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Ons verhaal begint in 1942, het moment 

waarop de Deen Villum Kann Rasmussen een briljant idee 

kreeg: voor meer licht en lucht zorgen in het donkerste deel 

van zijn huis, de zolder. Dit was tevens de start van zijn eigen 

onderneming, die hij VELUX doopte. Een typerende naam, 

die inspeelde op de voordelen van zijn vensters:  

‘VE’, voor ‘ventilatie’ en ‘LUX’, het Latijnse woord voor licht. 

79 jaar later slaagt VELUX erin om een uitgebreid gamma 

vensters aan te bieden dat licht en lucht brengt in alle kamers 

van de woning, zowel onder platte als hellende daken.  

Een voortdurende evolutie, met bijzondere aandacht voor 

thermische en akoestische isolatie. Onze vensters en 

accessoires – ontwikkeld met respect voor mens en milieu –  

evolueren continu. Hun doel? Nog meer daglicht en frisse 

lucht binnen brengen. En door ook uw energie consumptie  

te beperken, veranderen ze uw woning in een plek waar het 

goed wonen is.

Welkom in de wereld van VELUX.

VE = ventilatie 
LUX = licht

Dit is 
ons DNA

Ontdek
ons compleet gamma
gordijnen en rolluiken

voor een perfecte
compatibiliteit
met de VELUX
dakvensters.

Binnengordijnen

Rolluiken & 
buitenbeschermingen

Bedieningssystemen, 
veiligheid & onderhoud
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Rolluik Verduisterend buitenste zonnescherm Buitenste zonnescherm

Beste bescherming tegen de warmte, verduistering en nog veel meer … Warmte buiten houden en verduisteren  

Nieuw Nieuw  
design

Maximaal 
comfort

Bescherming 
tegen warmte

Vermindert het 
contact geluid van 
regen en hagel

Optimale 
verduistering

Beveiliging

Privacy

Isolatie

Bescherming 
tegen warmte

Optimale 
verduistering

Privacy

Bescherming 
tegen warmte

VELUX rolluiken houden uw ruimte koel in de zomer, warm in de winter en laten u toe om op elk moment van de dag duisternis te creëren.  
Ze beschermen uw dakvensters en dempen het geluid van regen. 

VELUX verduisterende buitenste zonneschermen beschermen 
doeltreffend tegen de warmte om uw woning koel te houden op 
zonnige dagen. Het sterke en duurzame doek verduistert optimaal 
voor een goede nachtrust of een prettig middagdutje.

VELUX buitenste zonneschermen verminderen de warmte  
en houden uw kamer koel, terwijl ze het daglicht binnenlaten en u 
het uitzicht op de buitenwereld behoudt.

Buitenbeschermingen, 
voor optimaal comfort
Verminder de warmte van de zonnestralen
en bescherm uw woning tegen slechte
weersomstandigheden dankzij de rolluiken
en buitenste zonneschermen.

Pagina 8-9 Pagina 10-13 Pagina 14-17
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Rolluik Buitenste zonneschermen

Buitenbeschermingen
Rolluiken en buitenste 
zonneschermen van VELUX 
bieden een prima oplossing tegen 
oververhitting in de zomer  
en zorgen het hele jaar door  
voor een beter binnenklimaat.

Kwaliteit en duurzaamheid
Grondige testen in alle weersomstandigheden verzekeren een jarenlange perfecte werking  
van het rolluik.

•   Vervaardigd uit stevig aluminium.
•   Met isolatieschuim gevulde lamellen.
•  Rubberen verbindingen.
•   Voorzien van een automatisch stopmechanisme.

Perfecte integratie in het dak
Het rolluik past perfect op het dakvenster en kan in elk type dakbedekking geplaatst worden.

Eenvoudig te plaatsen
Rolluiken zijn gemakkelijk van binnenuit te monteren.  
Er hoeft dus niet op het dak geklommen te worden.

Perfecte integratie in het dak
De elektrische en door zonne-energie aangedreven INTEGRA® buitenste zonneschermen passen 
perfect op het VELUX dakvenster en kunnen in alle soorten dakbedekkingen worden geïnstalleerd.

Eenvoudig te plaatsen
Er hoeft dus niet op het dak geklommen te worden  
om de INTEGRA® buitenste zonneschermen te installeren.  
Een manueel zonnescherm plaatst u in 15 minuten!

Kwaliteit en duurzaamheid
Onze buitenste zonneschermen zijn ontwikkeld met de beste materialen zodat u nog vele jaren 
kunt genieten van comfort en doeltreffendheid. Ze ondergingen een reeks van doorgedreven 
testen, zoals blootstelling aan extreme hitte om hun weerstand tegen zonlicht te evalueren.

Combineer uw elektrische of  
door zonne-energie aangedreven 
zonneschermen en rolluiken met  
VELUX ACTIVE with NETATMO,  
voor een intelligente bescherming 
tegen de hitte.

Het slimme systeem opent of sluit uw buitenste zonne-
schermen of rolluiken in functie van de binnentemperatuur  
en de lokale weers voorspellingen om zo in de woning  
de optimale temperatuur te creëren, zonder nadenken.

Meer info pagina 46-47.

Meer info en prijzen pagina 8-9. Meer info en prijzen pagina 10-17.

   Elektrisch rolluik    Verduisterende buitenste zonnescherm op zonne-energie    Elektrische buitenste zonnescherm

Manuele  
buitenste zonnescherm Kijk naar onze  

installatie video
VELUX.BE/NL/VIDEO

Nieuw!

Bescherming  
tegen warmte

Bescherming  
tegen warmte

Zorgt dag en nacht  
voor verduistering

Zorgt dag en nacht  
voor verduistering

Versterkte  
thermische isolatie

Bescherming  
tegen warmte

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

7VELUX6 VELUX

https://www.velux.be/nl-be/video


* 
in

 c
om

bi
na

ti
e 

m
et

 e
en

 d
ak

ve
ns

te
r 

m
et

 E
ne

rg
y 

&
 C

om
fo

rt
 b

eg
la

zi
ng

.

Verbetert de
isolatie

Houdt tot

87 %*
 

warmte 
buiten

Een all-in-one oplossing:  
de rolluiken worden  
proactief bediend  
op basis van binnenhuis-
metingen en lokale 
weersvoorspellingen.

Kijk snel op pagina  
46-47.

VELUX ACTIVE with NETATMO

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

Vind een installateur  
in uw buurt …

VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR

Rolluik
Voordelen
•  6 functies voor een maximaal comfort:

Bescherming tegen warmte.

Optimale verduistering.

Energiebesparing – biedt een goede thermische 
isolatie in de winter.

Vermindert het contactgeluid van regen en hagel.

Privacy.

Beveiliging.

•  Plaatsing en bediening van binnenuit.

•  Gemaakt in stevig aluminium, integreert zich perfect op het raam 
en in het dak.

Bedieningswijze en specificaties

INTEGRA® elektrisch

Type SML: voor wentelende elektrische 
INTEGRA® dakvensters.

Type SMH: voor INTEGRA® elektrisch 
uitzetbare dakvensters.

•    Onzichtbaar ingebouwde 24V (DC) 
gelijkstroommotor te koppelen aan een 
INTEGRA® elektrisch dakvenster.

•    Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

•    Voor de plaatsing van de SML op een 
manueel dakvenster moet er een stroom-
voorzieningseenheid type KUX 110 
bijbesteld worden (zie pagina 49).

