VELUX raamdecoratie
Energie Comfort gordijn
VELUX Energie Comfort gordijnen bestaan uit een dubbele plissé met een aluminium
binnenlaag die de isolatie maximaal 34% verbetert. Ze zitten niet vast aan de boven- of
onderkant van het dakraam en kunnen daardoor op elke plek in het raam worden
aangebracht voor een perfecte lichtinval in uw werkkamer.
• Verduisterend effect
• Tot 34% betere isolatie
• Flexibele, traploze bediening
• Elegant ontwerp zonder zichtbare koorden
• Binnen enkele minuten gemonteerd met het unieke Pick&Click!® systeem
• Verkrijgbaar in negen kleuren
Handmatig
Elektrisch

– FHC
– FMC

Verduisterend rolgordijn
VELUX verduisterende rolgordijnen maken de ruimte op elk gewenst moment volledig
donker. Ze zijn ideaal in slaapkamers waar de lichtinval goed te regelen moet zijn voor
optimale nachtrust of een dutje overdag. Onze verduisterende rolgordijnen passen
perfect bij uw VELUX dakramen. Ze zijn verkrijgbaar in talloze kleuren en dessins zodat
voor elke inrichting de juiste te vinden is.
• Traploze bediening
• Slank, elegant ontwerp voor optimale integratie in uw dakraam
• Reflecterende coating voor betere isolatie
• Binnen enkele minuten gemonteerd met het unieke Pick&Click!® systeem
• 40 verschillende kleuren en dessins
Handmatig
Elektrisch
Zonne-energie

– DKL
– DML
– DSL

Rolgordijn
VELUX rolgordijnen zijn een eenvoudige, aantrekkelijke manier om de lichtinval te
temperen en te zorgen voor privacy.
• Tempert de lichtinval
• Zorgt voor privacy
• Verkrijgbaar met zijgeleidingen en traploze verstelling, in 37 kleuren en dessins
• Ook verkrijgbaar met haakjes en verstelling in 3 standen, in 4 standaard kleuren
• Binnen enkele minuten gemonteerd met het unieke Pick&Click!® systeem
Handmatig

- RFL

Met haakjes
Elektrisch
Zonne-energie

– RHL
– RML
- RSL

Jaloezie
Onderhoudsarme, vochtbestendige VELUX jaloezieën zijn optimaal voor de badkamer en
de keuken. Deze koordloze, vochtbestendige jaloezieën zijn eenvoudig schoon te maken.
Het unieke ontwerp komt zonder lelijke hangende koordjes uit. U verstelt gewoon de
lamellen in de gewenste richting om de lichtinval optimaal te regelen. Jaloezieën zijn
geweldig om van uw uitzicht en uw privacy te genieten.
• Ideaal voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en keukens
• Gemakkelijk schoon te maken
• Optimale regeling van lichtinval
• Een goed uitzicht en tegelijk volop privacy
• Door het unieke ontwerp kunt u de lichtinval regelen door de lamellen gewoon in
de gewenste stand te verstellen
• Koordloze bediening, dus ook zonder hangende koorden
• De kantelbediening kan op de gewenste hoogte worden geplaatst
• De lamellen hebben geen openingen zodat er geen ongewenste lichtinval is
• Binnen enkele minuten gemonteerd met het unieke Pick&Click!® systeem
Handmatig
Elektrisch

– PAL
– PML

Verduisterend rolgordijn plus plissé
Het VELUX verduisterende rolgordijn plus plissé is een ideaal 2-in-1-product. Het beste
van twee producten: op elk gewenst moment volledig donker en aangenaam gedempt
licht overdag. Ideaal voor de kinderkamer waar de juiste balans voor spelen en slapen
gevonden moet worden. Ons verduisterende rolgordijn plus plissé is verkrijgbaar in vier
kleuren voor het verduisterende gedeelte in combinatie met een wit plissé gordijn.
• Op elk gewenst moment volledig donker
• Voor een zacht gedempte lichtinval
• Traploze instelling
• Slank, elegant ontwerp voor optimale integratie in uw dakraam
• Reflecterende coating voor betere isolatie
• Binnen enkele minuten gemonteerd met het unieke Pick&Click!® systeem
Handmatig

