Geef het juiste
advies aan
jouw klanten!

VELUX helpt je het juiste advies te geven aan je klanten!
-

Misschien sta je er niet elke dag bij stil, maar een goed
binnenklimaat is belangrijk voor een gezonde en prettige
leefomgeving. Voldoende blootstelling aan daglicht
beïnvloedt je humeur positief, het verbetert je bioritme
en daarmee je slaap- en concentratievermogen.
Met deze adviesbrochure geven we je inzicht in hoe jij je
klant het beste kunt adviseren over daglicht en comfort in
een woning. Hiervoor hebben wij per bouwjaar van de
woning een studie laten uitvoeren door een onafhankelijk
ingenieurs- en adviesbureau in de bouw, DGMR, over de
benodigde hoeveelheid daglicht, ventilatie en comfort per
woningtype.

-

Tevredenheid
over je huis

Gezondheidsperceptie

Deze uitkomsten zijn vervolgens getoetst aan de eisen van
het huidige Bouwbesluit en de toekomstige Europese
daglichtnorm.
Tot slot geven wij nog advies over hoe je volgens VELUX
richtlijnen de ideale leefbare ruimte creëert. Dit wordt
vertaald naar het goed-beter-bestprincipe zodat je jouw
klanten perfect kunt adviseren.

Stimuli van
het huis

Huiscomfort

Gedragskennis

Daglicht

Slaapkwaliteit

Kijk voor meer tips en informatie op:
www.velux.nl/theindoorgeneration
Vochtigheid,
hoeveelheid schimmel
of vocht

Binnenklimaat,
temperatuur en
frisse lucht

Staat van
renovatie

Woninggrootte

Relatie met
buren

Energiekosten

Studie DGMR
DGMR (Van Dalfsen, Gies, Meerdink en Van Rangelrooij) is een onafhankelijk
ingenieurs- en adviesbureau in de bouw. In opdracht van VELUX Nederland
hebben zij een studie gedaan naar de effecten van het plaatsen van verschillende
typen dakramen in de verschillende typen woningen in Nederland. Hierbij hebben
zij als uitgangspunt het Bouwbesluit, de Europese daglichtnorm en het optimale
VELUX advies genomen. Zo kun je per woning je klanten een advies op maat
geven.

90% van de verbouwingen vinden plaats
in de zolderruimte
Wanneer VELUX producten worden geplaatst in een woning, is dit in 90% van
de gevallen op de zolder. Door het plaatsen van dakramen tijdens een
verbouwing wordt van een ongebruikte ruimte een leefbare omgeving gemaakt.
Hierbij voegt een bewoner waarde en (leefbare) ruimte toe aan een woning.

Wat is het Bouwbesluit?
Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften
waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren,
winkels, ziekenhuizen etc., minimaal moeten voldoen. Verbouwingen
vallen ook onder het Bouwbesluit. Belangrijke speerpunten zijn
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.
Het huidige Bouwbesluit is voor het laatst gewijzigd in 2012.
Ook het plaatsen van een dakraam valt onder invloed van de regels
van het Bouwbesluit, regels voor bijvoorbeeld daglichttoetreding,
isolatie-eisen en ventilatienormen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.
Daarom zijn dit ook zaken waar je rekening mee moet houden
wanneer je VELUX producten plaatst.

Daglichtfactor (DF)
De daglichtfactor (DF) is een meeteenheid voor de beschikbaarheid
van daglicht. Deze drukt in percentages uit hoeveel daglicht in een
kamer beschikbaar is ten opzichte van de hoeveelheid daglicht die
buiten (zonder obstakels) beschikbaar is.
De belangrijkste kenmerken in een ruimte die de hoogte en
verspreiding van de daglichtfactor bepalen zijn:
• grootte, verdeling, plaats en lichtdoorlatende eigenschappen van de
gevel- en dakramen;
• grootte en vorm van de ruimte;
• de mate waarin externe constructies het uitzicht op de lucht
blokkeren.

Daglichtoverwegingen

GOED

BETER

BEST

Bouwbesluit 2012

Toekomstige Europese daglichtnorm

2,5 x Bouwbesluit 2012

Glas/vloerverhouding 10%

Minimale daglichtfactor (DF) 1% (50% van
de ruimte), gemiddeld 3,2% (over de gehele
ruimte)

Glas/vloerverhouding 25%

Voor het beste daglichtontwerp moet je rekening houden met de grootte van de kamer en waar
daglicht nodig is. Door spreiding van het licht worden grote donkere contrasten (in de hoeken)
verminderd en zal kunstlicht minder gebruikt hoeven worden. Het welbevinden in de ruimte wordt
verder vergroot als er ook rekening wordt gehouden met de volgende factoren:
Vrij uitzicht op de hemel

1. Uitzicht naar buiten: positioneer het raam zo dat de verschillen de lagen
kunnen worden waargenomen. Probeer zoveel mogelijk van de lucht, de
horizon en de grond mee te nemen in het uitzicht.

1.

2. Blootstelling aan direct zonlicht: het welbevinden van de gebruiker van
de ruimte zal toenemen als de ruimte (minimaal 1,5 uur tussen
1 februari en 21 maart) direct zonlicht ontvangt. Een ruimte waar nooit
direct zonlicht binnenkomt, omdat ramen alleen op het noorden zijn
georiënteerd, zouden om deze reden moeten worden vermeden.

