70%*

warmte
buiten

Nieuw!

* in combinatie met een dakvenster met Energy & Comfort beglazing.

Houdt tot

Buitenste zonnescherm
voor 2in1 en 3in1 vensters
Kleur & lichtdoorlatendheid

Voordelen
•	Efficiënte bescherming tegen de warmte.
De zonnestralen worden tegengehouden vóór
ze het glas bereiken.

Doorzichtig netweefsel, laat daglicht door.

•	
Het netweefsel laat daglicht door en zo
behoudt u het uitzicht op de buitenwereld.
5060

•	Plaatsing en bediening van binnenuit.
•	Het design volgt perfect de lijnen van
het dakvenster zodat het in alle dakstijlen kan
worden geïntegreerd.

Bedieningswijze en specificaties

Bepaal de bestelcode van uw zonnescherm
Waar vindt u de maatcode
van het dakvenster?

1. K
 ies de bedieningswijze: MSLS (INTEGRA® op zonne-energie)
2. Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. FFK06
3. Noteer de kleurcode: 5060

Vind de prijs & bestelcode van het buitenste zonnescherm hieronder: bvb. MSLS FFK06 5060

INTEGRA®
op zonne-energie
Type MSLS

2in1 Symmetrisch

2in1 Asymmetrisch

3in1 Symmetrisch

Voor 2in1 en 3in1 dakvensters (type GGLS).
• 2
 of 3 motoren (afhankelijk van het model)
onzichtbaar ingebouwd en gekoppeld aan
hun eigen accu.
• D
 raadloos systeem, werkt met
fotovoltaïsche cellen die ongeacht het
seizoen of het moment de nodige energie
leveren voor dagelijks gebruik.

FFK06

FFK08

MMK06

MMK08

FMK06

FMK08

FPK06

FPK08

MSLS FFK06
5060

MSLS FFK08
5060

MSLS MMK06
5060

MSLS MMK08
5060

MSLS FMK06
5060

MSLS FMK08
5060

MSLS FPK06
5060

MSLS FPK08
5060

FFKF06

FFKF08

MSLS FFKF06 MSLS FFKF08
5060
5060

Prijs

• Geen bekabeling nodig – eenvoudig te plaatsen.

2in1 Symmetrisch

• D
 raadloze muurschakelaar (inbegrepen).

2in1 Asymmetrisch

3in1 Symmetrisch

FFK06

FFK08

MMK06

MMK08

FMK06

FMK08

FPK06

FPK08

FFKF06

FFKF08

660
798,60

680
822,80

680
822,80

706
854,26

670
810,70

693
838,53

690
834,90

715
865,15

990
1197,90

1020
1234,20

INTEGRA® op zonne-energie

Combineer met:

MSLS 5060

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

VELUX ACTIVE with NETATMO
Een all-in-one
oplossing: de buitenste
zonneschermen worden
proactief bediend
op basis van binnenhuis
metingen en lokale
weersvoorspellingen.

Vind een installateur
in uw buurt …
Opmerkingen
• A
 angezien de 2in1 en 3in1 vensters uit één enkel kader bestaan, moet er slechts
1 zonnescherm referentie MSLS besteld worden per venster. Bvb. Voor een venster
GGLS FFK06 moet slechts 1 zonnescherm type MSLS FFK06 5060 besteld worden.
Deze wordt makkelijk en snel geplaatst dankzij zijn unieke 2in1 of 3in1 structuur.
• D
 e INTEGRA® buitenste zonneschermen op zonne-energie (type MSLS) zijn enkel
compatibel met 3in1 en 2in1 dakvensters geproduceerd na maart 2021.

Dankzij onze Interactieve kaart
en onze dienst ProContact
brengen we u gratis in contact
met professionele installateurs
in uw buurt.

Raadpleeg ons voor
• D
 e plaatsing van een buitenste zonnescherm op een STUDIO venster geleverd vóór maart
2021. Dit venster is enkel compatibel met een manueel buitenste zonnescherm (type MOP),
maar blijft compatibel met de VELUX binnengordijnen.

VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR

85%*

warmte
buiten

Nieuw!