Opmerkingen
 •   Voor rolluiken met combi-/multi-gootstukken is er een tussenafstand nodig van min. 25 cm  

voor vensters boven elkaar en min. 10 cm voor vensters naast elkaar.
•   Een rolluik kan niet geplaatst worden: samen met een buitenste zonnescherm; op een 

gevelelement (type VFE); op een balkonvenster (type GDL CABRIO®). 
*   Voor plaatsing van een rolluik op een INTEGRA® elektrisch uitzetbaar dakvenster  

(type GPU ----21) dient men een SMH 0000 INTEGRA® rolluik te bestellen.

Raadpleeg ons voor
•   De plaatsing van rolluiken: op vaste glaselementen (type GIL/GIU).
•   Rolluiken voor oude vensters in de maatcodes 9, 6 en 5.
•   De combinatie van een binnengordijn op zonne-energie met een rolluik.
•   De plaatsing van een INTEGRA® rolluik op zonne-energie type SSL op een INTEGRA® dakvenster 

op zonne-energie of een dakvenster gecombineerd met een motor op zonne-energie.

Prijzen

CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

 INTEGRA® elektrisch

SML 0000 369 391 417 439 461 527 509 544 505 588
446,49 473,11 504,57 531,19 557,81 637,67 615,89 658,24 611,05 711,48

SMH 0000*  
(Enkel compatibel met de INTEGRA® elektrisch 
uitzetbare vensters type GPU----21)

615 645 713 762
744,15 780,45 862,73 922,02

 INTEGRA® op zonne-energie

SSL 0000 545 567 593 615 637 703 685 720 681 764
659,45 686,07 717,53 744,15 770,77 850,63 828,85 871,20 824,01 924,44

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

Zelfde kleur als de buitenprofielen van de dakvensters.
Meest benaderende RAL-kleur: 7043.

Contacteer ons voor rolluiken op zinken dakvensters of in een zinken dak.

Kleur

0000

Bepaal de bestelcode van uw rolluik

1.  Kies de bedieningswijze: bvb. SML (INTEGRA® elektrisch)
2.  Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04
3. Noteer de kleurcode: 0000

Vind de prijs & bestelcode van het rolluik hieronder: bvb. SML MK04 0000

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

Optie
Projectie-armen voor rolluik
Type ZOZ 217
Projectiearmen die het mogelijk maken om het 
dakvenster gedeeltelijk te openen met 
neergelaten rolluik. Hierdoor kan er toch daglicht 
binnenkomen en ventileren terwijl het rolluik 
volledig gesloten blijft. Kan geïnstalleerd worden 
op huidige rolluiken die op (bereikbaar) manuele 
dakvensters met een "K" in de maatcode 
geplaatst zijn. Prijs: €73 zonder BTW

Maatcode dakvenster

Bestelcode 
rolluik

tot december 1991 tot april 2001 tot april 2013 vanaf april 2013

102 C02 CK02 CK02

104 C04 CK04 CK04

1 304 M04 MK04 MK04

306 M06 MK06 MK06

2 308 M08 MK08 MK08

3 410 P10 PK10 PK10

4 606 S06 SK06 SK06

10 608 S08 SK08 SK08

7 804 U04 UK04 UK04

8 808 U08 UK08 UK08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V

INTEGRA®  
op zonne-energie
Type SSL

Voor manuele dakvensters of  
INTEGRA® dakvensters op zonne-energie.

•    Onzichtbaar ingebouwde motor gekoppeld 
aan de accu.

•    Draadloos 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.

•    Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Combineer met:

9VELUX8 VELUX8 VELUX
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Een all-in-one  
oplossing: de buitenste 
zonneschermen worden 
proactief bediend  
op basis van binnenhuis-
metingen en lokale 
weersvoorspellingen.

Kijk snel op pagina  
46-47.

VELUX ACTIVE with NETATMO

Nieuw! 

Houdt tot

85 %*
 

warmte 
buiten

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

Vind een installateur  
in uw buurt …

VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR
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Opmerkingen
 •   Voor de plaatsing van een INTEGRA® zonnescherm, type SSS op dakvensters boven 

mekaar is er een tussenafstand nodig van min. 25 cm.
•   Voor de installatie van een INTEGRA® zonnescherm, type SSS: 

 - op een dakvenster met een 3-cijferige productcode (bv.  GGL-606), dient men 
    een ZOZ 238 kit afzonderlijk te bestellen (prijs: €31, excl. BTW).  
 - op het bovenste deel van een dakvenster met doorstap naar dakterras type GEL,  
    dient men een kit ZOZ 236 afzonderlijk te bestellen (prijs: €25, excl. BTW).

 •   De plaatsing van INTEGRA® zonneschermen op zonne-energie, type SSS op een dakvenster 
met een motor (type KSX 100K) op zonne-energie of een INTEGRA® dakvenster op zonne-
energie (met een ‘K’ in de referentie), kan op een dakvenster vanaf een breedte van 78 cm. 
Voor de plaatsing op dakvensters met een breedte van 55 cm of 66 cm moet er  
een dubbele zonneschakelaar van het type ZOZ 246 worden toegevoegd (prijs: €49 excl. 
BTW, afzonderlijk te bestellen).

 •   Het INTEGRA® zonnescherm type SSS is niet compatibel met:
 - het rolluik.
 - het uitzetbare INTEGRA® dakvenster (type GPU ----21).
 - de generatie dakvensters van vóór december 1991, met 1 cijfer in de maatcode.
 -  de gevelelementen type VFE, VFA en VFB, het balkonvenster type GDL CABRIO® en 

dakvensters met doorstap naar dakterras type GEL.

Raadpleeg ons voor
 •   De plaatsing van een INTEGRA® zonnescherm op oude dakvensters met een becijferde 

referentie type 102, 104 (onderdeel apart te bestellen).
 •   De combinatie van een binnengordijn op zonne-energie met een verduisterend zonnescherm.
 •   De plaatsing van een INTEGRA® zonnescherm type SSS op vaste glaselementen type GIL/GIU.

Prijs

CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

 INTEGRA® op zonne-energie

SSS 0000 350 371 396 417 438 500 484 517 480 559
423,50 448,91 479,16 504,57 529,98 605,00 585,64 625,57 580,80 676,39

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

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

Zwarte verduisteringsdoek.

Kleur

0000

Bepaal de bestelcode van uw verduisterend buitenste zonnescherm

1.  Noteer de bedieningswijze : SSS (INTEGRA® op zonne-energie)
2.  Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04
3.  Noteer de kleurcode: 0000

Vind de prijs & bestelcode van het verduisterend buitenste zonnescherm hieronder: bvb. SSS MK04 0000

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

Maatcode dakvenster
Bestelcode 

verduisterend 
zonnescherm

tot april 2001 tot april 2013 vanaf april 2013

102 C02 CK02 CK02

104 C04 CK04 CK04

304 M04 MK04 MK04

306 M06 MK06 MK06

308 M08 MK08 MK08

410 P10 PK10 PK10

606 S06 SK06 SK06

608 S08 SK08 SK08

804 U04 UK04 UK04

808 U08 UK08 UK08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V

Verduisterend  
buitenste  
zonnescherm

Voordelen

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

Optimale verduistering.

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

INTEGRA®  
op zonne-energie
Type SSS

Voor manuele dakvensters of INTEGRA® 
dakvensters op zonne-energie

•    Onzichtbaar ingebouwde motor gekoppeld 
aan de accu.

•    Draadloos 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.