2.

3. Het voorkomen van verblinding door te grote lichtcontrasten en direct
invallend zonlicht kan eenvoudig worden bereikt door gebruik te maken
van zonwering en raamdecoratie.

3.

Voor gedetailleerde informatie download je ons Daglicht en
binnenklimaat handboek op www.velux.nl/professionals/inspiratie

Obstakel

Stap 1: Voldoende daglicht
De ideale hoeveelheid licht (daglichtfactor)
Het Bouwbesluit geeft minimale daglichteisen aan: de verhouding van
het glasopppervlak moet minimaal 10% van het vloeroppervlak
bedragen. Voor een optimaal comfort zou 25% beter zijn. Naast deze
berekening is het nog beter om naar lichtkwaliteit te kijken. De spreiding
van het licht in de ruimte zorgt ervoor dat de beleving en het comfort
verder wordt vergroot. Dit wordt weergegeven in een daglichtfactor
(DF). Een DF van 5,2% zorgt voor het ultieme comfortniveau. Maar met
meer dan gemiddelde daglichtfactor van 3,2% kun je bewoners ook een
goed comfortniveau bieden.
Voor rekenhulp zie: velux.nl/visualizers en velux.nl/daglichttool

Hierbij enkele voorbeelden:
Bewoonbare
oppervlakte

Minimale
bouwbesluit eis

onder het dak

glasoppervlakte

Verdeling
van de
glasoppervlakte

Aantal en
afmetingen
dakraam

10 m2

2 dakramen MK06

x 10% = 1 m2

of

3 dakramen MK04

x 10% = 1,5 m2

of

2 dakramen SK06
3 dakramen MK06

x 10% = 2,5 m2

of

3 dakramen SK08
3 dakramen PK10

Een eenvoudige bereking

van de ruimte

15 m2

Ideale
oppervlakte

Bewoonbare
oppervlakte
x 10% =

25
m2

We klagen vaak
over het gebrek
aan daglicht in ons
huis, maar hebben
nooit spijt van te
veel daglicht …

10%

GOED

15 19%*

BETER - DF 3,2% gemiddeld niveau
*

25%

BEST - VELUX advies

Stap 2: Kies je comfort niveau
GOED

BETER

BEST

Voor huiseigenaren die waarde hechten
aan gebruiksgemak:

Voor huiseigenaren die waarde hechten
aan controle en gemak:

Voor huiseigenaren die waarde hechten
aan automatische optimalisatie van het
binnenklimaat:

•	handbediende dakramen,
raamdecoratie en zonwering

•	elektrisch bedienbare dakramen,
raamdecoratie en zonwering

•	details en afwerking, afgestemd op de
ruimte

•	geïntegreerde regensensor
•	geïntegreerde regensensor
•	details en afwerking, afgestemd
op de ruimte

Wij geven je
advies op basis
van de bestaande
regelgeving
omtrent comfort
en gemak.

•	elektrisch bedienbare dakramen,
raamdecoratie en zonwering

• onderhoudsarme afwerking
•	VELUX ACTIVE with NETATMO,
automatisch sensorgestuurd op basis
van weersvoorspellingen of met de app
controleerbare besturing van VELUX
producten

Huizen gebouwd tot 1992

Stap 1
Daglicht
GOED

BETER

Bouwbesluit 2012 (10%)
glasopp. 1 m2, DF: 2,9%

Toekomstige Europese daglichtnorm
(15-19%) glasopp. 1,6 m2, DF: 6,4%

1 dakraam

2 dakramen

DAGLICHT

 ichtspreiding in de
L
ruimte is beperkt.
Gevaar voor
donkere hoeken en
gebruik van kunstverlichting.

 ichtspreiding in de
L
ruimte is groter,
grote licht/donkercontrasten worden
vermeden. Het
gebruik van kunstverlichting zal
minder zijn.

VENTILATIE

• Zelfregulerend ventilatierooster
ZZZ 214K, 1 x 8,1 l/s toevoer frisse lucht

• Zelfregulerend ventilatierooster
ZZZ 214K, 2 x 4,9 l/s toevoer frisse lucht

SPUIVENTILATIE

• 1 te openen dakraam: minimale
spuiventilatie
• Bouwbesluit

• 2 te openen dakramen: goede
spuiventilatie
• 1,5 x Bouwbesluit

ISOLATIE

• Standaard HR++ glas of extra isolerend
Triple glas
• Met standaardglas, U-waarde 1,3 W/m2K
• Standaardglas Ug-waarde 1,1

• Standaard HR++ glas of extra isolerend
Triple glas
• Met standaardglas, U-waarde 1,3 W/m2K
• Standaardglas Ug-waarde 1,1

AANBEVOLEN
HOEVEELHEID
DAKRAMEN*

1960 - 1992
dakhelling 35°
vloeroppervlak 10,3 m²
nokhoogte 2,45 m
1 zolderkamer

type PK06
94 x 118 cm

type FK06
66 x 118 cm

tot
Huizen Huizen
gebouwd
tot1992
1992

Stap 2
Comfort
BEST

GOED
PER DAKRAAM

2,5 x Bouwbesluit 2012 (25%)
glasopp. 2,6 m2, DF: 8,9%

Tuimelvenster
Wit afgelakt grenenhout
Regengeluidsreducerende
beglazing

+

2 dakramen
type SK06
114 x 118 cm

Verduisterend rolgordijn
Standaardkleur
Type DKL

Lichtspreiding in de ruimte is
groot, grote licht/donkercontrasten worden
vermeden. Het gebruik van
kunstverlichting zal overdag
minimaal zijn. Door grotere
raamoppervlakken lijkt de
ruimte optisch groter.