* in combinatie met een dakvenster met Energy & Comfort beglazing.

Houdt tot

Verduisterend buitenste zonnescherm
voor 2in1 en 3in1 vensters
Kleur & lichtdoorlatendheid

Voordelen
Efficiënte bescherming tegen de warmte.
De zonnestralen worden tegengehouden vóór ze
het glas bereiken.

De kleur van de lamellen komt overeen met de kleur van de buitenprofielen van de VELUX dakvensters.
Zwarte verduisteringsdoek.

Optimale verduistering.
0000

Privacy.
•	Plaatsing en bediening van binnenuit.
•	Het design volgt perfect de lijnen van het dakvenster
zodat het in alle dakstijlen kan worden geïntegreerd.

Bedieningswijze en specificaties

Bepaal de bestelcode van uw verduisterend zonnescherm

Vind de prijs & bestelcode van het verduisterend buitenste zonnescherm hieronder: bvb. SSSS FFK06 0000

2in1 Symmetrisch

INTEGRA®
op zonne-energie
Type SSSS
Voor 2in1 en 3in1 dakvensters (type GGLS).
• 2
 of 3 motoren (afhankelijk van het model)
onzichtbaar ingebouwd en gekoppeld aan
hun eigen accu.
• D
 raadloos systeem, werkt met fotovoltaïsche
cellen die ongeacht het seizoen of het moment
de nodige energie leveren voor dagelijks
gebruik.
• Geen bekabeling nodig – eenvoudig te plaatsen.

Waar vindt u de maatcode
van het dakvenster?

1. N
 oteer de bedieningswijze : SSSS (INTEGRA® op zonne-energie)
2. Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. FFK06
3. Noteer de kleurcode: 0000

2in1 Asymmetrisch

3in1 Symmetrisch

FFK06

FFK08

MMK06

MMK08

FMK06

FMK08

FPK06

FPK08

FFKF06

FFKF08

SSSS FFK06
0000

SSSS FFK08
0000

SSSS MMK06
0000

SSSS MMK08
0000

SSSS FMK06
0000

SSSS FMK08
0000

SSSS FPK06
0000

SSSS FPK08
0000

SSSS FFKF06
0000

SSSS FFKF08
0000

Prijs

• D
 raadloze muurschakelaar (inbegrepen).

2in1 Symmetrisch

2in1 Asymmetrisch

3in1 Symmetrisch

FFK06

FFK08

MMK06

MMK08

FMK06

FMK08

FPK06

FPK08

FFKF06

FFKF08

720
871,20

750
907,50

750
907,50

788
953,48

735
889,35

769
930,49

765
925,65

803
971,63

1080
1306,80

1125
1361,25

INTEGRA® op zonne-energie

Combineer met:

SSSS 0000

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

VELUX ACTIVE with NETATMO
Een all-in-one
oplossing: de buitenste
zonneschermen worden
proactief bediend
op basis van binnenhuis
metingen en lokale
weersvoorspellingen.

Vind een installateur
in uw buurt …
Opmerkingen
• A
 angezien de 2in1 en 3in1 vensters uit één enkel kader bestaan, moet er slechts
1 verduisterend zonnescherm referentie SSSS besteld worden per venster.
Bvb. Voor een venster GGLS FFK06 moet slechts 1 verduisterend zonnescherm type
SSSS FFK06 0000 besteld worden. Deze wordt makkelijk en snel geplaatst dankzij
zijn unieke 2in1 of 3in1 structuur.
• D
 e INTEGRA® verduisterende buitenste zonneschermen op zonne-energie (type SSSS)
zijn enkel compatibel met 3in1 en 2in1 dakvensters geproduceerd na maart 2021.

Dankzij onze Interactieve kaart
en onze dienst ProContact
brengen we u gratis in contact
met professionele installateurs
in uw buurt.

Raadpleeg ons voor
• D
 e plaatsing van een buitenste zonnescherm op een STUDIO venster geleverd vóór
maart 2021. Dit venster is enkel compatibel met een manueel buitenste zonnescherm
(type MOP), maar blijft compatibel met de VELUX binnengordijnen.

VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR

