Kijk voor meer informatie ook eens in de brochure VELUX raamdecoratie 2011.

Ontdek de  
beste oplossing

Voor elke situatie heeft VELUX 
de perfecte opliossing. Probeer 
ook eens de adviserende tool op 
www.velux.nl/raamdecoratie. 

Verduistering

Warmtewering

Verduistering WarmteweringEnergie-efficiency
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Insectenhorren
•  Wanneer de insectenhor niet wordt gebruikt, 

zit het gaas verborgen in de aluminium cas-
sette. Zo wordt uw uitzicht niet belemmerd.

•  De insectenhor wordt op de interieurafwer-
king gemonteerd. Daardoor kunt u het raam 
gewoon open zetten, maar wordt u niet las-
tig gevallen door insecten.

• Eenvoudig te reinigen met een vochtige doek.
• Alleen als handbediende versie verkrijgbaar.

•  Verkrijgbaar in een brede collectie kleuren  
en dessins.

•  Wanneer gesloten verhoogt een rolluik de 
isolatie van uw dakraam tot wel 27%. Hier-
door ervaart u vooral 's avonds en in de win-
ter minder kou van het dakraam.

•  Zowel handmatige, als elektrische bediening 
(op netstroom of zonne-energie) mogelijk.

Rolgordijnen

Jaloezieën
•  Wanneer gesloten verhoogt  een jaloezie de 

isolatie van uw dakraam tot wel 27%.
•  Vervaardigd van duurzaam en vuilafstotend 

materiaal. Eenvoudig met een vochtige doek 
te reinigen.

•  Zowel handmatige, als elektrische bediening 
(met afstandsbediening) mogelijk.

Plissé gordijnen
•  Vervaardigd van duurzaam en vuilafstotend 

materiaal. Eenvoudig met een vochtige doek 
te reinigen.

•  Zowel handmatige, als elektrische bediening 
(met afstandsbediening) mogelijk.

•  Dankzij de flexibele positie is het gordijn in 
elke gewenste positie vast te zetten.

•  Ook verkrijgbaar voor VELUX lichtkoepel.

Energie Comfort gordijn
•  Verhoogt de isolatie van uw dakraam tot wel 

34% dankzij de dubbele plissé met alumini-
um coating.

Lichtregulatie Privacy

Lichtregulatie Privacy

Lichtregulatie

Insectenwering

Privacy
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Gootstukken
Bij het plaatsen van een VELUX dakraam maakt u gebruik 
van de vakkundig gemaakte VELUX gootstukken. Deze sluiten 
waterdicht aan op elk formaat dakraam en zijn verkrijgbaar voor 
diverse soorten dakbedekking. Kies daarom de gootstukken die 
het beste bij uw dakprofiel passen. Naast de juiste gootstukken 
biedt VELUX diverse originele montageproducten,  die samen 
zorgen voor een bouwfysisch correcte en waterdichte aansluiting 
tussen dakraam en het dak.

Isolatieframe met waterkerend manchet - BDX & BFX 
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 hooggeïsoleerde 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.

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 laminaat-
oppervlak.

Kenmerken 
• Vermindert de kans op koudebruggen, inwendige condensatie
 en warmteverlies.
• Isoleert pasklaar de uitsparing tussen het frame en de
 dakconstructie.
• Zeer eenvoudig met behulp van de geïntegreerde
 bevestigingsbeugels te monteren.
• Vervaardigd uit opgeschuimd polyethyleen.
• De BDX wordt standaard inclusief een waterkerende manchet  

type BFX geleverd.
• Geschikt voor dakhellingen tussen de 15° en 90°.

Correcte montage zorgt voor kwaliteit
Originele VELUX montageproducten voor exterieur en interieur
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VELUX garantie

VELUX biedt op haar producten uitstekende garanties.
De uitgebreide VELUX garantievoorwaarden vindt u op www.velux.nl/garantie.

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

2 Jaar
2 Jaar schriftelijke fabrieksgarantie op het toebehoren 
en de flexibele buizen voor de VELUX Solar systemen.

3 Jaar
3 Jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX raam- 
decoratie, buitenzonweringen, insectenhorren, rolluiken, 
handmatige en elektrische bedieningssystemen en 
producten op zonne-energie.