• Zelfregulerend ventilatierooster
ZZZ 214K, 2 x 9,2 l/s toevoer frisse lucht

+
Buitenzonwering
Type MHL**

BEST
PER DAKRAAM

VELUX INTEGRA®
Elektrisch tuimelvenster
Wit afgelakt grenenhout
Veiligheidsbeglazing

+

VELUX INTEGRA®
Elektrisch tuimelvenster
Vochtbestendig incl.
VELUX ACTIVE

+

Elektrisch verduisterend
rolgordijn
Standaardkleur
Type DML

Elektrisch lichtdimmend
plisségordijn
Standaardkleur
Type FMC

Buitenzonwering
Type MML**

Rolluik op zonne-energie
Type SML**

+

+

Bediening

Handbediend

Elektrisch

Klimaatbeheersing

Dakraam

Energie-efficiënt

Energie-efficiënt

Energie-efficiënt

Veiligheidsglazing

Veiligheidsbeglazing

Veiligheidsbeglazing

Geluidsreducerend

Geluidsreducerend

Geluidsreducerend

Regensensor

Regensensor

• 2 te openen dakramen: goede spuiventilatie
• 2,5 x Bouwbesluit

• Standaard HR++ glas of extra isolerend
Triple glas
• Met standaardglas, U-waarde 1,3 W/m2K
• Standaardglas Ug-waarde van 1,1

BETER
PER DAKRAAM

Vochtbestendig en
onderhoudsarm
Raamdecoratie

Verduisterend

Verduisterend

Verduisterend

Buitenzonwering

Warmtewering (74%)

Warmtewering (95%)

FMC draagt bij aan de thermische
isolatie van het glaselement.
Reduceert koudeval.

* Het aantal dakramen is het aanbevolen minimum voor een glasoppervlak dat ten minste 10-12% van het vloeroppervlak bedraagt.
** Voor op het noorden gerichte dakramen is het gebruik van een MHL niet nodig.

Huizen gebouwd van 1992 tot 2018

Stap 1
Daglicht
GOED

BETER

Bouwbesluit 2012 (10%)
glasopp. 1,9 m2, DF: 1,4%

Toekomstige Europese daglichtnorm
(15-19%) glasopp. 3,1 m2, DF: 4,4%

2 dakramen

4 dakramen

DAGLICHT

Lichtspreiding in de diepere
ruimte is beperkt.
Gevaar voor donkere hoeken
en gebruik van kunstverlichting.

Lichtspreiding in de ruimte is
groter door aan beide zijde
van het dak een raam te
plaatsen, grote licht/donkercontrasten worden
vermeden. Het gebruik van
kunstverlichting zal minder
zijn.

VENTILATIE

• Zelfregulerend ventilatierooster
ZZZ 214K, 2 x 8,1l/s toevoer frisse lucht

• Zelfregulerend ventilatierooster
ZZZ 214K, 4x 4,9 l/s toevoer frisse lucht

SPUIVENTILATIE

• 2 te openen dakramen: goede
spuiventilatie
• Bouwbesluit

• 4 te openen dakramen: goede
spuiventilatie
• 1,5 x Bouwbesluit

ISOLATIE

• Standaard HR++ glas of extra isolerend
Triple glas
• Met standaardglas, U-waarde 1,3 W/m2K
• Standaardglas Ug-waarde 1,1

• Standaard HR++ glas of extra isolerend
Triple glas
• Met standaardglas, U-waarde 1,3 W/m2K
• Standaardglas Ug-waarde 1,1

AANBEVOLEN
HOEVEELHEID
DAKRAMEN*

1992 - 2018
dakhelling 45°
vloeroppervlak 18,9 m²
nokhoogte 4,5 m
1 zolderkamer

type PK04
94 x 98 cm

type FK06
66 x 118 cm

BEST

GOED
PER DAKRAAM

2,5 x Bouwbesluit 2012 (25%)
glasopp. 5 m2, DF: 8,5%

Tuimelvenster
Wit afgelakt grenenhout
Regengeluidsreducerende
beglazing

+

4 dakramen
type MK10
78 x 160 cm

Verduisterend rolgordijn
Standaardkleur
Type DKL

Lichtspreiding in de ruimte is
groot. Door grotere ramen
toe te passen worden grote
licht/donkercontrasten
vermeden en licht valt diep in
de ruimte. Het gebruik van
kunstverlichting zal overdag
minimaal zijn.

• Zelfregulerend ventilatierooster
ZZZ 214K, 4x 7,1 l/s toevoer frisse lucht

+
Buitenzonwering
Type MHL**

BEST
PER DAKRAAM

VELUX INTEGRA®
Elektrisch tuimelvenster
Wit afgelakt grenenhout
Veiligheidsbeglazing

+

VELUX INTEGRA®
Elektrisch tuimelvenster
Vochtbestendig incl.
VELUX ACTIVE

+

Elektrisch verduisterend
rolgordijn
Standaardkleur
Type DML

Elektrisch lichtdimmend
plisségordijn
Standaardkleur
Type FMC

Buitenzonwering
Type MML**

Rolluik op zonne-energie
Type SML**

+

+

Bediening

Handbediend

Elektrisch

Klimaatbeheersing

Dakraam

Energie-efficiënt

Energie-efficiënt

Energie-efficiënt

Veiligheidsglazing

Veiligheidsbeglazing

Veiligheidsbeglazing

Geluidsreducerend

Geluidsreducerend

Geluidsreducerend

Regensensor

Regensensor

• 4 te openen dakramen: goede
spuiventilatie
• 2,5 x Bouwbesluit

• Standaard HR++ glas of extra isolerend
Triple glas
• Met standaardglas, U-waarde 1,3 W/m2K
• Standaardglas Ug-waarde 1,1

BETER
PER DAKRAAM

Vochtbestendig en
onderhoudsarm
Raamdecoratie

Verduisterend

Verduisterend

Verduisterend

Buitenzonwering

Warmtewering (74%)

Warmtewering (95%)

FMC draagt bij aan de thermische
isolatie van het glaselement.
Reduceert koudeval.

* Het aantal dakramen is het aanbevolen minimum voor een glasoppervlak dat ten minste 10-12% van het vloeroppervlak bedraagt.
** Voor op het noorden gerichte dakramen is het gebruik van een MHL niet nodig.

Huizen gebouwd van
1992 tot 2018

Stap 2
Comfort

Huizen gebouwd van 2018 tot nieuwbouw

Stap 1
Daglicht
GOED

BETER

Bouwbesluit 2012 (10%)
glasopp. 1,3 m2, DF: 1,5%

Toekomstige Europese daglichtnorm
(15-19%) glasopp. 2,2 m2, DF: 4,6%

1 dakraam

2 dakramen

DAGLICHT

 ichtspreiding in de diepere
L
ruimte is beperkt.
Gevaar voor donkere hoeken
en gebruik van kunstverlichting.

Lichtspreiding in de ruimte is
groter, grote licht/donkercontrasten worden
vermeden. Het gebruik van
kunstverlichting zal minder
zijn.

VENTILATIE

• Zelfregulerend ventilatierooster
ZZZ 214K, 1x 8,1 l/s toevoer frisse lucht

• Zelfregulerend ventilatierooster
ZZZ 214K, 2x 7,1l/s toevoer frisse lucht

SPUIVENTILATIE

• 1 te openen dakraam: minimale
spuiventilatie
• Bouwbesluit

• 2 te openen dakramen: goede
spuiventilatie
• 1,5 x Bouwbesluit

ISOLATIE

• Standaard HR++ glas of extra isolerend
Triple glas
• Met standaardglas, U-waarde 1,3 W/m2K
• Standaardglas Ug-waarde 1,1

• Standaard HR++ glas of extra isolerend
Triple glas
• Met standaardglas, U-waarde 1,3 W/m2K
• Standaardglas Ug-waarde 1,1

AANBEVOLEN
HOEVEELHEID
DAKRAMEN*

2018
dakhelling 50°
vloeroppervlak 11,8 m²
nokhoogte 6 m
2 zolderkamers
(beide helft van de
woning diepte)

type PK08
94 x 140 cm

type MK08
78 x 140 cm

Stap 2
Comfort
GOED
PER DAKRAAM

2,5x Bouwbesluit 2012 (25%)
glasopp. 3,2 m2, DF: 8,1%

Tuimelvenster
Wit afgelakt grenenhout
Regengeluidsreducerende
beglazing

+

2 dakramen
type SK08
114 x 140 cm

Verduisterend rolgordijn
Standaardkleur
Type DKL

Lichtspreiding in de ruimte is
groot. Door grotere ramen
toe te passen worden grote
licht/donkercontrasten
vermeden. Het gebruik van
kunstverlichting zal overdag
minimaal zijn. Door grotere
raamoppervlakken lijkt de
ruimte optisch groter.

+
Bediening

• Zelfregulerend ventilatierooster
ZZZ 214K, 2x 9,2 l/s toevoer frisse lucht

Dakraam
Bediening
Dakraam

• 2 te openen dakramen: goede
spuiventilatie
• 2,5 x Bouwbesluit

• Standaard HR++ glas of extra isolerend
Triple glas
• Met standaardglas, U-waarde 1,3 W/m2K
• Standaardglas Ug-waarde 1,1

Buitenzonwering
Type MHL**

BETER
PER DAKRAAM

BEST
PER DAKRAAM

VELUX INTEGRA®
Elektrisch tuimelvenster
Wit afgelakt grenenhout
Veiligheidsbeglazing

+

VELUX INTEGRA®
Elektrisch tuimelvenster
Vochtbestendig incl.
VELUX ACTIVE

+

Elektrisch verduisterend
rolgordijn
Standaardkleur
Type DML

Elektrisch lichtdimmend
plisségordijn
Standaardkleur
Type FMC

Buitenzonwering
Type MML**

Rolluik op zonne-energie
Type SML**

+

+

Handbediend

Elektrisch

Klimaatbeheersing

Energie-efficiënt

Energie-efficiënt

Energie-efficiënt

Veiligheidsglazing

Veiligheidsbeglazing

Veiligheidsbeglazing

Geluidsreducerend

Geluidsreducerend

Geluidsreducerend

Regensensor

Regensensor
Vochtbestendig en
onderhoudsarm

Raamdecoratie

Verduisterend

Verduisterend

Verduisterend

Buitenzonwering

Warmtewering (74%)

Warmtewering (95%)

FMC draagt bij aan de thermische
isolatie van het glaselement.
Reduceert koudeval.

* Het aantal dakramen is het aanbevolen minimum voor een glasoppervlak dat ten minste 10-12% van het vloeroppervlak bedraagt.
** Voor op het noorden gerichte dakramen is het gebruik van een MHL niet nodig.

Huizen gebouwd van
2018 tot nieuwbouw

BEST

Trapgat

Badkamer

Comfort vergroten

Vochtbestendig

Dakramen die boven een trap worden
gepositioneerd, kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan het comfort in
de gehele woning. Zo voorkomen ze
oververhitting van de woning door
middel van zomernachtkoeling.
Wanneer er een gevelkozijn of zomernachtluik geopend wordt in combinatie met een dakraam, zal koele
zomernachtlucht de opgewarmde
woning snel en effectief afkoelen.

De badkamer is een plek voor ontspaning, maar ook voor persoonlijke
verzorging, zoals scheren of het
aanbrengen van make-up.
Bij deze handelingen is daglicht van
groot belang: het zorgt voor een
helder wit licht met weinig schaduw,
in tegenstelling tot kunstlicht dat een
gele of blauwe tint kan hebben.

Dit dakraam zorgt ook voor het
doorluchten van een woning. Luchtvochtigheid en CO2 worden hiermee
verdreven.
Daarnaast kan door deze positionering
lichtinval diep in de woning komen en
bijdragen aan een goede lichtspreiding.

Bij het plaatsen van dakramen in
vochtige ruimten, zoals de badkamer
raden we aan om dakramen met een
kunststof afwerking te gebruiken.
Hierdoor gaan de dakramen langer
mee, zijn ze eenvoudig schoon te
houden en is er geen periodieke
schilderbeurt nodig.
Het toevoegen van de juiste VELUX
raamdecoratie, zoals jaloezieën, zorgt
er ook voor dat de hoeveel binnenkomend daglicht gereguleerd kan
worden.

Keuken
Beter licht

Productinformatie

De keuken is misschien wel de
belangrijkste ruimte in huis. Waar dit
vroeger alleen de ruimte was waar
gekookt werd, is het nu vaak het
kloppend hart van de woning.
Kunstlicht is vaak blauw of geel
getint, terwijl daglicht een helder,
wit licht biedt dat minder schaduwen
veroorzaakt. Mede daardoor zorgt
daglicht dus ook voor minder vermoeide ogen terwijl je in de keuken
bezig bent. Daglicht heeft een positief
effect op zowel de gezondheid als op
productiviteit.

Openingswijze voor hellende daken
1

Binnenafwerking
Wit geverfd hout
Beschermd met een vocht- en schimmelwerende
impregnatie en afgewerkt met een witte,
uv-bestendige acrylverf op waterbasis.

3

2

1

3

2

Standaard

3

Handmatig te openen
tuimelvenster

Handmatig te openen
uitzettuimelvenster

Elektrisch bedienbaar
INTEGRA® dakraam

•	Ergonomische
bedieningshandgreep
bovenaan, waardoor
bediening ook mogelijk is
wanneer meubels onder het
dakraam staan.
•	Voorzien van ventilatieklep
die zorgt voor ventilatie en
frisse lucht, zonder het
dakraam te openen.
•	Schoonmaakstand: kan tot
180° tuimelen en in deze
stand vergrendeld worden.

•	Voorzien van onderhandsgreep, traploos
uitzetbaar tot 45° voor een
onbelemmerd uitzicht.
•	Voorzien van ventilatieklep
die zorgt voor ventilatie en
frisse lucht, zonder het
dakraam te openen.
•	Schoonmaakstand: kan tot
180° tuimelen en in deze
stand vergrendeld worden.

•	Op netstroom, ideaal voor
buiten bereik geplaatste
dakramen of voor extra
comfort.
•	Automatische optimalisatie
van het binnenklimaat met
VELUX ACTIVE with
NETATMO.
•	Standaard regensensor sluit
de dakramen automatisch
bij regen.
•	Schoonmaakstand: kan tot
180° tuimelen en in deze
stand vergrendeld worden.

Hout omhuld met wit afgelakte
polyurethaan beschermlaag
Biedt optimale vochtbestendigheid en is
onderhoudsarm. Deze afwerking garandeert een
goede isolatie en duurzaamheid.
Ideaal voor badkamers
en keukens.
Onderhoud: afnemen met
een vochtige doek.

Onderhoudsarm

Maatoverzicht van dakramen
voor hellende daken*

Veiligheidsbeglazing
Standaard - Type 70

Veiligheidsbeglazing
Regengeluidsreducerend - Type 60R

•	Gelaagde binnenruit en geharde buitenruit
•	Uitstekende thermische isolatiewaarde
(Ug 1,0 W/m2K).

• Gelaagde binnenruit en geharde buitenruit.
•	Uitstekende thermische isolatiewaarde
(Ug 1,0 W/m2K).
•	Geluidsreducerende beglazing en profielen.
Regengeluid wordt gedeeld door 2. Het
contactgeluid van regen blijft onder de
48 dB, wat lager is dan de ontwakingsdrempel van 50 dB voor een slapende
persoon.

GGL
GGL21
GGL30
GPL

VELUX INTEGRA dakramen
®

Elektrisch
Op netstroom, ideaal voor buiten
bereik geplaatste dakramen of voor
extra comfort.
Ideaal voor nieuwbouw en grote renovatie.
Meestal is het hier mogelijk om elektrische
bekabeling tot bij het dakraam te brengen.

GGL
GGL21
GGL30
GPL
GTL

Op zonne-energie
Geen bedrading nodig. Daglicht laadt
de geïntegreerde accu op, ook bij
bewolkt weer.
Ideaal voor kleine renovatie. Op plaatsen
waar het niet mogelijk is om elektrische
bekabeling tot bij het dakraam te brengen.

SK08

GGU
GGU21
GGU30
GPU
GTU

GGL
GGL21
GGL30
GPL
GTL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

Type dakraam

1,16

Lichtoppervlak
in m2

GGU
GGU21
GGU30
GPU
GTU

Standaardleveringsgamma
VELUX

Maatreferentie

* Voor meer informatie over andere VELUX standaardafmetingen: raadpleeg onze algemene catalogus.

Productinformatie

Beglazingen

VELUX gordijnen en rolluiken, bestand tegen de natuur
Hoe voorkom je oververhitting
op warme zomerse dagen?

Rolluik

Buitenzonwering
Warmte buitenhouden

Bescherming aan de buitenkant zorgt voor een
aangename binnentemperatuur, elk seizoen.

Totaalcomfort
•	Houdt tot 70% van de
warmte buiten

•	Houdt tot 87% van de
warmte buiten

•	Laat daglicht door en
behoudt uitzicht naar
buiten

•	Zorgt dag en nacht
voor verduistering
•	Biedt thermische
isolatie

Hoe reguleer je daglicht?
Dankzij ons ruime assortiment aan raamdecoratie, kan de hoeveel daglicht volledig afgestemd worden aan de wensen van je klant.
Rolgordijn

Plisségordijn

Verduisteren

Vouwgordijn
Daglicht reguleren

Verduisteren en daglicht
reguleren
•	Verduisterend effect,
dag en nacht
•	Ideaal voor kinder- en
slaapkamers, zorgt
voor optimale rust
•	Soepele bediening,
verkrijgbaar in
verschillende kleuren
en dessins

•	Verkriijgbaar in
lichtdimmend en
verduisterend effect

•	Lichtdimmend effect
en sfeervolle
uitstraling

•	Isolerend effect, biedt
privacy en reguleert
daglicht

•	Flexibele positionering

•	Soepele bediening en
flexibel te positioneren
•	Elegant en decoratief
ontwerp

•	Verwisselbare stoffen
en diverse tijdloze
dessins

Door sensoren aangestuurde
slimme bediening van VELUX
INTEGRA® dakramen, lichtkoepels
raamdecoratie en rolluiken.

Een alles-in-een-oplossing die automatisch
VELUX INTEGRA® producten bedient, ter
bevordering van het binnenklimaat.
De intelligente sensor meet constant het
binnenklimaat (temperatuur,
luchtvochtigheid en CO2 -niveau) en past
daar automatisch de stand van het
dakraam op aan (open of dicht), incl. de
raamdecoratie en rolluiken.

Productinformatie

Het aanbevolen pakket bedient elektrische
VELUX INTEGRA® producten automatisch
of vanaf een smartphone.

Onze tips voor een uitbouw met plat dak
Platdakvensters
Kies
de afmetingen van je lichtkoepel
CVP
CFP

0,19
CVP
CFP

80

60

Meer daglicht
Lichtinval en lichtspreiding
met een gevelraam.

CVP
CFP

Platdakvensters

90

0,40
CVP
CFP

0,54

0,32
100

CVP
CFP

0,70
120

CVP
CFP

1,07
CVP
CFP

150

CVP
CFP

60

80

CVP*
CFP **

90

1,78
120

150

Standaard leveringsgamma
VELUX Nederland

lichtkoepels

Schuine opbouw voor platte daken
0,54

0,32

in m2
Enkel beschikbaar in
platdakramen met koepel.
CVP
CFP
* Lichtkoepel
met elektisch te openen opstand
0,20
** Lichtkoepel
met0,70
vaste
ECX P04
ECX U04
ECX C04
ECX M04opstand

90
94

ECX C02

100
115

CVP
CVP
CFP Een
zorgt
2 x meer lichtinval dan
0,27 lichtkoepelCFP
0,44 voor 0,56
0,85

Lichtinval en lichtspreiding
met een gevelraam en twee
lichtkoepels.

