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Ontdek wat meer 
daglicht en frisse 
lucht met uw zolder 
en aanbouw doen
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Wij weten dat de kwaliteit van leven 
sterk samenhangt met de kwaliteit 
van onze leefomgeving. Niet geheel 
verrassend aangezien we 90% van onze 
tijd binnen zijn om te wonen, werken, 
leren en spelen.
Meer daglicht en frisse lucht in uw 
huis zorgen ervoor dat u een gezonde, 
aangename en frisse leefomgeving, 
een inspirerende werkomgeving en een 
efficiënte leeromgeving heeft. Met een 
comfortabel binnenklimaat haalt u het 
maximale uit uzelf en uw zolder.
 
Uw zolder kan uw eigen droomruimte 
worden. Die ruimte waar u de dag 
vol energie start en met de perfecte 
nachtrust eindigt. Of waar uw kinderen 
een uurtje langer spelen en ook nog eens 
beter kunnen leren. Of misschien toch die 
oase van rust voor de juiste energie en 
optimale focus.
 
Alles is mogelijk, maar verbouwen doet 
u niet dagelijks. Wij helpen u met onze 
Licht&Lucht adviseurs en deze brochure 
graag stap voor stap in het realiseren van 
uw droomruimte. 
 
Geef uw dromen de ruimte en ontdek in 
deze brochure wat meer daglicht en frisse 
lucht met uw zolder doet.
 
Laat u inspireren.

Van zolder naar 
droomruimte met 
meer daglicht en 
frisse lucht
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Per dag voegt  
een gezin van 4  

10 liter vocht 
toe aan de 

lucht in 
huis

Europees onderzoek

Healthy Homes Barometer 2016
Het belang van een comfortabel binnenklimaat wordt onderstreept door de Healthy Homes 
Barometer 2016. Een Europees onderzoek dat jaarlijks uitgevoerd wordt door de VELUX 
Group. De barometer geeft een beeld van de mate waarin Europeanen bezig zijn met een 
gezonde leefomgeving en hoe ze tegen bepaalde zaken aankijken.
 
Een belangrijke conclusie is het feit dat 
Europeanen een gezond huis belangrijker 
vinden voor hun gezondheid dan stoppen 
met roken of starten met sporten. Daarom 
is het nu tijd dat we beginnen om ons huis 
te zien als een belangrijk onderdeel van een 
gezonde levensstijl.

Download het onderzoek op www.velux.nl/healthyhomes

Ontdek de kracht van meer 
daglicht & frisse lucht
Een optimaal binnenklimaat en voldoende natuurlijk daglicht dragen bij aan een gezonde 
en comfortabele leefomgeving. Frisse lucht zorgt ervoor dat we ons in het algemeen beter 
voelen en voorkomt allergieën en ademhalingsproblemen. Natuurlijk daglicht verbetert de 
slaap en het concentratievermogen om bijvoorbeeld te leren.

Meer comfort en  
een betere gezondheid 

• Voldoende daglicht heeft positieve 
 invloed op het humeur en vermoeidheid
• De juiste dagelijkse dosis daglicht en 
 duisternis is goed voor de gezondheid 
 en rust
• Een omgeving met veel daglicht maakt 
 dat kinderen en volwassenen tot 15% 
 productiever en geconcentreerder 
 werken
• Door 2 tot 4 keer per dag gedurende 
 5 minuten te luchten heeft uw huis  
 voldoende frisse lucht voor een gezond 
 binnenklimaat

De noodzaak van meer  
daglicht en frisse lucht 
• Mensen ademen 22.000 keer per 
 dag in en uit. Dus ook lucht van slechte 
 kwaliteit
• Door te koken, douchen en schoon te 
 maken voegt een gezin gemiddeld 10 
 liter vocht toe aan de lucht in huis
• Ongeveer 10 tot 50% van de 
 gebouwen kampt met te hoge 
 luchtvochtigheid en daardoor een 
 verhoogd risico op het verspreiden van 
 allergieën
• Sommige verontreinigde stoffen komen 
 binnen 2,5 tot 5 keer zo vaak voor dan 
 buiten

Een goede  
hoeveelheid natuurlijk 
daglicht verbetert het 
leervermogen met 15%15%

Mensen ademen 22.000 
keer per dag in en uit. 

Dus ook lucht van slechte 
kwaliteit

22.000
 keer

Door 2 tot 4 keer per dag 
te ventileren creëert u een 

gezond binnenklimaat

2-4 keer
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Op de volgende pagina’s vindt u vier stappen die leiden tot 
een passend Licht&Licht advies en zo van uw zolder uw 
droomruimte maken. Vraagstukken die u samen met onze 
Licht&Lucht adviseur kunt doorlopen, zodat hij u een passend 
advies kan geven, maar die ook prima te gebruiken zijn als 
naslagwerk.

In 4 stappen het 
beste Licht&Lucht 
advies
De vraagstukken die van uw  
zolder uw droomruimte maken

Hoeveel daglicht heeft uw droomruimte nodig?

Hoeveel frisse lucht heeft uw droomruimte nodig?

Hoe behoudt u een aangename temperatuur in huis?

Waar gaat uw ruimte voor gebruikt worden?

1

2

3

4
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Hoeveel  
daglicht heeft uw 
droomruimte nodig?

Hoeveel daglicht is er al  
in uw ruimte aanwezig?
Veel daglicht geeft een positieve impuls aan onze 
gezondheid. Daglicht draagt bij aan uw gemoedstoestand 
en humeur. Het is daarom goed om te kijken hoeveel 
daglicht er op dit moment in uw ruimte aanwezig is. Zijn 
dat bijvoorbeeld alleen verticale ramen? Of heeft u ook 
dakramen? Het is bewezen dat dakramen twee keer zo 
veel daglicht binnen laten dan verticale ramen. 

Daarnaast wordt er vaak bij een verbouwing gedacht 
aan een traditionele dakkapel, maar helaas resulteert 
dat doorgaans in een grote beperking van binnenkomend 
daglicht. Een traditionele dakkapel heeft een verticaal 
geplaatst raam met een plat dak dat een groot deel van 
het daglicht blokkeert. Een VELUX dakraam of de VELUX 
dakserre laat daglicht veel verder de ruimte binnen.

Wat is de juiste positie van een raam?
De positie van de ramen heeft invloed op de verdeling 
van daglicht in de kamer en bepaalt de hoeveelheid 
‘bruikbaar’ daglicht. Het spreiden van een aantal ramen is 
bijvoorbeeld beter dan het plaatsen van één groot raam. 
Daglicht komt zo beter de ruimte in.

Bij het bepalen van de positie van een raam moet 
ook rekening worden gehouden met het uitzicht op 
de omgeving en de ooghoogte van de bewoners. Met 
een raam op de ideale positie kunt u zowel zittend 
als staand naar buiten kijken. Voor een onbelemmerd 
uitzicht is tevens een uitzettuimelvenster een goede 
keuze, vanwege de onderhandgreep en het scharnierpunt 
bovenin.

Wat is het vloeroppervlak  
van uw ruimte?
Volgens het bouwbesluit moet de glasoppervlakte 
minimaal 10% bedragen van het totaal beloopbare 
vloeroppervlak van de kamer.

Voor een gezond en comfortabel binnenklimaat wordt 
echter aanbevolen dat de glasoppervlakte 20% of zelfs 
25% bedraagt van het totaal beloopbare vloeroppervlak 
van de kamer.

Dit levert voor uw ruimte een eenvoudige rekensom op. 
U kunt dit zelf of samen met onze Licht&Lucht adviseur 
uitrekenen. Onze Licht&Lucht adviseur kan u vervolgens 
precies vertellen welke oplossing uw ruimte nodig heeft.

Natuurlijk daglicht is essentieel 
voor een gezond en comfortabel 
binnenklimaat. Voldoende daglicht 
heeft een positieve invloed op het 
humeur en en vermindert vermoeidheid. 
Een omgeving met veel daglicht maakt 
dat kinderen en volwassenen tot 15% 
productiever en meer geconcentreerd 
werken. Beantwoord de volgende 
vragen en ontdek hoeveel daglicht uw 
ruimte nodig heeft.

x 10%= 1,20m212 m2

Stap 1

Dakramen 
leveren 2x 

zoveel daglicht 
op dan verticale 

ramen.

Minimale daglichtberekening

U weet nu welke aspecten ervoor zorgen dat 
er meer daglicht in uw ruimte komt en hoeveel 
daglicht uw ruimte nodig heeft. In de volgende 
stap ontdekt u hoeveel frisse lucht uw ruimte 
nodig heeft. 

Heeft u nog geen contact gehad met een 
Licht&Lucht adviseur? Bezoek dan velux.nl/
geeftuderuimte
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Hoeveel frisse 
lucht heeft uw 
droomruimte nodig?

Wat is de luchtvochtigheid  
in uw ruimte?
Ongeveer 10 tot 50% vande gebouwen kampt met
te hoge luchtvochtigheid en heeft daardoor een verhoogd 
risico op het verspreiden van allergieën. Het is daarom 
belangrijk om de luchtvochtigheid in uw ruimte vast te 
stellen.Want door te koken, douchen en schoon te maken 
voegt een gezin dagelijks 10 liter vocht toe aan de lucht 
in huis. Als de luchtvochtigheid in uw huis tussen de 40 
en 60% ligt is uw binnenklimaat in balans.

Welke manieren van ventilatie zijn er?
Naast het vloeroppervlak en luchtvochtigheid heeft een 
slimme positionering van zowel gevel- als dakramen ook 
grote invloed op de frisse lucht in uw ruimte. We geven u 
graag enkele tips.
 
Achtergrondventilatie
Uw ruimte moet kunnen 
ademen om condensatie en 
vervuilde lucht te voorkomen. 
De ventilatieklep in VELUX 
dakramen laat continu schone 
lucht binnen en het filter houdt 
stof en insecten buiten.

Luchten
Het effectief luchten van een 
woning kan kort maar frequent. 
Door dakramen aan weerszijden 
van uw ruimte te plaatsen, kan 
verse lucht gemakkelijk door de 
ruimte trekken. Hierdoor is de 
ruimte in 10 minuten voorzien 
van nieuwe, verse lucht. 

Schoorsteeneffect
Warme lucht stijgt omhoog, 
waardoor die het snelst door 
een hoog geplaatst dakraam 
naar buiten stroomt. Verse en 
koele lucht stroomt naar binnen 
door ramen die lager in het huis 
geplaatst zijn.

Wat is het vloeroppervlak  
van uw ruimte?
De bestemming en de grootte van uw droomruimte 
beïnvloedt de benodigde nominale ventilatiecapaciteit.
Dakramen zijn perfect voor snelle en efficiënte ventilatie, 
zonder hiervoor mechanische apparatuur te hoeven 
gebruiken. Omdat dakramen zijn gepositioneerd in het 
dak waar zich de meeste warme en vochtige lucht 
bevindt, wordt deze lucht efficiënt verwisseld met verse 
lucht.
 
Per m2 vloeroppervlakte moet er 0,9 l/s worden 
geventileerd, met een minimumcapaciteit van 7 liter  
per seconde per ruimte.
 
Dit levert voor uw ruimte een eenvoudige rekensom 
op. Dit kunt u zelf uitrekenen, of samen met onze 
Licht&Lucht adviseur die beschikt over de juiste 
technische kennis van VELUX producten. Onze 
Licht&Lucht adviseur kan u vervolgens precies 
vertellen welke oplossing uw ruimte nodig heeft. Om 
de ventilatiecapaciteit van een dakraam te vergroten is 
het bijvoorbeeld mogelijk een zelfregulerende ventilatie-
unit in een dakraam te plaatsen. Hierdoor voorkomt u 
bovendien het gevoel van tocht in de kamer.

We besteden 90% van onze tijd in 
gebouwen. Door binnen te koken, 
wassen en adem te halen resulteert 
dit in toenemende luchtvochtigheid en 
dus een slecht binnenklimaat. Dit heeft 
direct invloed op de gezondheid en dus 
is voldoende ventilatie essentieel. Een 
goed binnenklimaat zorgt bijvoorbeeld 
voor 50% minder kans op allergieën, 
met name bij kinderen. Beantwoord 
de volgende vragen en ontdek hoeveel 
frisse lucht uw ruimte nodig heeft.

Stap 2

U weet nu welke aspecten ervoor zorgen dat er 
meer frisse lucht in uw ruimte komt en hoeveel 
frisse lucht uw ruimte nodig heeft. In de 
volgende paragraaf ontdekt u hoe u uw ruimte 
op een aangename temperatuur houdt.

Heeft u nog geen contact gehad met een 
Licht&Lucht adviseur? Bezoek dan velux.nl/
geeftuderuimte

Per dag voegt  
een gezin van 4  

10 liter vocht 
toe aan de 

lucht in 
huis
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EnergiebalansWarmteverliesZonnewarmte
toetreding

Hoe kunt u snel uw ruimte afkoelen?
U kunt uw ruimte snel afkoelen met ventilatiekoeling, 
het gebruik van natuurlijke of mechanische ventilatie- 
strategieën. De meest gebruikte techniek is het gebruik 
van een verhoogde luchtstroomsnelheid en nachtelijke 
ventilatie. Ventilatie overdag haalt de overmatige 
warmte uit uw ruimte via luchtstromingen door 
natuurlijke ventilatie. Ventilatie ‘s nachts (ook wel 
nachtkoeling genoemd) zorgt ervoor dat de thermische 
massa van een gebouw afkoelt door gebruik van de koele 
buitenlucht.

  1 m2 dakraam
is energie 
efficiënter 
dan 1 m2 dak

Hoe behoudt u 
een aangename 
temperatuur in 
huis?

Hoe warmt u uw  
ruimte efficiënt op? 
U kunt met een
dakraam de warmte van
het daglicht gebruiken om
in koude maanden uw ruimte
te verwarmen. Wij noemen
dit energiebalans, dit zijn de 
energieprestaties van een raam. 
Dit is de zonneopbrengst van een dakraam minus 
het warmteverlies. De zonneopbrengst die het raam 
bereikt, is afhankelijk van de helling van het raam 
en de richting ervan. Het totale warmteverlies van 
een raam is afhankelijk van de isolatiewaarde en de 
luchtdoorlaatbaarheid. Onze Licht&Lucht adviseur kan u 
precies vertellen welke oplossing uw ruimte nodig heeft.

Wat voor gevolgen heeft de 
oriëntatierichting van een raam?
Als uw dakramen richting de zon (het zuiden) worden 
geplaatst dan kan het in de zomer warm worden. Als 
u een rolluik of buitenzonwering plaatst, blokkeert u 
overbodige zonnewarmte voordat deze uw ruimte binnen 
komt. Het efficient gebruik van zonwering kan ervoor 
zorgen dat de gevoelstemperatuur met 7 °C verlaagd 
wordt. 

Eén van de hoofddoelen van ons huis is 
om ons te beschermen tegen extreme 
omstandigheden van buiten. U probeert 
elke dag uw ruimte op een aangename 
temperatuur te krijgen. Dit realiseert 
u enerzijds met verwarming, maar ook 
met koeling. Beantwoord de volgende 
vragen en ontdek hoe u uw ruimte op 
een aangename temperatuur houdt.

Stap 3

U weet nu welke aspecten ervoor zorgen dat 
uw ruimte op een aangename temperatuur 
blijft. In de laatste stap ontdekt u dat welzijn 
meer is dan uw gezondheid. 

Heeft u nog geen contact gehad met een 
Licht&Lucht adviseur? Bezoek dan velux.nl/
geeftuderuimte
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Waar gaat  
uw ruimte voor 
gebruikt worden?

Geweldig uitzicht in de  
ruimte om op te groeien

Een dakraam zorgt voor meer uitzicht naar 
buiten. Meerdere ramen naast elkaar bieden een 
breder uitzicht, terwijl verticaal gecombineerde 
dakramen zorgen voor een betere verdeling van het 
binnenvallende daglicht, diep de ruimte in. Bekijk 
bijvoorbeeld het VELUX combi-gevel systeem in ‘de 
ruimte om op te groeien’ op pagina 16. Hier kan een 
laag dakraam worden toegevoegd, zodat uw kinderen 
ook naar buiten kunnen kijken.

Meer comfort in de  
ruimte om te slapen

De VELUX INTEGRA® familie bevat een zeer 
complete range aan elektrische of op zonne-energie 
aangestuurde dakramen, raamdecoratie en rolluiken. 
Ze sluiten automatisch bij regen door de standaard 
regensensor en ventileren ook automatisch. Met 
automatische programma’s kunt u zonder zorgen 
gaan slapen. Het rolluik opent ’s ochtends om u door 
de eerste zonnestralen te wekken. Bekijk de VELUX 
INTEGRA® dakramen in ‘de ruimte om te slapen’ op 
pagina 26.

