VELUX
dakvensters

INTEGRA®
Elektrisch dakvenster
- uitzetbaar

12% ?

Hoe kiest u het aantal
en de maat van dakvensters om een ideale
hoeveelheid licht te
  garanderen?
Een eenvoudige
berekening, op p. 6.

Nieuw!
2020

Voordelen
•	Biedt een panoramisch uitzicht naar buiten.
Twee openingswijzen in één dakvenster:
elektrisch uitzetbaar (traploos uitzetbaar
tot 45°) en manueel wentelend.

Afmetingen - B x H in cm
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•	Op netstroom.

•	Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Polyurethaan afwerking

•	Openen/sluiten via smartphone indien
gekoppeld aan VELUX ACTIVE with NETATMO.
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MK08

SK06

SK08

78 x 118

78 x 140

114 x 118

114 x 140

Energy & Comfort
GPU 007021

•	Voorzien van een regensensor die het venster
automatisch sluit bij de eerste regendruppels.

MK06

Hellende daken

Afmetingen
& prijzen

Uitstekende energiebalans
1146
1386,66

Energy Star

1188
1437,48

1283
1552,43

1367
1654,07

3-voudig glas, geschikt voor lage energie- en passiefwoning

GPU 006621

Polyurethaan afwerking

1432
1732,72

1494
1807,74

1635
1978,35

1759
2128,39

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

•	Klembeveiliging.
•	Voorzien van een ventilatieklep die zorgt
voor natuurlijke ventilatie en verluchting,
zonder het venster te openen.

Een spectaculair zicht,
een gerust hart …
Kies voor:
VELUX ACTIVE with NETATMO

•	Schoonmaakstand: kan 180° wentelen
en in deze stand geblokkeerd worden.
•	Pick&Click!® uitgerust voor de plaatsing
van perfect passende VELUX binnengordijnen.
Zie ook pagina 20.

Karakteristieken

PEFC/09-31-020

Type GPU

Een all-in-one
oplossing die uw ruimte
ventileert via
slimme sensoren.
Kijk snel op pagina
164-165.
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VELUX

Denk ook aan:
Onmisbaar:
gootstukken
voor een perfecte waterdichting
en integratie in het dak*
pagina 110 tot 120

Traploos
uitzetbaar

•	Af fabriek elektrisch uitgerust: zodra u de stekker in het stop
contact steekt, is het dakvenster klaar voor gebruik.
•	Manuele wentelende opening blijft mogelijk.
• Elektrische uitzetbare opening tot 45°.

Buitenste zonneschermen
& binnengordijnen
pagina 134 tot 161

Type GPU INTEGRA® elektrisch
Hout omhuld met wit afgelakt
polyurethaan (onderhoudsvriendelijk
en vochtbestendig).

Energie+ kits
pagina 124
Binnenbekleding
pagina 126-127

Bedieningssystemen,
veiligheid & onderhoud
pagina 162 tot 169

Opmerkingen
• E
 nkel compatibel met INTEGRA® rolluik type SMH. Niet compatibel met rolluiken type SML/SSL.
• Compatibel met manuele- en INTEGRA® op zonne-energie binnengordijnen. Niet compatibel met INTEGRA® elektrische binnengordijnen.
• Compatibel met INTEGRA® elektrische buitenste zonneschermen type MML en INTEGRA® op zonne-energie type MSL mits toevoeging van de kit ZOZ 229. Prijs €30 excl. BTW.
Niet compatibel met het manuele buitenste zonnescherm type MHL, noch met het verduisterende buitenste zonnescherm type SSS.
• Voor een verzonken inbouw van een elektrisch uitzetbaar dakvenster met afmeting MK06 en SK06 is een kit ZWP WK06 0000 onmisbaar.
• Voor een verzonken inbouw van een elektrisch uitzetbaar dakvenster met afmeting MK08 en SK08 is een kit ZWP WK08 0000 onmisbaar.
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