
Hou het koel 
deze zomer 
VELUX buitenste zonneschermen en rolluiken



00005060  0000

Bescherming tegen warmte

Bescherming tegen warmte

Optimale verduistering

Privacy

Bescherming 
tegen warmte

Vermindert het 
contact geluid

Optimale 
verduistering

Beveiliging

Privacy

Isolatie

Buitenste zonnescherm Rolluik
Doeltreffende bescherming tegen 
de warmte

Verduistert en beschermt het best 
tegen warmte en nog veel meer ...

Maximaal 
comfort

Nieuw  
design

Binnenkort
beschikbaar

SSS INTEGRA® op zonne-energie vanaf 346€ excl. BTW

SML INTEGRA® elektrisch vanaf 364€ excl. BTW

SSL INTEGRA® op zonne-energie vanaf 537€ excl. BTW

MHL Manueel vanaf 54€ excl. BTW

MML INTEGRA® elektrisch vanaf 246€ excl. BTW

MSL INTEGRA® op zonne-energie vanaf 346€ excl. BTW

Beschermt doeltreffend tegen warmte 
en verduistert optimaal 

Verduisterende buitenste zonnescherm

VELUX rolluiken beschermen u het hele jaar door  
perfect op alle vlakken, ongeacht het klimaat.  
Ze blokkeren het licht op elk moment van de dag, 
voorkomen dat uw kamer in de zomer te warm wordt 
en houden de warmte binnen tijdens de winter.
Het duurzame ontwerp in onderhoudsvrij aluminium 
is bestand tegen de zwaarste weersomstandigheden, 
vermindert het contactgeluid van regen en hagel, 
draagt bij tot uw veiligheid en beschermt uw  
dakvenster. 

• Bescherming tegen warmte
• Optimale verduistering
• Efficiënte thermische isolatie in de winter
• Vermindering van het contactgeluid van regen of hagel
• Verhoogde beveiliging 

VELUX buitenste zonneschermen verminderen de 
warmte door de zonnestralen tegen te houden vóór ze 
het glas bereiken. Ze houden de warmte buiten en zorgen 
binnen voor een koele, comfortabele temperatuur.  
Het doek is transparant, waardoor het licht doorlaat 
terwijl het uitzicht behouden blijft. 
Het VELUX buitenste zonnescherm is dé oplossing  
om u te beschermen tegen de zon en de warmte.  
Het installeren gaat snel en gemakkelijk, van binnenuit. 

• Optimale bescherming tegen de warmte
• Gemakkelijke bediening van binnenuit
• Het doek laat daglicht door en behoudt het uitzicht 

naar buiten

VELUX verduisterende buitenste zonneschermen  
beschermen doeltreffend tegen de warmte en houden 
uw woning koel op zonnige dagen. 
Het sterke en duurzame doek verduistert optimaal  
voor een goede nachtrust of een prettig middagdutje.
Het model op zonne-energie past perfect op het VELUX 
dakvenster en vergt geen bedrading. Het wordt  
geleverd met een voorgemonteerde muurschakelaar 
voor een snelle en eenvoudige installatie.

• Doeltreffende bescherming tegen de warmte
• Optimale verduistering
• Sterk en duurzaam doek
• Sober en elegant design 

Meer info  

Meer info  

https://www.velux.be/nl/producten/rolluiken
https://www.velux.be/nl/producten/gordijnen-en-rolluiken/buitenste-zonnescherm


Graag meer info?

VELUX e-shop 

Koop gordijnen en rolluiken online.

Al onze gordijnen en rolluiken zijn 
bestelbaar op onze VELUX Shop. 
Snelle levering.

Op zoek naar een installateur?

Bent u op zoek naar een installateur om uw VELUX 
producten te installeren? Ontdek de vakman bij u in 
de buurt of vraag een gratis offerte.

Meer product info  

Koop een accessoire  

Vind een installateur  

Gordijnen en rolluiken

Kies uw binnen-of buitengordijnen in 
functie van uw ruimte: 
verduisteringsgordijn, geluiddempend, 
muggengaas, decoratief gordijn, 
rolgordijn, gordijnen voor de 
badkamer of slaapkamer. Zoekt u een 
“all in one” oplossing? Kies dan voor 
het VELUX rolluik.

Download gratis onze brochure gordijnen 
en rolluiken

Ontdek ons volledig gamma met prijzen en 
alle productinfo maar ook vele tips en 
inspiratie foto's.

Download de brochure
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Automatische bediening van 
VELUX INTEGRA® dakvensters, 
gordijnen en rolluiken via slimme 
sensoren.

Een gezonder binnenklimaat, automatisch 
VELUX ACTIVE is een geconnecteerde oplossing die  
uw binnenklimaat automatisch regelt.  
De INTEGRA®-rolluiken en zonneschermen, elektrisch 
of op zonne-energie, openen en sluiten proactief, 
naargelang het binnenklimaat en de lokale weersgegevens. 
Ze kunnen ook via internet met een smart-
phone worden bediend, waar u ook bent.

De VELUX buitenste zonneschermen en  
rolluiken blokken de zonnestralen af vóór ze 
het glas bereiken en houden zo uw woning 
aangenaam koel gedurende de warme zomer-
maanden. De rolluiken zorgen ook voor een 
optimale verduistering, een vermindering van 
contactgeluid en een verhoogde beveiliging.

Vraag meer informatie aan uw verdeler  
of uw installateur of bezoek velux.be.

Hou het koel 
met VELUX 
buitenbescherming

Meer info  

https://www.velux.be/nl
https://www.velux.be/nl/producten/smart-home/velux-active
https://www.velux.be/nl/producten/gordijnen-en-rolluiken
https://www.veluxshop.be/nl-be
https://www.velux.be/nl/hulp-en-advies/voor-aankoop/vind-een-installateur
https://inspiration.velux.be/dsp