120
136

ECXgevelraam
F06
ECX M06 met hetzelfde
ECXglasoppervlak.
S06
een

CVP0,45
CFP

1,07

0,56

0,89

CVP
CFP

ECX M08

ECX U08

140
159

0,76

1,11
CM

100

60

80

90

100

0,69

1,78 ECX U10

ECX P10

120

150

1,34

Schuine opbouw voor platte daken

90

0,40
CVP
CFP

60

Platdakvensters

80

CM

0
1

Kijk voor meer tips en informatie op:
www.velux.nl/platdak

0,76

1,11

CVP
CFP

100

Licht van boven creëert ruimtegevoel!

Lichtinval en lichtspreidingCVP
CFP
met een gevelraam en
0,19
lichtkoepel.

120

Licht loodrecht naar beneden inbrengen via één of
meerdere lichtkoepels kan de lichtinval en
lichtspreiding optimaliseren en maximaliseren.

Platdakvensters

150

Bij een uitbouw kan er een donkere kamer ontstaan in
het midden van de woning, omdat de natuurlijke
lichtinval snel afneemt wanneer je van het gevelraam
naar het midden van de woning gaat.

CVP
CFP

Een flexibele oplossing voor iedere wens
Combineer een lichtkoepel naar keuze met een opstand die voldoet aan de daglicht- en ventilatiebehoefte.
Opstanden

Elektrische raamdecoratie
voor lichtkoepels

Schalen
Plisségordijnen voor lichtkoepels
verzachten of dimmen het daglicht
en zorgen voor een verbeterde
isolatie.

Extra isolerende
veiligheidsbeglazing

Schaal gebogen glas

Buitenzonwering voor optimale
warmtewering.

of
Wit
afgelakt

PVC afwerking met
polystyreen isolatie

Ontwerp & functionaliteit

Elektrisch te openen opstand
Schaal vlakglas
of

Vaste opstand

of

Schaal transparant
(of opaal)

Unieke aftimmergroef
voor eenvoudige en nette
afwerking.
De regensensor sluit
automatisch de
elektrische lichtkoepel bij
de eerste regendruppels.

NIEUW!

VELUX ACTIVE
Door sensoren aangestuurde
slimme bediening van VELUX
INTEGRA® dakramen, lichtkoepels
raamdecoratie en rolluiken.

Behoud de controle
Bedien VELUX
dakramen, lichtkoepels,
raamdecoratie en
rolluiken eenvoudig
vanaf een smartphone.

HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple
Inc. Google Play and the Google Play
logo are trademarks of Google Inc

VELUX ACTIVE with NETATMO
Wat is een gezond binnenklimaat? Het is niet te zien, maar wel te voelen: mensen krijgen er
meer energie door, ademen dieper en slapen beter. Gemiddeld brengen we tot wel 90%* van
onze tijd binnen door, waardoor het behoud van een goede binnenluchtkwaliteit belangrijker is
dan ooit. Met de introductie van VELUX ACTIVE with NETATMO kunnen gezondere woningen
worden gerealiseerd.
VELUX ACTIVE werkt optimaal samen met VELUX elektrische INTEGRA dakramen, lichtkoepels, raamdecoratie en rolluiken. Daardoor worden de gezondheidsvoordelen van
automatische, sensorgebaseerde bediening gecombineerd met het gemak van de bediening
op afstand. Samen zorgen ze voor een optimale beheersing van het binnenklimaat.
®

* Bron: Healthy Home Barometer

VELUX ACTIVE

Indoor climate control startpakket
KIX 300
Het VELUX ACTIVE pakket voor binnenklimaatregeling bevat één
gateway, één binnenklimaatsensor en één vertrekschakelaar. Voor dit
pakket moet VELUX ACTIVE geïnstalleerd zijn op een smartphone of
tablet. Deze app is gratis te downloaden.
Additionele indoor climate sensoren en vertrekschakelaars zijn beschikbaar om het binnenklimaat in iedere ruimte apart te regelen. Kijk voor
meer informatie op www.velux.nl/active

VELUX ACTIVE
Binnenklimaatsensor
KLA 300

Ventilatie op basis van sensoren
Intelligente sensoren monitoren de temperatuur, vochtigheid en CO2-niveaus en bedienen
de dakramen en lichtkoepels vervolgens voor
een gezonder binnenklimaat.

Eenvoudig vertrekken
Met de vertrekschakelaar sluiten alle VELUX
INTEGRA® dakramen en lichtkoepels
automatisch tot in de beveiligde ventilatiestand.

3 keer per dag houdt de dokter uit huis
Afhankelijk van de lokale weersomstandigheden zal het systeem in ieder geval 3 keer
per dag de ramen openen om het huis te
luchten en zo voor een gezonder binnenklimaat zorgen.

Doe-het-zelf-installatie
VELUX ACTIVE is eenvoudig te configureren
en installeren.

Intelligente bescherming tegen hitte
Sluit alle VELUX INTEGRA® rolluiken en
buitenzonweringen proactief op basis van
lokale weersvoorspellingen, bijvoorbeeld
hogere temperaturen.

Stembediening
Doordat het besturingssysteem compatible
is met Apple HomeKit®, zijn VELUX
INTEGRA® dakramen, lichtkoepels, raamdecoratie en rolluiken zelfs via stembediening aan te sturen.