Extra leefruimte in de  
ruimte om te werken

Het toevoegen van daglicht geeft u in ieder geval al 
het gevoel van extra ruimte. Een lichte kamer lijkt 
altijd groter, maar met een VELUX dakserre creëert u 
nog meer ruimte. Onze dakserre is zonder vergunning 
te plaatsen en levert meer daglicht dan een 
traditionele dakkapel. Dit geeft u in uw werkkamer 
de ruimte geconcentreerd veel werk te verzetten en 
inspiratie te vinden. Bekijk de VELUX dakserre in ‘de 
ruimte om te werken’ op pagina 36.

Meer daglicht en frisse lucht draagt 
bij aan uw welzijn. Welzijn is meer dan 
uw gezondheid. Fijner wonen ontstaat 
ook door een geweldig uitzicht, extra 
leefruimte en meer comfort. Deze extra 
welzijnsimpulsen kunnen we op maat 
adviseren wanneer wij weten waar u 
uw ruimte voor gaat gebruiken.

Hier vindt u enkele voorbeelden van 
advies voor een specifieke kamer.

Stap 4

In de volgende onderdelen vindt u inspiratie 
voor uw droomruimte en ontdekt u de kracht 
van meer daglicht en frisse lucht voor uw 
specifieke ruimte.

Heeft u nog geen contact gehad met een 
Licht&Lucht adviseur? Bezoek dan velux.nl/
geeftuderuimte
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De ruimte om 
op te groeien
Opgroeien is een ontdekkingsreis. Een reis 
die start in de eigen kamer van uw kinderen. 
Waar zij door te spelen en te leren de wereld 
verkennen. Voldoende daglicht en frisse lucht 
stimuleert hun creativiteit en verbetert het 
leren. Op deze pagina’s vindt u inspiratie en 
praktische tips voor uw kinderkamer.  
Geef de dromen van uw kind de ruimte.

16 17
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Meer 
natuurlijk 

daglicht 
stimuleert het 

spelen

minder kans op 
allergieën bij 
goed klimaat

50%

Een goede  
hoeveelheid natuurlijk 
daglicht verbetert het 

leervermogen met 15%

15%

Naast daglicht zorgt frisse lucht ervoor dat kinderen 
zich beter kunnen concentreren. Die frisse lucht is 
echter noodzakelijk, omdat door slechte luchtkwaliteit 
allergieën steeds vaker voorkomen. Vooral kinderen zijn 
bijzonder kwetsbaar voor een slechte luchtkwaliteit en 
hun kamers bevatten vaak vervuilde stoffen uit plastic 
speelgoed, elektrische apparaten, verf en meubels.

Meer daglicht en 
frisse lucht zijn van 
belang voor uw kind 

19

De belangrijkste 
succesfactoren om 
fijn op te groeien
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De belangrijkste 
succesfactoren om 
fijn op te groeien

Welke Licht&Lucht oplossingen passen daarbij?

Voldoende daglicht
Twee tuimelvensters op of naast 
elkaar geplaatst en daglicht vanuit 
de gang zorgen voor een licht 
bureau om huiswerk te maken of 
te spelen. Zelfs op een bewolkte 
dag komt er bij een goede 
spreiding van dakramen ruim 
voldoende daglicht binnen.

Aangename temperatuur
Oververhitting kan worden 
tegengegaan door gebruik te 
maken van buitenzonwering en 
natuurlijke ventilatie.
Ventilatie in combinatie met 
zonwering kan resulteren in een 
temperatuurverschil van 8 °C 
tussen binnen en buiten op een 
warme zomerdag.

Goede luchtkwaliteit
Speelgoed en elektrische 
apparaten brengen vervuilde 
stoffen een kamer binnen. Een 
VELUX INTEGRA® dakraam met 
automatische ventilatie verwijdert 
deze vervuilde stoffen uit een 
ruimte.

Aangename 
temperatuur 

Goede 
luchtkwaliteit

Voldoende 
daglicht

Wat is belangrijk bij het opgroeien?

Voldoende daglicht
Voldoende daglicht zorgt ervoor 
dat de kinderkamer meer uitnodigt 
om in te spelen en verbetert het 
leervermogen.

Aangename temperatuur 

Alle variaties in temperatuur 
kunnen prettig zijn, zo lang het 
maar niet extreem heet of extreem 
koud is. Wanneer de temperatuur 
aangenaam is zorgt dit ervoor 
dat kinderen zich beter kunnen 
concentreren.

Goede luchtkwaliteit
Het leervermogen van kinderen 
kan tot 15% stijgen wanneer zij 
kunnen spelen in een ruimte met 
een goede luchtkwaliteit.

Hoe kan dat gerealiseerd worden?

Voldoende daglicht
De hoeveelheid ‘bruikbaar daglicht’ 
neemt toe wanneer er gebruik 
wordt gemaakt van het plaatsen 
van verschillende ramen.

Aangename temperatuur
Wanneer ramen op verschillende 
plaatsen geplaatst zijn verbetert 
dit de efficiëntie om te luchten en 
helpt dit bij het snel laten afkoelen 
van een ruimte. Buitenzonwering 
voorkomt oververhitting 
gedurende de dag.

Goede luchtkwaliteit
Door te luchten nadat kinderen 
gespeeld hebben blijft de lucht 
fris en gezond. Een geopende 
ventilatieklep zorgt voor een 
omgeving waar continu frisse 
lucht aanwezig is. Luchten 
voordat er huiswerk gemaakt 
wordt stimuleert de leercurve van 
kinderen.
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Ontdek wat meer 
daglicht en frisse lucht 

met uw zolder doet. 
Laat u inspireren.Voor Na
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De beste producten 
voor uw kinderkamer

24

Laat uw kind overdag lekker spelen en ’s avonds rustig slapen. 
Met daglicht, frisse lucht en verduistering bepaalt u zelf de 
perfecte omstandigheden.

Verkrijgbaar met handgreep aan de bovenzijde  
of aan de onderzijde

Optimale verduistering met zelfs ontwerpen van  
Disney en Star Wars

Alle raamdecoratie en accessoires zijn eenvoudig  
te monteren

VELUX dakraam  
& verduisterend rolgordijn

Vanaf: € 679,00

De juiste hoeveelheid daglicht om de dag actief door te komen. 
Door de buitenzonweringen blijft de temperatuur binnen 
comfortabel.

Dakramen zijn aan elkaar te koppelen voor extra  
veel daglicht

Een breder uitzicht en betere spreiding van het daglicht

Buitenzonweringen houden de ongewenste  
zonnewarmte buiten

Twee VELUX dakramen  
& buitenzonwering

Vanaf: € 1314,00

Ervaar daglicht door naar buiten te kijken. Voeg een laag raam 
toe, zodat ook de kinderen kunnen zien wat er buiten gebeurt.

Verkrijgbaar als enkele variant of als duo met  
twee combinaties naast elkaar

Beter uitzicht naar beneden geeft het gevoel van  
meer ruimte

Voor de optimale veiligheid van uw kind kan het  
onderste element slechts beperkt open

Vanaf: € 1443,98

VELUX combi-gevel systeem

Stel zelf uw ideale VELUX oplossing samen op:

http://www.veluxproductconfigurator.nl/

U vindt een totaaloverzicht van onze prijzen in de prijslijst die u 

heeft ontvangen bij dit magazine.
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De ruimte  
om te slapen
Voortdurend op zoek naar momenten van 
rust. Uw slaapkamer is uw oplaadpunt. 
‘s Avonds donker genoeg voor een goede 
nachtrust, ‘s ochtends natuurlijk licht om 
vol energie de dag te starten en overdag 
het perfecte klimaat om uw balans te 
vinden. Op deze pagina’s vindt u inspiratie 
en praktische tips voor uw slaapkamer.  
Geef uw dromen de ruimte.
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Dagelijks moet ongeveer 
30m3 aan frisse lucht uw 

slaapkamer verversen. 
Zo blijft de luchtkwaliteit 

optimaal

30m3

Frisse lucht zorgt 
ervoor dat u ’s 

ochtends alerter 
wakker wordt

Mensen ademen 22.000 
keer per dag in en uit. 

Dus ook lucht van slechte 
kwaliteit

22.000
 keer

Daglicht bepaalt de natuurlijke slaapbehoefte van 
ons lichaam. Hormonen die daardoor zijn aangemaakt 
zorgen ervoor dat u tot rust komt wanneer het 
donker wordt. Eenmaal in slaap zorgt een complete 
verduistering voor de optimale rust. De uren die 
u slapend doorbrengt zorgen er wel voor dat de 
slaapkamer een hoge luchtvochtigheid en een hoog  
CO2 gehalte krijgt. Ventilatie is daarom essentieel.

Fijner slapen met 
meer daglicht en 
frisse lucht
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De belangrijkste 
succesfactoren om 

goed te slapen

Welke Licht&Lucht oplossingen passen daarbij?

Balans tussen licht en 
duisternis

Twee tuimelvensters op of naast 
elkaar geplaatst en daglicht vanuit 
de gang zorgen voor een licht 
bureau om huiswerk te maken of 
te spelen. Zelfs op een bewolkte 
dag komt er bij een goede 
spreiding van dakramen ruim 
voldoende daglicht binnen.

Aangename temperatuur
Oververhitting kan worden 
tegengegaan door gebruik te 
maken van UV-werende ramen, 
buitenzonwering en natuurlijke 
ventilatie. Ventilatie verlaagt de 
binnentemperatuur met gemiddeld 
5 °C. 

Goede luchtkwaliteit
Naast elkaar geplaatste ramen 
maken het mogelijk om in slechts 
15 minuten een ruimte goed te 
ventileren. Dakramen die boven 
elkaar zijn geplaatst versnellen dit 
proces zelfs nog meer.

Aangename 
temperatuur 

Goede 
luchtkwaliteit

Balans tussen licht 
en duisternis

Wat is belangrijk voor het slapen?

Balans tussen licht en 
duisternis

Een ruimte waar het 100% 
donker is draagt bij aan een 
rustige slaapomgeving. Het 
dag-nachtritme van het lichaam 
wordt grotendeels geregeld door 
daglicht, vooral door de hormonen 
cortisol en melatonine.

Aangename temperatuur 

Een aangename temperatuur 
verbetert de kwaliteit van uw 
slaap.

Goede luchtkwaliteit
Veel tijd doorbrengen in de 
slaapkamer zorgt voor een 
vochtige en CO2 verzadigde 
omgeving. Frisse lucht leidt 
tot verhoogde alertheid in de 
ochtend.

Hoe kan dat gerealiseerd worden?

Balans tussen licht en 
duisternis

Een groot dakraam is net zo 
belangrijk als verduisterende 
rolgordijnen.

Aangename temperatuur
Verduistering gedurende de dag 
voorkomt oververhitting. Luchten 
voor het slapengaan verlaagt de 
temperatuur.

Goede luchtkwaliteit
Een VELUX INTEGRA® dakraam 
met automatische ventilatie 
maakt het eenvoudig om 
gedurende de dag en nacht te 
ventileren - een open ventilatieklep 
maakt het mogelijk om continu te 
ventileren.
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Ontdek wat meer 
daglicht en frisse lucht 

met uw zolder doet. 
Laat u inspireren.Voor Na
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De beste producten 
voor uw slaapkamer

34

De ruimte om écht goed tot rust te komen. Het alternatief voor 
een traditionele dakkapel creëert de ruimte die u nodig heeft en 
vult deze met daglicht en frisse lucht.

Zonder vergunning te plaatsen

Levert meer daglicht dan een traditionele dakkapel

Creëert de ruimte waar u van droomt

VELUX dakserre

Met automatische programma’s kunt u zonder zorgen gaan 
slapen. Het rolluik opent ’s ochtends om u door de eerste zonnes-
tralen te wekken.

Sluit automatisch bij regen door regensensor

Automatische ventilatie en vele andere  
comfortabele programma’s

Rolluik houdt het ’s nachts koel en donker

VELUX INTEGRA® dakraam 
met elektrisch rolluik

Haal daglicht en frisse lucht binnen wanneer u dat wilt, maar 
houd de zonnewarmte buiten voor een aangename temperatuur.

Verkrijgbaar met handgreep aan de bovenzijde  
of aan de onderzijde

Alle raamdecoratie en accessoires zijn eenvoudig  
te monteren

Houd de overbodige zonnewarmte buiten tijdens  
warme dagen

VELUX dakraam  
& buitenzonwering

Vanaf: € 648,00

Vanaf: € 3219,00

Vanaf: € 5338,00

Stel zelf uw ideale VELUX oplossing samen op:

http://www.veluxproductconfigurator.nl/

U vindt een totaaloverzicht van onze prijzen in de prijslijst die u 

heeft ontvangen bij dit magazine.
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De ruimte om 
te werken
Die oase van rust die u soms echt nodig 
heeft. Omdat er een leuke klus ligt of dat 
de administratie zich al tijden opstapelt. 
Dan bent u op zoek naar een ruimte die u 
energie geeft en waar u beter presteert. 
Op deze pagina’s vindt u inspiratie en 
praktische tips voor uw werkkamer.  
Geef uw dromen de ruimte.
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Meer natuurlijk 
daglicht stimuleert 

de creativiteit

Door 2 tot 4 keer per dag 
te ventileren creëert u een 

prettige werkomgeving

2-4 keer

Uit onderzoek blijkt dat veel 
daglicht de productiviteit 

tot wel 15% verbetert

15%

Uw eigen werkplek is een ruimte voor inspiratie en 
het realiseren van uw ideeën. Wanneer u veel gebruik 
maakt van elektrische apparatuur, is het ventileren van 
vervuilde lucht belangrijk. Ventilatie draagt ook bij aan 
de temperatuur in uw kamer. De combinatie van frisse 
lucht en goede zonwering zorgt dat uw concentratie 
optimaal blijft.

Ideeën sneller 
realiseren met meer 
daglicht en frisse lucht
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De belangrijkste 
succesfactoren om 

fijn te werken

Welke Licht&Lucht oplossingen passen daarbij?

Een lichte werkkamer
Twee tuimelvensters op of naast 
elkaar geplaatst en daglicht vanuit 
de gang zorgen voor een licht 
bureau. Zelfs op een bewolkte dag 
komt er nog voldoende daglicht 
binnen.

Aangename temperatuur
Oververhitting kan worden 
tegengegaan door gebruik te 
maken van buitenzonwering 
en natuurlijke ventilatie. 
Ventilatie in combinatie met 
zonnewering kan resulteren in 
een temperatuurverschil van 8 °C 
tussen binnen en buiten op een 
warme zomerdag.
 

Goede luchtkwaliteit
Elektrische apparaten brengen 
vervuilde stoffen een kamer 
binnen. De VELUX INTEGRA® 
dakraam met automatische 
ventilatie verwijderd deze 
vervuilde stoffen uit een ruimte. 

Aangename 
temperatuur 

Goede 
luchtkwaliteit

Een lichte  
werkkamer

Wat is belangrijk voor het werken?

Een lichte werkkamer
Daglicht zorgt voor een lichtere en 
prettige werkomgeving. Daglicht 
reflecteert miljoenen kleuren voor 
betere inspiratie.

Aangename temperatuur 

Alle variaties in temperatuur 
kunnen prettig zijn, zo lang het 
maar niet extreem heet of extreem 
koud is. Wanneer de temperatuur 
aangenaam is zorgt dit ervoor dat 
u zich beter kunnen concentreren.

Goede luchtkwaliteit
Meubels, elektrische apparaten 
en geschilderde oppervlaktes 
geven luchtjes en chemicaliën af 
die vervangen moeten worden 
door frisse, schone lucht.

Hoe kan dat gerealiseerd worden?

Een lichte werkkamer
Twee of meer VELUX dakramen 
garanderen functioneel licht en 
verminderen de behoefte voor 
kunstlicht.

Aangename temperatuur
Wanneer ramen op verschillende 
plaatsen geplaatst zijn verbetert 
dit de efficiëntie om te luchten en 
helpt dit bij het snel laten afkoelen 
van een ruimte. Buitenzonwering 
voorkomt oververhitting 
gedurende de dag.

Goede luchtkwaliteit
Geopende ventilatiekleppen zorgen 
voor een continue stroom van 
ventilatie. Regelmatig luchten 
door middel van een dakraam met 
automatische ventilatie verwijderd 
de vervuilde stoffen uit een ruimte. 
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Ontdek wat meer 
daglicht en frisse lucht 

met uw zolder doet. 
Laat u inspireren.Voor Na
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De beste producten 
voor uw werkkamer

44

Voeg nog meer leefbare ruimte toe door dakramen te spreiden 
en het uitzicht te vergroten.