•    Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Combineer met:

11VELUX10 VELUX10 VELUX
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Dankzij onze Interactieve kaart  
en onze dienst ProContact 
brengen we u gratis in contact  
met professionele installateurs  
in uw buurt.

Vind een installateur  
in uw buurt …

VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR

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

Kijk snel op pagina  
46-47.

VELUX ACTIVE with NETATMO

Bedieningswijze en specificaties
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.

•    Draadloos 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.

•    Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Verduisterend 
buitenste 
zonnescherm voor 
2in1 en 3in1 vensters

Opmerkingen
•   Aangezien 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.

•   De INTEGRA® verduisterende buitenste zonneschermen op zonne-energie (type SSSS)  
zijn enkel compatibel met 3in1 en 2in1 dakvensters geproduceerd na maart 2021.

Raadpleeg ons voor
•   De 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.

Prijs

2in1 Symmetrisch 2in1 Asymmetrisch 3in1 Symmetrisch

FFK06 FFK08 MMK06 MMK08 FMK06 FMK08 FPK06 FPK08 FFKF06 FFKF08

 INTEGRA® op zonne-energie

SSSS 0000 720 750 750 788 735 769 765 803 1080 1125
871,20 907,50 907,50 953,48 889,35 930,49 925,65 971,63 1306,80 1361,25

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

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

Kleur & lichtdoorlatendheid

0000

Bepaal de bestelcode van uw verduisterend zonnescherm

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

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

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

2in1 Symmetrisch 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

Combineer met:
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Nieuw! 

Houdt tot

85 %*
 

warmte 
buiten

Voordelen

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

Optimale verduistering.

Privacy.

•  Plaatsing en bediening van binnenuit.

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

13VELUX12 VELUX
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Houdt tot

70 %*
 

warmte 
buiten
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Voordeelpack: 2 gordijnen in 1 doos!

Ontdek de slimste VELUX combinatie op pagina 32-33

10%  
prijs-

voordeel**

Manueel grijs 
verduisterend rolgordijn

Manueel buitenste 
zonnescherm

+ =

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

Kijk snel op pagina  
46-47.

VELUX ACTIVE with NETATMO

Buitenste 
zonnescherm

Bedieningswijze en specificaties

5060

Kleur & lichtdoorlatendheid

Doorzichtig netweefsel,  
laat daglicht door.

Voordelen

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

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

•  Ontworpen voor een gemakkelijke plaatsing  
en bediening van binnenuit.

INTEGRA® elektrisch
Type MML

Voor elektrische INTEGRA® dakvensters.

•    Onzichtbaar ingebouwde 24V (DC) 
gelijkstroommotor te koppelen aan een 
INTEGRA® elektrisch dakvenster.

•   Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
•    Voor de plaatsing op een manueel dakvenster 

moet er een stroomvoorzienings eenheid type 
KUX 110 bijbesteld worden (zie pagina 49).

Manueel
Type MHL

Enkel voor manuele dakvensters.

•    Open het dakvenster om het zonnescherm 
onderaan op het wentelend gedeelte in te 
haken. Als het raam gesloten wordt, spant 
het doek zich automatisch voor het raam  
aan de buitenkant.

•    Bij niet-gebruik zit het scherm in de 
afdekkap van het dakvenster.

•    Niet compatibel met: 
- INTEGRA® dakvensters ; 
-  zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K 

(zie pagina 137 van onze algemene 
catalogus 2021).

INTEGRA® op zonne-energie
Type MSL

Voor manuele dakvensters of INTEGRA® 
dakvensters op zonne-energie.

•    Onzichtbaar ingebouwde motor gekoppeld 
aan de accu.

•    Draadloos 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.

•    Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Opmerkingen
•   Voor de plaatsing van INTEGRA® zonneschermen op dakvensters boven mekaar is er een tussenafstand nodig van min. 25 cm.
 •   Voor de installatie van buitenste zonneschermen, types MSL of MML:
 - op een dakvenster met enkel een cijfercode (bv. 606, …), dient men een ZOZ 238 kit afzonderlijk te bestellen (prijs: €31, excl. BTW).
 - op een INTEGRA® elektrisch uitzetbaar dakvenster (type GPU ----21), dient men een ZOZ 229S kit afzonderlijk te bestellen (prijs: €31, excl. BTW).
 - op het bovenste deel van een dakvenster met doorstap naar dakterras type GEL, dient men een kit ZOZ 236 afzonderlijk te bestellen (prijs: €25, excl. BTW).
 •   De plaatsing van INTEGRA® zonneschermen op zonne-energie, type MSL op een dakvenster met een motor (type KSX 100K) op zonne-energie of een INTEGRA® dakvenster op zonne-energie 

(met een ‘K’ in de referentie), kan op een dakvenster vanaf een breedte van 78 cm. Voor de plaatsing op dakvensters met een breedte van 55 cm of 66 cm moet er een dubbele zonneschakelaar  
van het type ZOZ 246 worden toegevoegd (prijs: €49 excl. BTW, afzonderlijk te bestellen).

 •   De INTEGRA® zonneschermen types MML en MSL zijn niet compatibel met de generatie van dakvensters van vóór december 1991, met 1 cijfer in de maatcode.  
Ze kunnen niet geplaatst worden samen met een rolluik.

Raadpleeg ons voor
 •  Zonneschermen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glaselementen type GIL, GIU, het CABRIO® balkonvenster type GDL en dakvensters met doorstap naar dakterras type GEL.
•   De plaatsing van een manueel zonnescherm op oude dakvensters met een becijferde referentie type 102, 104.

Bepaal de bestelcode van uw zonnescherm

1.  Kies de bedieningswijze: bvb. MHL (manueel)
2.  Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04
3. Noteer de kleurcode: 5060

Vind de prijs & bestelcode van het buitenste zonnescherm hieronder: bvb. MHL MK04 5060

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

** Prijsvoordeel ten opzichte van 2 apart gekochte gordijnen.

Nieuw 
design

5060

Maatcode dakvenster
Bestelcode zonnescherm

tot december 1991* tot april 2001 tot april 2013 vanaf april 2013

102 C02 CK02
CK00

CK02

104 C04 CK04 CK04

1 304 M04 MK04

MK00

MK04

306 M06 MK06 MK06

2 308 M08 MK08 MK08

3 410 P10 PK10 PK00 PK10

4 606 S06 SK06
SK00

SK06

10 608 S08 SK08 SK08

7 804 U04 UK04
UK00

UK04

8 808 U08 UK08 UK08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V

Prijzen

Bestelcode voor de manuele versie: CK00 MK00 PK00 SK00 UK00

Manueel

MHL 5060 
54 54 68 68 68 79 88 88 95 95

65,34 65,34 82,28 82,28 82,28 95,59 106,48 106,48 114,95 114,95

Bestelcode voor de INTEGRA® versies: CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

 INTEGRA® elektrisch

MML 5060 234 247 264 278 292 334 322 345 320 373
283,14 298,87 319,44 336,38 353,32 404,14 389,62 417,45 387,20 451,33

 INTEGRA® op zonne-energie

MSL 5060  334 347 364 378 392 434 422 445 420 473
404,14 419,87 440,44 457,38 474,32 525,14 510,62 538,45 508,20 572,33

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

Combineer met:

*  Op deze generatie dakvensters kan enkel het manuele buitenste zonnescherm geplaatst worden. 15VELUX14 VELUX14 VELUX



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

Vind een installateur  
in uw buurt …

VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR

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

Kijk snel op pagina  
46-47.

VELUX ACTIVE with NETATMO

Combineer met:

Nieuw! 

