VELUX modulaire daklichten
Daglicht laat een huis leven

VELUX modulaire daklichten
VELUX modulaire daklichten vormen een daglichtoplossing voor platte daken
die maximaal daglicht in het gebouw toelaat. De grote hoeveelheid daglicht
komt mede doordat het kozijn van onderaf niet zichtbaar is. Naast standaardformaten kunnen er - op aanvraag - speciale formaten geleverd worden.
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Standaard situatie.
Voldoende daglicht

Standaard uitbouw.
Met ruimte, minder daglicht

Uitbouw met lichtstraat
Comfortabeleruimte,
ideaal daglicht

Monolight vast

Monolight ventilerend

Linearlight: vast en ventilerend

Monolight vast is een perfecte,
niet-ventilerende oplossing voor
voldoende natuurlijk daglicht.
VELUX modulaire daklichten hebben
een elegant en esthetisch ontwerp

Monolight ventilerend is een optimale
oplossing als er behoefte is aan daglicht
en natuurlijke ventilatie. Een esthetische
en functionele oplossing met een volledig
geïntegreerde kettingaandrijving, die
is verborgen in de houten opstand. De
kettingslaglengte is 300 mm.

Linearlight is een unieke oplossing. Door de
modules naast elkaar te plaatsen, ontstaat
een doorlopend systeem dat geen aanvullende
ondersteuning nodig heeft. De oplossing kan
bestaan uit vaste modules, ventilerende modules
of een combinatie van beide. Het geavanceerde
verbindingssysteem en de afvoergoot zorgen
voor een water- en luchtdichte verbinding tussen
de modules. Een subtiele balk creëert een mooie
verbinding aan de binnenzijde.

Inbraakwerend
Bereikbare daklichten moeten conform
het bouwbesluit inbraakwerend zijn.

Module constructie
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Aluminium frame (hoogte varieert afhankelijk van beglazing)
Gelaste hoeken en gepoedercoat aluminium frame met de
standaard kleur RAL 7043, glans 30
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Low-E beglazing
Verkrijgbaar in dubbele en triple glas
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Zeefdruk
De zeefdruk geeft zowel een mooie afwerking als UV-bescherming
aan de pakkingen en de onderliggende constructie
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Pakkingen
De pakkingen zorgen voor een water- en luchtdichte
constructie
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Dagmaat
Loodrechte dagkant die het heldere interne deel van het product
definieert en zorgt voor een geweldige verbinding met het interieur
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Dagkant afwerk groef
Maakt de verbinding van gipsplaat eenvoudig en intuïtief
tijdens de installatie
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Isolerende minerale wol
Isolatiemateriaal in het frame zorgt voor een goede isolerende
werking van het gehele product
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Dampscherm
De voorgemonteerde dampscherm zorgt voor een gemakkelijke
en veilige aansluiting op de dampscherm in de dakconstructie
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Ventilatie
Bij ventilerende modules is de kettingaandrijving volledig
geïntegreerd in de houten opstand. De aandrijving is niet zichtbaar
vanaf de binnenkant als de module gesloten is. Er is dus geen
optisch verschil tussen vaste en ventilerende modules.
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