– DFD

Insectenhor
Met een VELUX insectenhor blijft uw uitzicht onbelemmerd, laat u frisse lucht naar binnen
en houdt u lastige insecten buiten. Onze insectenhorren zijn eenvoudig te bedienen. Ze

zijn keurig beschermd opgeborgen in de cassette als ze niet nodig zijn en passen perfect
bij uw VELUX dakraam.
• 100% insectenvrij
• Duurzaam, transparant materiaal belemmert uw uitzicht niet
• Past perfect op elk VELUX dakraam
Handmatig

– ZIL

Buitenzonwering
VELUX buitenzonwering houdt de zonnestralen al tegen voordat het glas van uw ramen
wordt bereikt. Zo wordt de indirecte hitte tot wel 90% gereduceerd. Dat helpt om uw
kamer aangenaam te houden op warme zomerse dagen. Bovendien is onze zonwering
transparant zodat uw uitzicht onbelemmerd blijft en de lichtinval optimaal is. VELUX
zonwering is gemakkelijk van binnenuit te installeren.
• Reductie van indirecte hitte tot 90%
• Transparant weefsel laat lichtinval in de kamer toe en uw uitzicht blijft
onbelemmerd
• Wordt van binnenuit bediend
• Gemakkelijk van binnenuit te installeren
Handmatig
Koordbediend
Elektrisch
Zonne-energie

–
–
–
–

MHL
MAL
MML
MSL

Rolluiken
Ideaal voor een optimaal binnenklimaat tijdens ieder jaargetijde: VELUX rolluiken zorgen
dat uw kamer 's zomers niet te warm wordt en 's winters niet te koud. U kunt op elk
gewenst moment bovendien de hele kamer compleet verduisteren. Ze beperken
bovendien de geluidsoverlast tijdens hagel en regen en zorgen voor een veiliger gevoel in
huis.
Onze rolluiken zijn ontworpen voor langdurig gebruik. Ze bestaan uit robuust aluminium
en worden onder extreme omstandigheden getest om zeker te zijn dat ze jaren meegaan
ongeacht hoe moeder natuur met ze omspringt.
Elk VELUX rolluik past perfect bij op alle VELUX dakramen, wat de installatie aanzienlijk
eenvoudiger maakt. Ze zijn vanuit uw kamer niet te zien als ze open zijn. De slanke
cassette is perfect in uw dak te integreren, ongeacht uit welk materiaal dat bestaat.
• Reductie van opwarming tot 95%
• Is 100% verduisterend
• Tot 21% betere isolatie tegen kou*
• Beperkt geluidsoverlast door regen of hagel

•

Geeft een veiliger gevoel

Handmatig
Stangbediend
Elektrisch
Zonne-energie

–
–
–
–

SHL
SCL
SML
SSL

Algemene kenmerken
Niets is mooier dan de perfecte klik
Originele VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken passen perfect op alle
VELUX dakramen. We bieden de grootste collectie raamdecoratie voor dakramen op de
markt. Al onze zonregulerende producten passen gegarandeerd perfect, zien er geweldig
uit en zijn duurzaam en uiterst betrouwbaar.
Een regenboog aan kleuren
Van onzichtbare koordjes en slank ontwerp tot een zwarte geverfde binnenkant van de
zijgeleidingen en Oeko-tex materiaal, we zorgen altijd net voor iets bijzonders. Of u nu
de lichtinval wilt regelen, bescherming tegen hitte zoekt, of een mooie uitstraling dan wel
een kleuraccent wilt, hier vindt u beslist de juiste raamdecoratie voor uw wensen. Kies
uit onze ruime collectie raamdecoratie een kleur of dessin passend bij de inrichting van
uw kamer.
Comfort en gemak
We bieden op verschillende manieren gemak voor de bediening van onze producten. U
kunt kiezen uit handmatige of elektrische bediening en aandrijving door zonne-energie.
Profiteer meteen van onze automatische afstandsbediening als u een elektrisch systeem
op netstroom of zonne-energie kiest. Dit innovatieve systeem brengt comfort binnen
handbereik doordat u kunt programmeren hoe en wanneer uw huis geventileerd wordt en
welke lichtinval u wenst.