Bedieningswijze en specificaties
INTEGRA®  
op zonne-energie
Type MSLS

Voor 2in1 en 3in1 dakvensters (type GGLS).

•    2 of 3 motoren (afhankelijk van het model) 

onzichtbaar ingebouwd en gekoppeld aan 

hun eigen accu.

•    Draadloos 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.

•    Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Buitenste 
zonnescherm voor 
2in1 en 3in1 vensters

Voordelen

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

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

•  Plaatsing en bediening van binnenuit.

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

Doorzichtig netweefsel, laat daglicht door.

Kleur & lichtdoorlatendheid

5060

Opmerkingen
•   Aangezien 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.

•   De INTEGRA® buitenste zonneschermen op zonne-energie (type MSLS) zijn enkel 
compatibel met 3in1 en 2in1 dakvensters geproduceerd na maart 2021.

Raadpleeg ons voor
•   De 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.

Prijs

2in1 Symmetrisch 2in1 Asymmetrisch 3in1 Symmetrisch

FFK06 FFK08 MMK06 MMK08 FMK06 FMK08 FPK06 FPK08 FFKF06 FFKF08

 INTEGRA® op zonne-energie

MSLS 5060 660 680 680 706 670 693 690 715 990 1020
798,60 822,80 822,80 854,26 810,70 838,53 834,90 865,15 1197,90 1234,20

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

Bepaal de bestelcode van uw zonnescherm

1.  Kies 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

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

2in1 Symmetrisch 2in1 Asymmetrisch 3in1 Symmetrisch

FFK06 FFK08 MMK06 MMK08 FMK06 FMK08 FPK06 FPK08 FFKF06 FFKF08

MSLS FFK06 
5060

MSLS FFK08 
5060

MSLS MMK06 
5060

MSLS MMK08 
5060

MSLS FMK06 
5060

MSLS FMK08 
5060

MSLS FPK06 
5060

MSLS FPK08 
5060

MSLS FFKF06 
5060

MSLS FFKF08 
5060

* 
in

 c
om

bi
na

ti
e 

m
et

 e
en

 d
ak

ve
ns

te
r 

m
et

 E
ne

rg
y 

&
 C

om
fo

rt
 b

eg
la

zi
ng

.

Houdt tot

70 %*
 

warmte 
buiten
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Daglicht verduisteren Daglicht temperen

Binnengordijnen

Insecten  
buiten houden

Pagina 38-39Pagina 36-37 Pagina 40-41 Pagina 42-43Pagina 22-27 Pagina 28-29 Pagina 30-31 Pagina 32-33

Lichttemperende  
plisségordijnen

Lichttemperende
rolgordijnen

Jaloezieën MuggengaasVerduisterende  
rolgordijnen

DUO verduisterende/
lichttemperende gordijnen

Verduisterende
plisségordijnen

Voordeelpack

Voeg een muggengaas 
toe voor meer comfort

Zie pagina:  42-43

Selecteer het binnengordijn 
dat aan uw noden voldoet

Zie pagina: 22-41

Kies voor een buiten-
bescherming voor een 
optimale bescherming  
tegen hitte  

Zie pagina: 4-17

NIEUW!
Witte profielen 

voor alle gordijnen.

Combineer meerdere 
producten voor 
een optimaal comfort. 
Combineer uw binnengordijnen met rolluiken 
of buitenste zonneschermen.

Nieuwe 
collectie 

gordijnen.
Ontdek tal van 
nieuwe kleuren.

Verduistert  
& isoleert 

10%  
prijs-

voordeel

19VELUX18 VELUX18 VELUX



3  Kies uw bedieningswijze

1  
Kies het product dat aan uw wensen voldoet:  
verduisteren, het licht temperen of insecten buiten houden?

4   Bepaal de bestelcode voor een perfect passend VELUX gordijn

Voor manuele dakvensters

De traploze of flexibele positionering 
zorgt voor een vlotte bediening.

Slanke aluminium profielen voor  
een stijlvolle afwerking.

Manuele gordijnen

Voor manuele dakvensters of 
INTEGRA® dakvensters op zonne-energie

Draadloos systeem, werkt met 
fotovoltaïsche cellen die ongeacht  
het seizoen of het moment de nodige 
energie leveren voor dagelijks gebruik.

INTEGRA® gordijnen 
op zonne-energie

Voor elektrische INTEGRA® 
dakvensters
Wilt u een elektrisch INTEGRA® gordijn 
plaatsen op een manueel dakvenster, dan 
moet u een monobediening type KUX 110 
(zie pagina 49) en een montageset voor 
gordijnen toevoegen.

INTEGRA®  
elektrische gordijnen

1.  De maatcode van uw dakvenster bepaalt de bestelcode van uw gordijn.

Identificatieplaatje

Het identificatieplaatje van uw dakvenster  
is de garantie voor een perfect passend gordijn.

Kindveilig
Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit.  
Daarom vermijden we koord bedieningen en zichtbare koorden aan onze gordijnen.  
Al onze gordijnen zijn conform aan de EN 13120:2009 norm.

Kies voor de nieuwe, originele VELUX gordijnen!
Originele VELUX gordijnen gaan hand in hand met VELUX dakvensters. Ons volledige gamma 
past 100% perfect, heeft een prachtige uitstraling en een duurzame, betrouwbare levensduur.

Kwaliteit zit in de details
Onze hoog presterende gordijnen zijn ontworpen voor een lang en duurzaam leven.
Ze zijn grondig getest om een soepele bediening te verzekeren en na jaren gebruik nog dezelfde
kwaliteit te leveren.

Binnengordijnen
Kies uw gordijnen in 4 stappen en  
verzeker uzelf van de bekende VELUX 
kwaliteit en veiligheid.

Sommige gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dat niet.  
Om vergissingen te vermijden in uw bestelling, noteert u best de maatcode van uw dakvenster.

Hoe gaat dit? Open uw dakvenster. Rechts of links op het wentelende gedeelte vindt u het identificatieplaatje met de referentie van uw 
dakvenster (model en formaat). Noteer de maatcode, dit bepaalt de code van uw gordijn.Een helpende hand nodig? Surf naar 

Kies uw gordijn in 4 stappen: Maatcode dakvenster

2. Met onderstaande tabel bepaalt u de bestelcode van uw gordijn. 

HOE-OPLOSSEN.VELUX.BE

Plaats uw originele VELUX gordijnen in 15 minuten!
Om VELUX gordijnen te installeren is het niet nodig te 
meten of te knippen. Ze zijn gemaakt voor een perfect 
passende plaatsing op de VELUX dakvensters.

Ontdek onze nieuwe collectie gordijnen op pagina 18-43. 
Op velux.be vindt u het adres van een VELUX verdeler  
die u graag helpt met uw keuze. Of bestel gratis een stoffen staaltje via onze 
'Online VELUX Shop'.

2  Nieuwe collectie, nieuwe kleuren!

Alle kleuren zijn 
voorzien van een 
viercijferig 
nummer. 
Voorbeeld: 4556.

4556

 Wenst u te verduisteren?
•  Verduisterend rolgordijn
•   Verduisterend/temperend DUO gordijn
•  Verduisterend plisségordijn

 Wenst u het daglicht te temperen?

•  Lichttemperend rolgordijn
•  Lichttemperend plisségordijn
•  Jaloezie

 Wenst u insecten buiten te houden?

•  Muggengaas

Combineer de  
INTEGRA® gordijnen met  
VELUX ACTIVE with NETATMO

Maatcode dakvenster

  tot december 1991 tot april 2001  tot april 2013

Bestelcode 
gordijn

C02 C02

6 C04 C04

1 304 M04 M04

306 M06 M06

2 308 M08 M08

3 410 P10 P10

4 606 S06 S06

S08 S08

7 804 U04 U04

8 808 U08 U08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V

Maatcode dakvenster

vanaf april 2013

Bestelcode 
gordijn

CK02 CK02

CK04 CK04

FK06 FK06

FK08 FK08

MK04 MK04

MK06 MK06

MK08 MK08

PK06 PK06

PK08 PK08

PK10 PK10

SK06 SK06

SK08 SK08

UK04 UK04

UK08 UK08

3  Kies uw bedieningswijze

21VELUX20 VELUX
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Blackout, voor  
rustige momenten

Vroege zonsopgang, storende straatverlichting of 
een volle maan bemoeilijken het in slaap vallen.  
Zelfs als u zich moe voelt. 

Voldoende duisternis draagt bij aan een goede 
nachtrust of een verkwikkend dutje tijdens de dag. 

De VELUX verduisterende gordijnen zijn daarom  
een ideale keuze voor slaap- en kinderkamers.  
Ze zorgen voor een optimale rust en relaxatie.

Verduisteren

Verduisterende rolgordijnen

Zie pagina 24-27

Een aangename nachtrust  
in optimale duisternis.

DUO verduisterende/ 
lichttemperende gordijnen

Zie pagina 28-29

Verduistering en lichttempering  
in één gordijn.

Verduisterende
 plisségordijnen

Zie pagina 30-31

Honingraatplooi om te verduisteren  
en de binnenisolatie te verhogen.

Verduistert  
& isoleert 

Voordeelpack

Zie pagina 32-33

Combinatie van grijs verduisteringsgordijn 
met een buitenste zonnescherm.

10%  
prijs-

voordeel

23VELUX22 VELUX 23VELUX22 VELUX



Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op velux.be.. 
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Een goede nachtrust of 
verkwikkend dutje overdag …

Voordeelpack:  
2 gordijnen in 1 doos!

10%  
prijs-

voordeel*

Manueel grijs 
verduisteringsgordijn

Manueel buitenste 
zonnescherm

Ontdek de slimste VELUX  
combinatie op pagina 32-33
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Profielen in  
geborsteld 

alu

Profielen in  
wit alu

Verduisterende 
rolgordijnen
Voordelen

•  Optimale verduistering, ideaal voor 
slaapkamers.

•  Traploze positionering.

• Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.

•  Stof uit 100% polyester met een synthetische 
coating en een aluminium laag langs de buitenzijde.

•  Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX 
dakvensters.

•  OEKO-TEX® Standard 100 certificaat  
(1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke 
stoffen.

•  Kindveilig: geen zichtbare koorden 
aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties

Manueel
Type DKL

Voor manuele dakvensters.

•     Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.

INTEGRA® elektrisch
Type DML

Voor elektrische wentelende dakvensters.

•      Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
•      Enkel compatibel met io-homecontrol® sturing.

Combineer met
VELUX ACTIVE with NETATMO
Bedien uw VELUX INTEGRA® gordijnen  
via uw smartphone
Productinfo & prijzen pagina 46-47

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

1.  Kies de bedieningswijze: bvb. DKL (manueel)
2.   Kies de kleur: bvb. 1025 (standaard)
3.   Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder: bvb. DKL MK04 1025

4.*    Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL 
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. DKL MK04 1025WL

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

Kleuren

Een bescherming tegen hitte moet van buitenaf worden voorzien. 
Wij raden u aan om een binnengordijn te combineren met een buitenste 
zonnescherm of een rolluik. Zie pagina 10 tot 17.

Opmerkingen
 •   Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel 

verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
 •     Het INTEGRA® elektrisch verduisteringsgordijn (type DML) past niet op het INTEGRA® 

elektrisch uitzetbare dakvenster (type GPU ----21).
•   Voor de plaatsing van INTEGRA® gordijnen of manuele binnengordijnen met wit aluminium afwerking 

op dakvensters met 1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type ZOZ 230 nodig - prijs: 
€5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor
 •   Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glas elementen type GIL/GIU/GEL/VEA/

VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.
 •    De plaatsing van een verduisteringsgordijn op zonne-energie DSL met een buitenste 

zonnescherm of rolluik.
•   De plaatsing van een INTEGRA® elektrisch gordijn op een manueel dakvenster.

Standaard Special

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn: CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Bestelcode voor uw gordijn: C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel

DKL  Standaard - 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

65 71 83 86 80 86 92 95 103 109 108 112 110 126
78,65 85,91 100,43 104,06 96,80 104,06 111,32 114,95 124,63 131,89 130,68 135,52 133,10 152,46

DKL Special / Colour by You! 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

85 91 103 106 100 106 112 115 123 129 128 132 130 146
102,85 110,11 124,63 128,26 121,00 128,26 135,52 139,15 148,83 156,09 154,88 159,72 157,30 176,66

 INTEGRA® elektrisch
DML  Standaard - 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

143 149 161 164 158 164 170 173 181 187 186 190 188 204
173,03 180,29 194,81 198,44 191,18 198,44 205,70 209,33 219,01 226,27 225,06 229,90 227,48 246,84

DML Special / Colour by You! 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

163 169 181 184 178 184 190 193 201 207 206 210 208 224
197,23 204,49 219,01 222,64 215,38 222,64 229,90 233,53 243,21 250,47 249,26 254,10 251,68 271,04

 INTEGRA® op zonne-energie
DSL  Standaard - 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

151 157 169 172 166 172 178 181 189 195 194 198 196 212
182,71 189,97 204,49 208,12 200,86 208,12 215,38 219,01 228,69 235,95 234,74 239,58 237,16 256,52

DSL Special / Colour by You! 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

171 177 189 192 186 192 198 201 209 215 214 218 216 232
206,91 214,17 228,69 232,32 225,06 232,32 239,58 243,21 252,89 260,15 258,94 263,78 261,36 280,72

*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde 
van de code toe te voegen: bvb. DKL MK04 1025WL.

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

Maatcode dakvenster

vanaf april 2013

Bestelcode 
gordijn

CK02 CK02

CK04 CK04

FK06 FK06

FK08 FK08

MK04 MK04

MK06 MK06

MK08 MK08

PK06 PK06

PK08 PK08

PK10 PK10

SK06 SK06

SK08 SK08

UK04 UK04

UK08 UK08

Maatcode dakvenster

 tot december 1991 tot april 2001 tot april 2013

Bestelcode 
gordijn

C02 C02

6 C04 C04

1 304 M04 M04

306 M06 M06

2 308 M08 M08

3 410 P10 P10

4 606 S06 S06

S08 S08

7 804 U04 U04

8 808 U08 U08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V

Nieuwe kleuren

24V 
(DC)

Nieuw!

INTEGRA® op zonne-energie
Type DSL

Voor manuele dakvensters  
of dakvensters op zonne-energie.

•   Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
•       Draadloos systeem, werkt met 

fotovoltaïsche cellen die ongeacht het 
seizoen of het moment de nodige energie 
leveren voor dagelijks gebruik.

Personaliseer 
uw gordijnen 
Kies uit 1800 kleuren! 
Surf naar velux.be

0705

11001085

3009

4576

4575457445644559

4578 4581458045794577

45561025

Surf naar velux.be voor een pallet van 
1800 RAL®- of NCS®©-kleuren.
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46554654 46604653 4659

46674666466546614661

Slapen en spelen  
in een wereld vol fantasie

Een bescherming tegen hitte moet van buitenaf worden voorzien.
Wij raden u aan om een binnengordijn te combineren met een buitenste
zonnescherm of een rolluik. Zie pagina 10 tot 17.

Personaliseer 
uw gordijnen 
Kies uit 1800 kleuren! 
Surf naar velux.be

Verduisterende 
rolgordijnen
Collecties:

•  VELUX Kids
•  Colour by You !

Opmerkingen
 •   Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel 

verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op 
aanvraag).

 •   Voor de plaatsing van binnengordijnen met profielen in wit aluminium op dakvensters met 1 
cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor
 Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glas elementen type GIL/GIU/GEL/VEA/
VEB/VEC, het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

1.  De bedieningswijze: bvb. DKL (manueel)
2.   Kies de kleur: bvb. 4654
3.   Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder: bvb. DKL MK04 4654

4.*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL 
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. DKL MK04 4654WL 

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

Kleuren  
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Kids

Noteer: de bovenstaande motieven zijn enkel ter illustratie. Het gordijn kan verschillen daar elk ontwerp aangepast 
wordt aan de specifieke grootte van het dakvenster.

Voordelen

•  Optimale verduistering, ideaal voor 
slaapkamers.

•  Traploze positionering.

• Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.

•  Stof uit 100% polyester met een synthetische 
coating en een aluminium laag langs de buitenzijde.

•  Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX 
dakvensters.

•  OEKO-TEX® Standard 100 certificaat  
(1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke 
stoffen.

•  Kindveilig: geen zichtbare koorden 
aan de gordijnen.

Surf naar velux.be voor een pallet van 
1800 RAL®- of NCS®©-kleuren.

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn: CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Bestelcode voor uw gordijn: C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel

DKL Colour by You ! -  
geborsteld alu / wit alu (WL)*

85 91 103 106 100 106 112 115 123 129 128 132 130 146

102,85 110,11 124,63 128,26 121,00 128,26 135,52 139,15 148,83 156,09 154,88 159,72 157,30 176,66

 DKL VELUX Kids -  
geborsteld alu / wit alu (WL)*

101 107 119 122 116 122 128 131 139 145 144 148 146 162
122,21 129,47 143,99 147,62 140,36 147,62 154,88 158,51 168,19 175,45 174,24 179,08 176,66 196,02

*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL  
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. DKL MK04 4654WL.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
 

Maatcode dakvenster

vanaf april 2013

Bestelcode 
gordijn

CK02 CK02

CK04 CK04

FK06 FK06

FK08 FK08

MK04 MK04

MK06 MK06

MK08 MK08

PK06 PK06

PK08 PK08

PK10 PK10

SK06 SK06

SK08 SK08

UK04 UK04

UK08 UK08

Maatcode dakvenster

 tot december 1991 tot april 2001 tot april 2013

Bestelcode 
gordijn

C02 C02

6 C04 C04

1 304 M04 M04

306 M06 M06

2 308 M08 M08

3 410 P10 P10

4 606 S06 S06

S08 S08

7 804 U04 U04

8 808 U08 U08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V

Profielen in  
geborsteld 

alu

Profielen in  
wit alu

Nieuw!

Bedieningswijze en specificaties

Manueel
Type DKL

Voor manuele dakvensters.

•     Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.
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0705

11001085

3009

4576

4575457445644559

4578 4581458045794577

45561025

Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op velux.be.
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

1016

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

1.  De bedieningswijze: bvb. DFD (manueel)
2.   Kies de kleur: bvb. 1025 (standaard)
3.   Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder: bvb. DFD MK04 1025

4.*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL  
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. DFD MK04 1025WL 

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

DUO verduisterende/
lichttemperende 
gordijnen

Kleuren

Vouwgordijn

DUO gordijn 
=

Verduisterend rolgordijn 
(zie kleuren hiernaast)

+  
Wit lichttemperend 

plisségordijn

Verduistering & licht-
tempering in één gordijn !

Bedieningswijze en specificaties

Manueel
Type DFD

Voor manuele dakvensters.

•     Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.
•    Het DUO 2in1 gordijn combineert een 

verduisterend rolgordijn (kleur naar keuze) 
en een wit lichttemperend plisségordijn 
(kleur 1016).

•   2 gordijnen in één verpakking.

Opmerkingen
 •   Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel 

verduisterend rolgordijn type DKU (niet DUO) beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit  
(prijs op aanvraag).

 •   Voor de plaatsing van binnengordijnen met profielen in wit aluminium op dakvensters met  
1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor
Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glas elementen type GIL/GIU/GEL/VEA/
VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.

Kids

Noteer : de bovenstaande motieven zijn enkel ter illustratie. Het gordijn kan verschillen daar elk ontwerp aangepast wordt  
aan de specifieke grootte van het dakvenster.

Profielen in  
geborsteld 

alu

Profielen in  
wit alu

Nieuw!

Personaliseer 
uw gordijnen
Kies uit 1800 kleuren! 
Surf naar velux.be

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn: CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Bestelcode voor uw gordijn: C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel

DFD Standaard 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

85 92 107 112 104 112 120 123 134 142 140 145 143 164

102,85 111,32 129,47 135,52 125,84 135,52 145,20 148,83 162,14 171,82 169,40 175,45 173,03 198,44

DFD Special / Colour by You! 
  geborsteld alu / wit alu (WL)* 

105 112 127 132 124 132 140 143 154 162 160 165 163 184

127,05 135,52 153,67 159,72 150,04 159,72 169,40 173,03 186,34 196,02 193,60 199,65 197,23 222,64

DFD VELUX Kids 
  geborsteld alu / wit alu (WL)* 

121 128 143 148 140 148 156 159 170 178 176 181 179 200

146,41 154,88 173,03 179,08 169,40 179,08 188,76 192,39 205,70 215,38 212,96 219,01 216,59 242,00

*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL 
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. DFD MK04 1025WL.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
 

Voordelen

 

•  DUO 2in1 voorgeassembleerd gordijn 
combineert een verduisteringsgordijn en een 
wit plisségordijn.

•  Optimale verduistering en/of zacht getemperd 
licht op elk moment van de dag.

•  Traploze positionering.

• Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.

•  Verduisterend rolgordijn:  
stof uit 100% polyester met een synthetische 
coating en een aluminium laag langs de 
buitenzijde. 

+
•  Temperend plisségordijn:  

witte lichtdoorlatende stof, ref. 1016 – enkele plooi.

•  Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX 
dakvensters.

•  OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-
184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

•  Kindveilig: geen zichtbare koorden  
aan de gordijnen.

Standaard Special Nieuwe kleuren

Maatcode dakvenster

vanaf april 2013

Bestelcode 
gordijn

CK02 CK02

CK04 CK04

FK06 FK06

FK08 FK08

MK04 MK04

MK06 MK06

MK08 MK08

PK06 PK06

PK08 PK08

PK10 PK10

SK06 SK06

SK08 SK08

UK04 UK04

UK08 UK08

Maatcode dakvenster

 tot december 1991 tot april 2001 tot april 2013

Bestelcode 
gordijn

C02 C02

6 C04 C04

1 304 M04 M04

306 M06 M06

2 308 M08 M08

3 410 P10 P10

4 606 S06 S06

S08 S08

7 804 U04 U04

8 808 U08 U08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V

46554655 4661466146544654 466046604653 46594659 46674667466646664665

Surf naar velux.be voor een pallet van 
1800 RAL®- of NCS®©-kleuren.
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Daglichtcontrole & energie besparing, het hele jaar door!