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.

10 Jaar
10 Jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX
dakramen, lichtkoepels, daglichtboxen en lichtstraten 
(inclusief de beglazing*), VELUX gootstukken en instal-
latieproducten, zoals de waterkerende manchet, de 
dampremmende folie en de interieurafwerking.
* Uitgezonderd breukschade.
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VELUX Servicedienst
Mocht er toch een defect  
ontstaan aan uw VELUX dak-
raam, raamdecoratieproduct,
buitenzonwering of rolluik,  
dan beschikken wij over een 
servicedienst die eventuele 
problemen voor u kan oplos-
sen. 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 ventila-
tiefoam 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.
Internet:  
www.velux.nl/service.
E-mail: info@velux.nl.  
Telefoon: 030 - 6.629.629.

Internetservice
Heeft u vragen over VELUX 
producten, dan kunt u op onze 
website www.velux.nl vele 
antwoorden terug vinden.

Mocht u toch nog vragen heb-
ben, stelt u deze dan gerust aan 
een VELUX medewerker via het 
contactformulier op onze  
website www.velux.nl.

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 dak-
raam en smeer regelmatig de 
scharnieren. Daarnaast advise-
ren wij u blank afgelakte, gre-
nenhouten dakramen mee te 
nemen in de schildercyclus
van uw woning. De witte, duur-
zame en onderhoudsarme dak-
ramen hoeven slechts afgeno-
men 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 dakra-
men als de onderhoudsarme
dakramen zijn onderhoudspak-
ketten verkrijgbaar. Met een 
onderhoudspakket kunt u 3 tot 
5 dakramen van onderhoud te 
voorzien.

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.

Service waarop u kunt rekenen!
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Matenoverzicht dakramen en plat dak producten 

MATENOVERZICHT

Matenoverzicht dakramen

De maatcoderingen geven de buitenwerkse 
maten van de dakramen aan.

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

 
   Prijzen en levertijd van VELUX naar 

dealer op aanvraag.

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

  Vervaardiging niet mogelijk. 

Combinatie-elementen
GIL          GIU

(334)
M34

GIL               GIU

(434)
P34

GIL                      GIU

(634)
S34

GIL

(834)
U34

VFE
1/2-60
331

M31

VFE
3-60
431

P31

VFE
4/10-60

631
S31

VFE
7/8-60

831
U31

VFE          

1/2-95
334

M34

VFE               

3-95
434

P34

VFE                      

4/10-95
634

S34

VFE

7/8-95
834

U34

550 660 780 942 1140 1340mm

Matenoverzicht lichtkoepel
Uitsparing in het dak in cm
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Matenoverzicht daglichtbox
Uitsparing in het dak in cm
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GGL    

425
P25

GGL    

9
101

C01

GGL    

 
601

S01
GGL GGU
  

 102
C02 

GGL GGU
GHL GPU 

  
6

104

C04

GGL GGU
 
 
 

 
204

F04

GGL      GGU
GHL       
GPU

1
304

M04

GGL 
GHL
 
 

 31
404

P04

GGL 
GHL
GGU
 

 7
804

U04
GGL 

C06

GGL GGU
GHL
GPU

(5)
206 

F06

GGL    GGU
GPL      GPU
GHL

14
306

M06

GGL        GGU
GPL          GPU
 
 

 
406

P06

GGL           GGU
GPL               GPU
GHL

4
606

S06
GGL 
GGU  

F08

GGL    GGU
GPL      GPU
GHL

2
308

M08

GGL        GGU
GPL          GPU

 

 
408

P08

GGL           
GGU
GPL              
GPU
GHL

10
608

S08

GGL 
GGU
GPL
GPU
 

 8
808

U08
GGL       GGU
GPU
GPL

 

13
310

M10

GGL       GGU
GPU 
GPL

3
410

P10

GGL
GPL
GPU

 

610
S10

GGL

 

810
U10

GGL

11
312

M12

550 660 780 942 1140 1340mm
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Dagmaat:

53 x 86/94 5
117 x 94 74
38 x 74 6
38 x 46 9
40 x 57 102
40 x 77 104
51 x 97 206
38 x 46 C01
38 x 54 C02
38 x 74 C04
38 x 94 C06
49 x 74 F04
49 x 94 F06
49 x 116 F08
61 x 74 1, 304, 334, M34, M04
61 x 39 331, M31
61 x 94 306, M36, M06
61 x 116 2, 308, M08
61 x 136 13, 310, M10
61 x 156 11, 312, M12
77 x 74 31, 404, P04
77 x 94 406, P06
77 x 116 P08
77 x 136 3, 410, P10
77 x 31 P25
77 x 39 431, P31
97 x 46 601, S01
97 x 74 634, S34, S04
97 x 94 4, 606, S06
97 x 116 10, 608, S08
97 x 39 631, S31
117 x 74 7, 804, 834,U34, U04
117 x 116 8, 808, U08
117 x 136 U10, 810
117 x 39 831, U31

Dagmaat draaiend 
gedeelte (bxh in cm)

Maatcodering 
dakraam

De juiste maatcodering van VELUX raam decoratie bepaalt  
u met behulp van het typeplaatje op het VELUX dakraam.

Onleesbaar typeplaatje?
Is het typeplaatje niet goed leesbaar? Meet dan de dagmaat van 
het draaiend gedeelte op. Doe dit aan de interieurzijde van de 
dagmaat van het draaiend gedeelte en niet tegen de ruit aan.  
Aan de hand van het schema rechts kunt u dan alsnog de maat-
codering van het dakraam bepalen. 

Uitleg dagmaat
De dagmaat is de binnenwerkse maat van het draaiend gede elte. 
Gemeten aan de interieurzijde en dus niet tegen de ruit aan. 
Daar waar de zijgeleidingen van de VELUX raamdecoratie  
geplaatst worden.

Let op!
Deze methode is niet zo nauwkeurig als het aflezen van het type-
plaatje! De dagmaat is ongeveer 1 cm groter dan het meetbare 
glasoppervlak!

Zo meet u de dagmaat van het 
draaiend gedeelte.

Maatcodering dakramen

Bepaal het type en de maat van uw dakraam met behulp van het 
typeplaatje rechtsboven op het draaiende gedeelte van uw dakraam.

Type dakraam MaatcoderingType dakraam Maatcodering Type dakraam Maatcodering

Hier vindt u het typeplaatje!
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Onze bedrijfsfilosofie
VELUX streeft ernaar een modelbedrijf te zijn. 
Met modelbedrijf bedoelen wij een organisatie 
die haar klanten, leveranciers, medewerkers, aan-
deelhouders en het milieu beter dan de meeste 
andere bedrijven behandelt. Wij besteden daar-
om veel tijd aan het optimaliseren van productie, 
arbeidsprocessen en het milieu. Dit heeft geresul-
teerd in de onderstaande partners & certificaten.

PEFC
Alle VELUX dakramen zijn per 1 april 2009 PEFC 
gecertificeerd. PEFC (Progamma voor Erkenning 
van Bos Certificeringsystemen) is een internatio-
nale, non-profit organisatie met duurzaam bos-
beheer als doel. VELUX beschikt over de Chain of 
Custody certificering die door een geaccrediteer-
de certificeerder wordt uitgevoerd. Hierdoor bent 
u ervan verzekerd dat hout in VELUX producten 
uit een duurzaam beheerd bos komt en onder-
steunt u duurzaam bosbeheer wereldwijd. Naast 
de grenenhouten dakramen zijn ook de onder-
houdsarme 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 certificeringsys-
teem ter wereld is. Kijk voor meer informatie op  
www.pefcnederland.nl of www.pefc.org.

FSC
Het Forest Stewardship Council (FSC) is een  
internationaal netwerk dat het verantwoordelijk 
gebruik van de wereldbossen promoot. De fabrie-
ken van VELUX waren in 2004 één van de eerste 
die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen 
werken. Een deel van onze dakramen wordt ge-
produceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.

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®. 

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 uitzettuimelven-
sters (GGU, GPU) worden geleverd onder het 
KOMO attest 40039.

