
Voor elk project bestaat er  
een VELUX oplossing !
Wacht niet langer.  
Realiseer nu uw droom !

Meer wit. 
Meer licht.
Meer leven.



Bij de bouw, verbouwing of renovatie van uw huis komen er veel vragen op u af.  
Mogen wij u adviseren door u het antwoord te geven op enkele belangrijke punten? 

Doordenkertjes 

Hoeveel licht heeft uw kamer nodig?
Daglicht hebt u nooit te veel, voorzie dus:

*  Gedeelte van de vloer   oppervlakte waar de plafondhoogte ≥ 180 cm is.

Nodige 
lichtopper-

vlakte

Bewoonbare  
vloeroppervlakte*

x 12%  =

Hoe krijgt u een optimale lichtinval?
Door lichtspreiding, het is beter om meerdere kleine dakvensters  
langs beide kanten van het dak te plaatsen dan één grote.

Hoe voorkomt u oververhitting  
op warme zomerse dagen?
Plaats een rolluik of buitenste zonnescherm voor een optimale 
binnenklimaatregeling en denk ook aan binnengordijnen  
voor verduistering en aan een muggengaas.

Wanneer kiest u voor afstandsbediend comfort?
Zeker wanneer de dakvensters buiten bereik geplaatst zijn,  
maar waarom niet altijd kiezen voor uw comfort?  
Afstandsbediende dakvensters zijn de max!  
Automatische sluiting bij regen, verschillende voorgeprogrammeerde 
functies en programmeerbaar naar wens.



Kies voor :

OF

Buitenste zonneschermen
Houden de warmte buiten

Rolluiken
Maximaal comfort: 
verduistering en temperatuurcontrole

Verduisterende gordijnen

Energy & Silence dakvensters
Regengeluid gedeeld door 2

Slaap- & kinderkamers
Beter slapen, fit ontwaken
Duisternis helpt ons om te recupereren 
tijdens onze slaap – daglicht en frisse
lucht bij het ontwaken geven ons 
van ’s morgens al een energieboost.



Kies voor :

INTEGRA® afstandsbediende 
dakvensters
Ideaal voor dakvensters buiten bereik

INTEGRA® afstandsbediende 
buitenste zonneschermen
Houden de zonnewarmte buiten

Veilig naar boven 
en beneden!
Onaangepast licht is de voornaamste 
oorzaak van val ongevallen. Daglicht 
vermindert het risico.

Traphal



Source: Veitch, J.A. (2002) Principles of Healthy Lighting: Highlights of CIE TC 6-11’s, 
National Research Council Canada.

Kies voor :

Vochtbestendige en 
onderhoudsvriendelijke 
dakvensters
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

Jaloezieën
De oriënteerbare lamellen zorgen 
voor lichtregeling en privacy

Frisse start
De eerste 15-20 minuten 
van de dag brengen we door 
in de badkamer. Elk moment 
dat we kunnen genieten van 
daglicht draagt bij om gezond 
te blijven.

Badkamer



Kies voor :

OF

INTEGRA® afstandsbediende rolluiken
Maximaal comfort: 
verduistering en temperatuurcontrole

INTEGRA® afstandsbediende 
buitenste zonneschermen
Houden de warmte buiten

INTEGRA® afstandsbediende 
binnengordijnen

INTEGRA® afstandsbediende dakvensters
Ideaal voor dakvensters buiten bereik

 afstandsbediende dakvensters

OF

 afstandsbediende  afstandsbediende  afstandsbediende  afstandsbediende 

Creëer leefruimte
Daglicht creëert een open 
ruimtegevoel, daardoor 
oogt en voelt uw leefruimte 
groter aan.

Afstandsbediend comfort



INTEGRA® afstandsbediende 
platdakvensters

INTEGRA® afstandsbediende 
vouwgordijnen
Voor lichttempering

Zonneschermen op zonne-energie
Houden de warmte buiten

Kies voor :

Zonneschermen op zonne-energie
Houden de warmte buiten

2X
Platdakvensters brengen 
dubbel zoveel licht aan als 
verticale vensters.

Platdak



VELUX Belgium
Bd. de l’Europe 121

1301 Bierges (Waver)
010 42 09 09  Telefoon

010 41 68 02  Fax
www.velux.be
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Wit of wit ?
Voortaan is de binnenafwerking van onze dakvensters wit.
Wit is een elegante tijdloze basiskleur die in elke interieurstijl past.

Witte dakvensters reflecteren optimaal het daglicht en brengen zo meer licht en meer leven in uw woning.

Dakvensters 
in wit geverfd 
hout

Dakvensters in hout 
omhuld met wit 
afgelakt polyurethaanOnderhouds-

vriendelijk & 
vocht bestendig

Nieuwe 
standaard !

Dakvensters in gevernist hout 
blijven beschikbaar.


