VELUX dakramen
VELUX tuimelvensters
VELUX tuimelvensters zijn aantrekkelijk geprijsd en praktisch. De bedieningshandgreep is
over de gehele breedte van het dakraam aan de bovenzijde gepositioneerd. U heeft
hierdoor genoeg ruimte om direct bediening van uw dakraam te openen en te sluiten,
ook al plaatst u er bijvoorbeeld een bank of bureau eronder.
Producteigenschappen:
• Voorzien van een vensterbrede bedieningsgreep annex ventilatieklep aan de
bovenzijde van het dakraam.
• Het dakraam scharniert in het midden en kan 165° rondom de as getuimeld
worden voor eenvoudige en veilige reiniging van de buitenruit.
• U hoeft de bedieningsgreep slechts 1 positie te openen om te ventileren zonder het
dakraam zelf te openen.
• Voeg eenvoudig VELUX raamdecoratie, zonwering of rolluiken toe voor nog meer
comfort, betere isolatie en minder energieverbruik.

VELUX uitzettuimelvensters
Een zolder is niet af als u niet kunt genieten van een fantastisch vrij uitzicht. Met VELUX
uitzettuimelvensters is dit fantastische en onbelemmerde uitzicht beschikbaar.
Uitzettuimelvensters scharnieren aan de bovenzijde en openen boven uw hoofd. De
onderhandgreep maakt eenvoudige en soepele bediening mogelijk. Zo kunt u ongestoord
genieten van uw uitzicht over stad en land.
Producteigenschappen:
• Opent traploos tot een hoek van 45° ten opzichte van de dakhelling. Het
scharnierpunt ligt hierbij aan de bovenzijde.
• Wanneer het dakraam volledig geopend is, bevind het draaiend gedeelte zich
boven uw hoofd. Zo wordt uw uitzicht niet gehinderd.
• De handgreep bevind zich aan de onderzijde van het dakraam. U duwt het raam
dus naar buiten toe open.
• Om de buitenruit op veilige wijze te kunnen reinigen kunt u met behulp van de
vensterbrede handgreep aan de bovenzijde het dakraam 165° rondom de as
draaien en in deze positie fixeren.
• Monteer eenvoudig VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen of rolluiken voor
meer comfort, betere isolatie en minder energieverbruik.

Dakramen met Politiekeurmerk Veilig Wonen®
GGL 2070Q en GGU 0070Q voldoen aan weerstandsklasse 2 en zijn daardoor voorzien
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Hiermee wordt de inbraakveiligheid aanzienlijk

vergroot, vooral bij opklimbare daken. Extra sloten zijn volledig in het frame
geïntegreerd, waardoor het slanke uiterlijk niet verloren gaat.
Producteigenschappen:
• Nieuwe generatie energie-efficiënte dakramen
• Betere warmte-isolatie dankzij ThermoTechnology™ isolatiemateriaal in de
constructie
• Geschikt voor 1-op-1 vervanging met behoud van bestaande aftimmering
• Voorbereid op montage van raamdecoratie en zonwering
• Geschikt voor dakhellingen van 15° - 90°
• Vervaardigd uit FSC gecertificeerd grenenhout, PEFC certificaat op aanvraag
• Voorbereid op montage van raamdecoratie en zonwering

Overige dakramen
Voor verschillende specifieke toepassingen heeft VELUX speciale oplossingen
beschikbaar.
• Classico
• Regengeluiddempend dakraam
• Velta
• Vluchtvensters
• Rookafvoersysteem
Kijk voor een compleet overzicht van alle variaties op www.velux.nl.

Afwerking aan de interieurzijde
Welke keuze heeft u voor de afwerking van uw dakraam? In uw interieur moet alles op
elkaar afgestemd zijn. De kleur van uw muur moet aansluiten bij de kleur van de vloer.
En ook de meubels worden daar weer op aangepast. Waarom zou dat anders moeten zijn
bij de kleur van het kozijn van uw dakraam? Onderzoek heeft uitgewezen dat ruim 66%
van de Nederlandse consument haar kozijn graag wit afgelakt wil hebben. Dus bij VELUX
krijgt u wit afgelakte dakramen.

Grenenhout - Wit afgelakt
VELUX dakramen worden standaard wit afgelakt geleverd. Het voordeel is een langere
onderhoudscyclus (factor 2 ten opzichte van blank afgelakte dakramen). Bovendien past
de witte kleur van het dakraam in vrijwel ieder Nederlands interieur.
Deze
•
•
•
•
•
•

afwerking is beschikbaar voor de volgende typen dakramen:
GGL - Tuimelvenster - handbediend
GPL - Uitzettuimelvenster - handbediend
GGL INTEGRA® - Tuimelvenster - Elektrisch bediend (netstroom)
GGL INTEGRA® Solar - Tuimelvenster - Elektrisch bediend (zonne-energie)
GDL - Cabrio dakraam - het balkonvenster van VELUX
GEL - VELUX dakterrasvenster - het terrasvenster van VELUX

FSC gecertificeerd
Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd. Het
Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoordelijk
gebruik van de wereldbossen promoot. De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van
de eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze
dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.

Vochtbestendig - Wit afgelakt
De met warmte behandelde houten kern van dit dakraam is omhult met een naadloze,
wit afgelakte polyurethane afwerklaag (kunststof). Vocht en zon hebben geen invloed
op het hout, waardoor u zo goed als geen onderhoud hoeft te plegen aan het dakraam.
Ideaal voor vochtige ruimten zoals badkamers, zolders waar de ketel is gesitueerd en
keukens of hoog geplaatste dakramen zoals in een trappenhuis of hoge zolder.
Deze
•
•
•
•

afwerking is beschikbaar voor de volgende typen dakramen:
GGU - Tuimelvenster - handbediend
GPU - Uitzettuimelvenster - handbediend
GGU INTEGRA® - Tuimelvenster - Elektrisch bediend (netstroom)
GGU INTEGRA® Solar - Tuimelvenster - Elektrisch bediend (zonne-energie)

PEFC gecertificeerd
Alle VELUX dakramen worden sinds 1 april 2009 geleverd met 100% PEFC gecertificeerd
hout. Hierdoor heeft al het toegepaste hout in de dakramen van VELUX voor de volle

100% een herleidbare duurzame herkomst en voldoet 100% van haar dakraam
productprogramma aan het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