Dutch Green Building Council
De Dutch Green Building Council (DGBC) is een 
onafhankelijke non-profit organisatie die streeft 
naar blijvende verduurzaming van de bebouwde 
omgeving in Nederland. De DGBC ontwikkelt en 
beheert keurmerken voor de beoordeling van  
Nederlandse gebouwen en gebieden op hun duur-
zaamheidprestaties. Sinds 2011 steunt VELUX 
als participant het initiatief van DGBC.

NEN-EN-ISO 9001:2000
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Milieurelevante productinformatie (MRPI®)
Sinds 1 juli 2003 zijn de VELUX tuimelvensters 
type GGU en GGL voorzien van een MRPI® certifi-
caat. Een MRPI® certi ficaat wordt gebaseerd op 
een milieu gerichte levenscyclusanalyse (LCA) 
van het product. 
Zie ook www.mrpi.nl.

ISO
VELUX heeft haar bedrijfsprocessen opgezet 
volgens de richtlijnen van de International 
Standards Organisation (ISO). ISO is een wereld-
wijd erkend keurmerk. Het beschrijft processen 
en procedures die plaatsvinden binnen een be-
drijf. VELUX is niet alleen gecertificeerd volgens 
ISO 9001 (kwaliteit), maar ook volgens ISO 
14001 (milieu) en ISO 18001 (veiligheid en ge-
zondheid).

Natuvent
Natuvent geeft voorlichting over de juiste toe-
passing en omgang met natuurlijke ventilatie in 
woningen en gebouwen. In het bijzonder wordt 
de nadruk gelegd op ventilatieroosters voor het 
toevoeren van verse lucht. 
Zie ook www.natuvent.nl.

Proflink
Proflink is een (zoek)systeem op internet waarbij 
u in een handomdraai het dichtstbijzijnde monta-
gebedrijf kunt vinden. Op de startpagina van 
Proflink geeft u uw wensen voor de verbouwing 
aan, van dakramen tot een gehele zolder renova-
tie. Op basis van uw voorkeuren wordt een ge-
schikt montagebedrijf geselecteerd. Na het invul-
len van uw gegevens neemt het montagebedrijf 
zelf contact met u op. 
Alle Proflink professionals zijn zorgvuldig gese-
lecteerd en worden op regelmatige basis door 
VELUX getraind. U krijgt een betrouwbare offer-
te, deskundig advies en een juiste en correcte in-
stallatie volgens de actuele 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 nor-
men is vervaardigd, getest en gecontroleerd.
Kijk op www.velux.nl/ce voor meer informatie.

Hibin erkende fabrikantenopleiding
Hibin Opleidingen is onderdeel van Koninklijke  
Hibin, de brancheorganisatie voor de bouwmate-
rialengroothandel. Hibin Opleidingen werkt zo-
veel mogelijk samen met betrokken partijen uit 
de toeleverende bouw en zorgt er zo voor dat elke 
vakopleiding perfect aansluit op de praktijk. Alle 
trainingen gegeven door VELUX zijn Hibin gecer-
tificeerd voor erkende fabrikantenopleiding. Dit 
houdt in dat de inhoud en kwaliteit voldoet aan 
de gestelde kwaliteitseisen.

PEFC/09-31-020

Certificaten & Keurmerken
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Heeft u een vraag of wilt u één van onze brochures bestellen? 
Zoekt u informatie over onze producten of wilt u een VELUX 
dealer vinden? 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 om inspiratie op te doen en 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.

Montage
Op www.velux.nl/proflink treft u betrouwbare aannemers en 
klusbedrijven aan, die zich partner van VELUX mogen noemen. 
Deze professionals worden op regelmatige basis door VELUX 
getraind om daglichtsystemen, dakramen, raamdecoratie, bui-
tenzonweringen en rolluiken te plaatsen.

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 gemakke-
lijk online doorbladeren, downloaden of bestellen.

www.velux.nl

De VELUX website
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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 05/2011

VELUX Nederland B.V.

Molensteijn 2

3454 PT DE MEERN

Postbus 142

3454 ZJ DE MEERN

Telefoon: 030 - 6.629.629

Telefax: 030 - 6.629.680

Internet: www.velux.nl

E-mail: info@velux.nl