Verkrijgbaar als enkele variant, of als duo met twee combi-
naties naast elkaar

Beter uitzicht naar beneden geeft het gevoel van meer 
ruimte

De ruimte wordt optimaal benut

VELUX combi-
hellend systeem

Met geautomatiseerde ventilatie en zonwering heeft u altijd het 
ideale binnenklimaat. Niet te warm voor goede concentratie en 
optimaal daglicht voor oneindige inspiratie.

Sluiten automatisch bij regen door regensensor

Automatische ventilatie en vele andere  
comfortabele programma’s

Buitenzonweringen houden het aangenaam koel  
tijdens warme dagen

VELUX INTEGRA® 
dakramen & 
buitenzonweringen

Houd de warme lucht buiten en ventileer wanneer dat nodig is. 
Met een dakraam maakt u de zolderkamer leefbaar.

Verkrijgbaar met handgreep aan de bovenzijde  
of aan de onderzijde

Alle raamdecoratie en accessoires zijn eenvoudig  
te monteren

Houd de overbodige zonnewarmte buiten tijdens  
warme dagen

VELUX dakraam  
& buitenzonwering

Vanaf: € 649,00

Vanaf: € 4842,00

Vanaf: € 1496,00

Stel zelf uw ideale VELUX oplossing samen op:

http://www.veluxproductconfigurator.nl/

U vindt een totaaloverzicht van onze prijzen in de prijslijst die u 

heeft ontvangen bij dit magazine.
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De ruimte 
om te koken
De keuken wordt vaak voor meer 
gebruikt dan alleen koken. Het is een 
plek waar gekookt, gegeten en geleefd 
wordt. Met genoeg licht en frisse 
lucht creëert u een fijne woonkeuken 
om samen tijd in door te brengen. Op 
deze pagina’s vindt u inspiratie en 
praktische tips voor uw woonkeuken. 
Geef uw dromen de ruimte.
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Voor een optimale hoev-
eelheid daglicht creëert 
u minimaal 10% van uw 

vloeroppervlakte aan ramen 
in het dak.

10%

Warmte en geurtjes 
van het koken stijgen 
naar het plafond. Met 
daglichtoplossingen in 

uw dak kunt u optimaal 
ventileren.

112081-01

Koken, eten, lezen, spelen, gezellig kletsen en misschien 
wel werken: de keuken kan het centrale punt in huis 
zijn. Niet voor niets breiden steeds meer mensen hun 
keuken uit met een aanbouw. U brengt er samen veel 
tijd door. Een optimaal binnenklimaat maakt deze tijd 
nog waardevoller. Voldoende licht en frisse lucht zijn 
daarom noodzakelijk. Licht zorgt ervoor dat u volop 
kunt genieten. Goede ventilatie voert kookgeurtjes af 
en laat frisse lucht binnen. Met de juiste Licht&Lucht 
oplossingen tovert u uw keuken om tot fijne 
woonkeuken.

Samen genieten in 
een woonkeuken 
met meer daglicht 
en frisse lucht

10%

Overweegt u 
een aanbouw? 
Glazen deuren of 
schuifpuien zorgen 
voor meer daglicht. 
Combineert u dit 
met ramen in het dak, 
dan is de daglichtop-
brengst 2 keer zo groot.

129116-01

2 keer
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De belangrijkste 
succesfactoren voor 

een fijne woonkeuken

Welke Licht&Lucht oplossingen passen daarbij?

Goede luchtkwaliteit
Vanwege het vaak platte dak 
van de keuken zijn dakkoepels 
of modulaire lichtstraten aan te 
raden met elektrische ventilatie. 
Deze zijn te bedienen op afstand, 
zodat u nare geurtjes gemakkelijk 
vervangt met frisse lucht.

Een lichte woonkeuken
De VELUX lichtkoepel met 
gebogen glas zorgt voor 
optimale lichtinval en afvoer van 
regenwater. Hierdoor blijft het 
zicht naar buiten uiterst helder. 
Met modulaire lichtstraten creëert 
u meerdere daglichtpunten om 
zoveel mogelijk licht naar binnen 
te laten vallen.
 

Aangename temperatuur
Met elektrische ventilatie in de 
dakramen is de temperatuur in 
uw woonkeuken gemakkelijk te 
reguleren. 

Een lichte 
woonkeuken

Aangename 
temperatuur

Goede              
luchtkwaliteit

Wat is belangrijk voor de woonkeuken?

Goede luchtkwaliteit
Koken zorgt vaak voor geurtjes 
en vetdeeltjes in de lucht die 
vervangen moeten worden door 
frisse, schone lucht.

Een lichte woonkeuken 

Daglicht zorgt voor een lichtere 
en prettigere leefomgeving. 
Voldoende daglicht heeft 
een positief effect op al 
uw werkzaamheden in de 
woonkeuken: van koken, tot eten, 
tot leven.

Aangename temperatuur
Alle variaties in temperatuur 
kunnen prettig zijn, zolang 
het maar niet extreem 
heet of extreem koud is. 
Warmtebronnen in de keuken 
kunnen van invloed zijn op 
schommelingen in temperatuur.

Hoe kan dat gerealiseerd worden?

Goede luchtkwaliteit
Door te luchten blijft de lucht fris 
en gezond. Goede ventilatie zorgt 
voor een omgeving waar continu 
frisse lucht aanwezig is. Luchten 
na het koken zorgt ervoor dat 
geurtjes en vetdeeltjes kunnen 
ontsnappen.