VELUX ACTIVE
Vertrekschakelaar
KLN 300

€ 249,Kijk voor meer tips en informatie op:
www.velux.nl/ACTIVE

Incl. btw

VELUX MyDaylight app
Natuurlijk licht is essentieel voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.
Wanneer wordt nagedacht over het plaatsen van dakramen, is het verstandig om de positie goed te bepalen. De juiste positie van een dakraam heeft
namelijk invloed op de hoeveelheid daglicht, uitzicht en ventilatie. Houd
daarom altijd rekening met enkele vuistregels.
1.

Een dakraam geplaatst aan de zuidkant van een woning laat de hele
dag direct zonlicht binnen, wat zorgt voor natuurlijke warmte en fel
licht.

2.

Dakramen aan de noordzijde laten vrijwel nooit direct zonlicht binnen,
maar geven de hele dag door een zacht, gelijkmatig licht.

3.

Meerdere dakramen kunnen daglicht zelfs tot diep in de ruimte laten
komen. Met dakramen in iedere hoek van het dak geeft iedere positie
van de zon een compleet andere sfeer in de kamer.

Neem een kijkje in de toekomst met de MyDaylight app
Het is best moeilijk om vooraf in te beelden hoe een verbouwde ruimte
eruit komt te zien. De nieuwe VELUX MyDaylight app kan hierbij helpen.
MyDaylight is de allereerste app waarmee een bestaande ruimte eenvoudig
opnieuw kan worden ingericht en die een levensechte visualisatie van de
kamer en de veranderende effecten van daglicht kan geven. De app is gratis
te downloaden in de App Store en Google Play Store. Voer de afmetingen
van de kamer of zolder in, bepaal details zoals de kleuren en materialen van
muren en vloeren en richt de ruimte in. Na het renderen is zichtbaar hoe
de bestaande ruimte er met meer daglicht uit kan zien, in 360° of virtual
reality.
Download de app via: www.velux.nl/mydaylight

HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple
Inc. Google Play and the Google Play
logo are trademarks of Google Inc

VELUX voor professionals
VELUX Rewards
Speciaal voor montagebedrijven is er het VELUX Rewards spaarprogramma.
Door de inkoop van VELUX producten bij de bouwmaterialenhandel kan je via
dit systeem sparen in euro’s.
Deze zijn vervolgens bij een van onze partners in te wisselen, online of in de winkel.
Je kunt op alle VELUX producten VELUX Rewards verdienen. Je uploadt jouw
inkoopfactuur in het syteem en klaar ben je. Geef je op via www.velux.nl/rewards

Trainingen voor professionals
Voor alle montagebedrijven biedt VELUX Nederland gratis trainingen op maat.
In ons moderne trainingscentrum leer je meer over onze daglichtoplossingen
en je gaat in onze praktijkruimte zelf aan de slag met de inbouw van onze
producten.
Inschrijven voor trainingen
Ga naar www.velux.nl/training om te bekijken welke training het beste bij jou en
jouw bedrijf past.

Klantenservice
Wanneer je een vraag hebt, wil je natuurlijk zo snel en correct
mogelijk geholpen worden.
Naast het coördineren van de logistieke afhandeling van jouw
bestelling, kun je bij de medewerkers van onze klantenservice
terecht met je vragen over producten en diensten of voor advies.
Gemiddeld wordt 96% van de telefoongesprekken binnen
25 seconden beantwoord. We kunnen dus met recht zeggen
dat we altijd voor je klaar staan.
Zakelijke klanten
Ons zakelijke team bewaakt o.a. jouw orders nauwkeurig, maar
voorziet je ook van product- of montageadvies. Iedere werkdag
staat ons team voor je klaar.

Prijslijst
Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud en
zijn richtprijzen inclusief btw en exclusief montage. Voor actuele
en specifieke prijzen, per product, verwijzen we je graag naar
onze speciale prijslijst. Deze kun je via onze website aanvragen of
downloaden.
Voor actuele informatie over prijzen en producten kun je ook
kijken op onze online productconfigurator.

Vind de prijslijst op velux.nl/prijslijst
Vind producten op productconfigurator.velux.nl

Bekijk ook onze andere brochures
030-6.629.629
www.velux.nl/contact
Projectondersteuning
Ben je een zakelijke partij en doe je nieuwbouw- of renovatieprojecten? Wij bieden projectondersteuning op maat, in elke
fase van je bouwproject.

Smaakt deze brochure naar meer? Wij hebben nog veel meer
inspirerende en informatieve brochures om je te helpen.
Zo hebben we bijvoorbeeld een brochure gericht op dakkapellen
of specifiek op uitbouwen of verbouwen.
Vind meer brochures op velux.nl/brochures

030-6.629.670
sales.support@velux.nl
Neem een kijkje in de toekomst met de MyDaylight app
Het is best moeilijk voor de klantom vooraf voor te stellen hoe een
verbouwde ruimte eruit komt te zien. De nieuwe VELUX
MyDaylight app kan hierbij helpen. Deze app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.
Kijk voor meer informatie op: www.velux.nl/mydaylight

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 142
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.610
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl
Volg ons ook via:
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

facebook.com/velux.nl
twitter.com/velux_nl
instagram.com/velux
youtube.com/veluxnl
pinterest.com/veluxnederland

Ondanks onze zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze brochure
is het mogelijk dat er vorm- en/of zetfouten aanwezig zijn.
mei 2019
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