VELUX DAKRAMEN en accessoires
Een tuimelvenster creëert ruimte
Een tuimelvenster van VELUX biedt veel waar voor zijn
geld. Het tuimelvenster is praktisch en eenvoudig te
monteren. Tuimelvensters scharnieren in het midden
en kunnen 180° om de as roteren. Dankzij de vensterbrede handgreep aan de bovenzijde hebt u meer dan
voldoende ruimte om het dakraam te bedienen en kunt
u uw meubels er direct onder plaatsen.
Tip:
Wist u dat deze handgreep ook dienst doet
als ventilatieklep? Hiermee kunt u ventileren, zelfs als het dakraam zelf gesloten is.

de van boven scharnierende uitzettuimelvensters eenvoudig te openen en sluiten, zelfs
als ze hoog zijn aangebracht. En om schoonmaken een fluitje van een cent te maken, scharniert het
dakraam ook in het midden (tuimelen), voor optimale
bereikbaarheid. U kunt de buitenruit van het uitzettuimelvenster dus probleemloos van binnenuit reinigen.

Uitzettuimelvensters met wijds uitzicht
Een leefruimte op zolder is niet compleet zonder uitzicht over de stad of het omringende land. Een geheel
geopend en aan de bovenzijde scharnierend dakraam
biedt een ononderbroken uitzicht, terwijl het dakraam
zelf als dak boven de opening fungeert.
Probleemloze bediening en onderhoud
Omdat de handgreep zich aan de onderzijde bevindt, zijn

• vensters traps of traploos uitzetbaar
• wit of grenenhout blank afgelakt
• snelle montage
• onderhoudsarm
• vele soorten raamdecoratie mogelijk
•	venster en raamdecoratie zijn perfect op
elkaar afgestemd
•	raamdecoratie verhoogt de warmte-isolatie
vanaf 27% per raam
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VELUX LICHTKOEPELs en daglichtspots
NU MET POLITIEKEURMERK!

Breng meer daglicht en ventilatie onder uw platte dak!
Heeft u een uitbouw en daardoor minder daglicht in uw woonkamer? Kunt u wel wat extra daglicht in uw bijkeuken gebruiken? Of zou u graag naar de sterren willen kijken vanuit uw bed
onder het platte dak? Dat kan! Want VELUX heeft ook producten voor het platte dak in haar assortiment.
Denk bijvoorbeeld eens aan de lichtkoepel van VELUX: dit is
de eerste koepel op de markt met een HR++ veiligheidsglaselement onder de acrylaat of polycarbonaat koepel. Hierdoor
dringt er minder geluid binnen van buitenaf, het is veiliger en de
koepel heeft de hoogste isolatiewaarden op de markt.

•
•
•

van buitenaf nauwelijks zichtbaar
duurzaam
elektrische bediening

De daglichtspot voor het platte dak:
breng daglicht in uw inpandige ruimte
Wanneer het niet mogelijk is een dakvenster of daglichtsysteem te plaatsen
in een ruimte (bijvoorbeeld een inpandige badkamer), dan kan de daglichtspot
voor het platte dak een goede oplossing
zijn. Het stijlvolle lichtarmatuur aan interieurzijde verspreid een diffuus licht. Aan
de buitenzijde integreert de daglichtspot
mooi in het dakoppervlak.

•	de stugge buis heeft een Miro Zilveren coating die
zorgt voor een reflectie van 98%
• eenvoudig te installeren daglichtarmatuur
•	witte plafondring ten behoeve van het daglichtarmatuur
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