Een lichte woonkeuken
De hoeveelheid ‘bruikbaar daglicht’ 
neemt toe wanneer er gebruik 
wordt gemaakt van verschillende 
(dak)ramen. Twee of meer VELUX 
dakramen garanderen functioneel 
licht en verminderen de behoefte 
aan kunstlicht.

Aangename temperatuur
Oververhitting kan worden 
tegengegaan door gebruik 
te maken van zonwering en 
natuurlijke ventilatie. Wanneer 
ramen op verschillende plaatsen 
geplaatst zijn verbetert dit de 
efficiëntie om te luchten en helpt 
dit bij het snel laten afkoelen van 
de keuken.
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Ontdek wat meer 
daglicht en frisse lucht 

met uw keuken doen. 
Laat u inspireren.Voor Na
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De beste producten voor 
uw woonkeuken

Ga voor een lichtkoepel met moderne uitstraling. De bolling in 
het glas zorgt voor optimale afvoer van regenwater. Hierdoor 
blijft het zicht naar buiten uiterst helder.

Uitstekende warmte-isolatie en geluidsreductie

Inclusief regensensor die de lichtkoepel automatisch sluit 
wanneer het regent

Deze koepel is voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

Wanneer u kiest voor elektrische ventilatie krijgt u de bedi-
eningstablet er gratis bij

VELUX Gebogen 
koepel van glas

Vanaf: € 2170,00

Voor zoveel mogelijk daglicht  in uw (woon)keuken kiest u voor 
VELUX modulaire lichtstraten. Met de slanke profielen creëert u 
een strakke uitstraling.

Verkrijgbaar als enkele variant, of als duo met twee combi-
naties naast elkaar

Beter uitzicht naar beneden geeft het gevoel van meer 
ruimte

De ruimte wordt optimaal benut

VELUX Modulaire 
lichtstraten

Vanaf: € 4712,00

Stel zelf uw ideale VELUX oplossing samen op:

http://www.veluxproductconfigurator.nl/

U vindt een totaaloverzicht van onze prijzen in de prijslijst die u 

heeft ontvangen bij dit magazine.
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Dichtbij uw 
droomruimte
U bent aangekomen bij het einde van de brochure. Maar niet bij 
het einde van de reis naar de ruimte van uw dromen. U heeft 
in deze brochure veel woon- en verbouwinspiratie opgedaan. 
Echter weten wij als geen ander dat een droomruimte nooit 
helemaal af is. Op zoek naar meer inspiratie en tips?  
Onderstaande websites helpen u verder.

Inspiratie op Pinterest
Elke verbouwing start met de zoektocht naar inspiratie. 
Op Pinterest bieden wij volop inspiratie. Van collages 
met slaapkamerinspiratie tot aan kinderkamerplezier, 
maar ook de mooiste woondecoratie. Op deze manier 
klikt u zo uw droomruimte bij elkaar. 

Vind inspiratie op pinterest.com/VELUXNederland/ 

Ontwerp uw droomruimte
Ontwerp uw eigen droomruimte met de VELUX 
Zolderplanner. Een handig online programma waarmee 
u zelf de architect van uw zolderverbouwing wordt. 
Deze online tool helpt u op eenvoudige wijze uw zolder 
na te tekenen in 3D en hier dakramen, verticale ramen 
en deuren toe te voegen.

Ontwerp zelf op velux.nl/zolderplanner 

Licht&Lucht advies
Wij helpen u graag op weg om van de zolder uw 
eigen droomruimte te maken met een vrijblijvend 
advies van onze Licht&Lucht adviseur. Onze lokale 
adviseurs hebben jarenlange ervaring in het plaatsen 
van dakramen en het geven van advies. Ze staan voor 
gemak, service en garantie.

Vraag advies aan op velux.nl/geeftuderuimte

Productinformatie en brochures
U heeft nu een goede eerste indruk gekregen van onze 
Licht&Lucht oplossingen. Op onze website bieden wij 
nog veel meer verdieping. Hier vindt u elk product 
met een uitgebreide omschrijving en eigenschappen 
terug. Maar ook diverse brochures over bijvoorbeeld 
de VELUX INTEGRA® familie of raamdecoratie en 
zonwering.

Vind verdieping op velux.nl
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Ontdek hoe uw 
zolder eruit zou 
kunnen zien in het 
VELUX Daglicht 
Advies Centrum
In het Daglicht Advies Centrum kunt u onze producten 
in het echt bekijken. Er zijn vier zolders te vinden 
waarin alle typen dakramen, daglichtsystemen 
en dakkapellen zijn gemonteerd. Ook kunt u in de 
showroom terecht voor meer inspiratie, advies en een 
vrijblijvende offerte. 

U wordt geholpen door een VELUX montagepartner. 
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, 
raden we u aan om een afspraak te maken. De 
montagepartner kan zich dan voorbereiden op uw 
komst en u zo efficiënt en volledig mogelijk te woord 
staan. Zonder afspraak kunt u het Daglicht Advies 
Centrum alleen op zaterdag bezoeken.

http://www.velux.nl/dac



VELUX Nederland B.V.

Molensteijn 2

3454 PT DE MEERN

Postbus 142

3454 ZJ DE MEERN

Telefoon: 030 - 6.629.629

Telefax: 030 - 6.629.680

Internet: www.velux.nl

E-mail: info@velux.nl

 

 

Volg ons ook via:

facebook.com/velux

@VELUX_NL

youtube.com/veluxnl

pinterest.com/VELUXNederland

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Voor meer informatie ga naar velux.nl/geeftuderuimte
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