Dankzij de dubbele plooi  
met honingraat structuur  
en aluminium binnen laag  
wordt de binnen isolatie  
verbeterd.

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

1.  De bedieningswijze: bvb. FHC (manueel)
2.   Kies de kleur: bvb. 1045 (standaard)
3.   Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder: bvb. FHC MK04 1045

4.*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL  
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. FHC MK04 1045WL

Verduisterende 
plisségordijnen
Voordelen

 

•  Verduisterende en isolerende stof.

•  Verhogen de binnenisolatie en beperken 
warmteverlies.

•  Vormen een decoratieve afwerking  
in uw interieur.

• Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.

•  Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX 
dakvensters.

•  OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 
DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

•  Kindveilig: geen zichtbare koorden  
aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties

Manueel
Type FHC (zwevend)

Voor manuele dakvensters.

•       Flexibele stand: het zwevend plisségordijn  
is noch bovenaan, noch onderaan bevestigd 
en kan verschoven worden naar elke 
wille keurige plaats in het dakvenster.

•   Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.

INTEGRA® elektrisch
Type FMC

Voor elektrische wentelende dakvensters.

•      Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
•      Enkel compatibel met io-homecontrol® sturing.

INTEGRA® op zonne-energie
Type FSC

Voor manuele dakvensters  
of dakvensters op zonne-energie.

•       Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
•    Draadloos systeem, werkt met 

fotovoltaïsche cellen die ongeacht het 
seizoen of het moment de nodige energie 
leveren voor dagelijks gebruik.

Opmerkingen
 •   Het INTEGRA® elektrisch verduisterend plisségordijn (type FMC) past niet op het INTEGRA® 

elektrisch uitzetbare dakvenster (type GPU ----21).
 •   Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel 

verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs 
op aanvraag).

•   Voor de plaatsing van INTEGRA® gordijnen of manuele binnengordijnen met wit aluminium 
afwerking op dakvensters met 1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type  
ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor
 •   Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glas elementen type GIL/GIU/GEL/VEA/

VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.
 •   De plaatsing van een verduisterend plisségordijn op zonne-energie FSC met een buitenste 

zonnescherm of rolluik.
•   De plaatsing van een  INTEGRA® elektrisch gordijn op een manueel dakvenster.

Combineer met
VELUX ACTIVE with NETATMO
Bedien uw VELUX INTEGRA® gordijnen  
via uw smartphone
Productinfo & prijzen pagina 46-47

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn: CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Bestelcode voor uw gordijn: C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel

FHC Standaard 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

85 92 107 112 104 112 120 123 134 142 140 145 143 164

102,85 111,32 129,47 135,52 125,84 135,52 145,20 148,83 162,14 171,82 169,40 175,45 173,03 198,44

FHC Special 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

105 112 127 132 124 132 140 143 154 162 160 165 163 184

127,05 135,52 153,67 159,72 150,04 159,72 169,40 173,03 186,34 196,02 193,60 199,65 197,23 222,64

INTEGRA® elektrisch
FMC Standaard 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

163 170 185 190 182 190 198 201 212 220 218 223 221 242
197,23 205,70 223,85 229,90 220,22 229,90 239,58 243,21 256,52 266,20 263,78 269,83 267,41 292,82

FMC Special 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

183 190 205 210 202 210 218 221 232 240 238 243 241 262
221,43 229,90 248,05 254,10 244,42 254,10 263,78 267,41 280,72 290,40 287,98 294,03 291,61 317,02

 INTEGRA® op zonne-energie
FSC Standaard 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

171 178 193 198 190 198 206 209 220 228 226 231 229 250
206,91 215,38 233,53 239,58 229,90 239,58 249,26 252,89 266,20 275,88 273,46 279,51 277,09 302,50

FSC Special 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

191 198 213 218 210 218 226 229 240 248 246 251 249 270
231,11 239,58 257,73 263,78 254,10 263,78 273,46 277,09 290,40 300,08 297,66 303,71 301,29 326,70

*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL 
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. FHC MK04 1045WL.

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

Profielen in  
wit alu

Profielen in  
geborsteld 

alu

Standaard Special

Kleuren Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op velux.be.
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

Nieuwe kleuren

24V 
(DC)

Nieuw!

Maatcode dakvenster

vanaf april 2013

Bestelcode 
gordijn

CK02 CK02

CK04 CK04

FK06 FK06

FK08 FK08

MK04 MK04

MK06 MK06

MK08 MK08

PK06 PK06

PK08 PK08

PK10 PK10

SK06 SK06

SK08 SK08

UK04 UK04

UK08 UK08

Maatcode dakvenster

 tot december 1991 tot april 2001 tot april 2013

Bestelcode 
gordijn

C02 C02

6 C04 C04

1 304 M04 M04

306 M06 M06

2 308 M08 M08

3 410 P10 P10

4 606 S06 S06

S08 S08

7 804 U04 U04

8 808 U08 U08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V
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Bepaal de bestelcode van uw gordijn

Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder:  
bvb. DOP MK04 0705

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

Voordeelpack

2 gordijnen in 1 doos!
Kies voor de ideale VELUX combinatie: hou de zonne-
warmte buiten en verduister uw kamer voor de nacht of  
een deugddoende siësta.

Buiten Binnen

Combineer en bespaar

Kleur en karakteristieken Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op velux.be.
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Doorzichtig 
netweefsel,  
laat daglicht door.

5060 0705

Stof uit 100% polyester met 
een synthetische coating en een 
aluminium laag langs de buitenzijde.

10%  
prijs-

voordeel*

Manueel buitenste zonnescherm - Type MHL Manueel verduisterend grijs rolgordijn - Type DKL

Samenstelling van het pack

Manueel buitenste zonnescherm

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

•  Het netweefsel laat daglicht door waardoor u 
het zicht naar buiten behoudt.

•  Ontworpen voor een gemakkelijke plaatsing  
en bediening van binnenuit.

Manueel verduisterend grijs rolgordijn

•  Optimale verduistering, ideaal voor kinder- en 
slaapkamers.

•  Kindveilig: geen zichtbare koorden  
aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties

Voor manuele dakvensters.

•      Open het dakvenster om het zonnescherm 
onderaan op het wentelend gedeelte in te 
haken. Als het raam gesloten wordt, spant 
het doek zich automatisch voor het raam,  
aan de buitenkant.

•      Bij niet-gebruik zit het scherm in de 
afdekkap van het dakvenster.

•      Niet compatibel met: 
-  INTEGRA® dakvensters;  
-   zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K 

(zie pagina 137 van onze algemene 
catalogus 2021);

     -  een rolluik.

Voor manuele dakvensters.

•    Kleur: grijs (0705).
•    Slanke profielen in geborsteld aluminium.
•     Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.
•     Traploze positionering.

Manueel buitenste zonnescherm 
Type MHL

Manueel verduisterend grijs rolgordijn 
Type DKL

Type DOP =

+

Opmerkingen
 •   Enkel leverbaar voor de hierboven vermelde maatcodes.
 •   DOP is niet geschikt voor polyurethaan dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), noch voor dakvensters type GGLS.
 •   Zie ook ‘Raadpleeg ons voor’ op pagina 15 en 24.

* Prijsvoordeel ten opzichte van 2 apart gekochte gordijnen.

OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 
DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn: CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08
Bestelcode voor uw gordijn: C02 C04 M04 M06 M08 S06 S08 U04 U08

Manueel

DOP 0705 107 113 133 139 144 176 180 185 199
129,47 136,73 160,93 168,19 174,24 212,96 217,80 223,85 240,79

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Maatcode dakvenster

vanaf april 2013

Bestelcode 
gordijn

CK02 CK02

CK04 CK04

MK04 MK04

MK06 MK06

MK08 MK08

SK06 SK06

SK08 SK08

UK04 UK04

UK08 UK08

Maatcode dakvenster

 tot december 1991 tot april 2001 tot april 2013

Bestelcode 
gordijn

C02 C02

6 C04 C04

1 304 M04 M04

306 M06 M06

2 308 M08 M08

4 606 S06 S06

S08 S08

7 804 U04 U04

8 808 U08 U08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V

5060 0705
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Zie pagina 36-37

Lichttemperende rolgordijnen

Verzachten het licht en voorkomen 
zonverblinding.

Jaloezieën

Zie pagina 40-41

Ideaal voor vochtige ruimten zoals 
keuken of badkamer.

Lichttemperende
plisségordijnen

Zie pagina 38-39

Flexibele stand - voor optimale  
privacy.

Licht 
temperen

De inval van daglicht is prachtig. Maar soms wilt u  
het licht een beetje temperen om te werken, te genieten  
van een maaltijd of te lezen.  

Wij bieden een brede collectie gordijnen aan. Zo kunt u  
het lichteffect aan uw persoonlijke behoeften aanpassen.  

Van essentieel tot stijlvolle of trendy decoratieve gordijnen :  
uw favoriete oplossing zit er zeker tussen.

Lichttempering, op elk moment van de dag

Daglicht temperen

35VELUX34 VELUX 35VELUX34 VELUX



9050

1028

4161

1086 4164

4170

4165

4171

4163

4169416841674166

416241554069

Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op velux.be.
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn: CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Bestelcode voor uw gordijn: C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel met zijgeleiders
RFL  Standaard 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

65 71 83 86 80 86 92 95 103 109 108 112 110 126
78,65 85,91 100,43 104,06 96,80 104,06 111,32 114,95 124,63 131,89 130,68 135,52 133,10 152,46

RFL Special / Colour by You! 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

85 91 103 106 100 106 112 115 123 129 128 132 130 146
102,85 110,11 124,63 128,26 121,00 128,26 135,52 139,15 148,83 156,09 154,88 159,72 157,30 176,66

INTEGRA® elektrisch
RML  Standaard 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

143 149 161 164 158 164 170 173 181 187 186 190 188 204
173,03 180,29 194,81 198,44 191,18 198,44 205,70 209,33 219,01 226,27 225,06 229,90 227,48 246,84

RML Special / Colour by You! 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

163 169 181 184 178 184 190 193 201 207 206 210 208 224
197,23 204,49 219,01 222,64 215,38 222,64 229,90 233,53 243,21 250,47 249,26 254,10 251,68 271,04

 INTEGRA® op zonne-energie
RSL  Standaard 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

151 157 169 172 166 172 178 181 189 195 194 198 196 212
182,71 189,97 204,49 208,12 200,86 208,12 215,38 219,01 228,69 235,95 234,74 239,58 237,16 256,52

RSL Special / Colour by You! 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

171 177 189 192 186 192 198 201 209 215 214 218 216 232
206,91 214,17 228,69 232,32 225,06 232,32 239,58 243,21 252,89 260,15 258,94 263,78 261,36 280,72

Bestelcode voor uw gordijn: CK00 FK00 MK00 PK00 SK00 UK00
Manueel met inhaakbeugels
RHL Standaard 
  geborsteld alu  

41
49,61

47
56,87

51
61,71

59
71,39

66
79,86

71
85,91

*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL  
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. RFL MK04 1028WL.

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

Lichttemperende 
rolgordijnen

Een kleurrijke aanvulling  
op ieder interieur

Voordelen

  

•  Ideaal om het licht te temperen.  
Beschermt tegen ongewenste inkijk en 
voorkomt verkleuring van meubels door de zon.

•  100% lichtdoorlatend polyester met  
een coating zodat u het gemakkelijk kunt 
schoonmaken.

• Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.

•  Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX 
dakvensters.

•  OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 
DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

•  Kindveilig: geen zichtbare koorden 
aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties

INTEGRA® elektrisch
Type RML

Voor elektrische wentelende dakvensters.

•      Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
•      Enkel compatibel met io-homecontrol® sturing.

Manueel met zijgeleiders
Type RFL

Voor manuele dakvensters.

•    Traploze bediening.

Manueel met inhaakbeugels
Type RHL

Voor manuele dakvensters.

•     Aluminium afdekprofiel bovenaan.
•     Enkel verkrijgbaar in de 4 standaard kleuren.

INTEGRA® op zonne-energie
Type RSL

Voor manuele dakvensters of dakvensters  
op zonne-energie.

•       Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
•    Draadloos systeem, werkt met 

fotovoltaïsche cellen die ongeacht het 
seizoen of het moment de nodige energie 
leveren voor dagelijks gebruik.

Opmerkingen
•   Het temperend INTEGRA® elektrisch rolgordijn (type RML) past niet op het INTEGRA® 

elektrisch uitzetbare dakvenster (type GPU ----21).
•   Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel 

verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
•   Voor de plaatsing van INTEGRA® gordijnen of manuele binnengordijnen met wit aluminium 

afwerking op dakvensters met 1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type  
ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor
 •   Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glas elementen type GIL/GIU/GEL/VEA/

VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.
 •   De plaatsing van een rolgordijn op zonne-energie RSL met een buitenste zonnescherm of rolluik.
 •   De plaatsing van een INTEGRA® elektrisch gordijn op een manueel dakvenster.

Combineer met
VELUX ACTIVE with NETATMO
Bedien uw VELUX INTEGRA® gordijnen  
via uw smartphone
Productinfo & prijzen pagina 46-47

Nieuw!

Kleuren

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

1.  De bedieningswijze: bvb. RFL (manueel)
2.   Kies de kleur: bvb. 1028 (standaard)
3.   Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder: bvb. RFL MK04 1028

4.*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL  
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. RFL MK04 1028WL

Standaard Special

Personaliseer 
uw gordijnen 
Kies uit 1800 kleuren! 
Surf naar velux.be

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

Profielen in  
geborsteld 

alu

Profielen in  
wit alu

Surf naar velux.be voor een pallet 
van 1800 RAL®- of NCS®©-kleuren.

Nieuwe kleuren

24V 
(DC)

Maatcode dakvenster

vanaf april 2013

Bestelcode 
gordijn

CK02 CK02

CK04 CK04

FK06 FK06

FK08 FK08

MK04 MK04

MK06 MK06

MK08 MK08

PK06 PK06

PK08 PK08

PK10 PK10

SK06 SK06

SK08 SK08

UK04 UK04

UK08 UK08

Maatcode dakvenster

 tot december 1991 tot april 2001 tot april 2013

Bestelcode 
gordijn

C02 C02

6 C04 C04

1 304 M04 M04

306 M06 M06

2 308 M08 M08

3 410 P10 P10

4 606 S06 S06

S08 S08

7 804 U04 U04

8 808 U08 U08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V
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1016

1282

1259

1274

1278 1279

1280

1277

1281 1286128512841283

127612751256

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

1.  De bedieningswijze: bvb. FHL (manueel)
2.   Kies de kleur: bvb. 1016 (standaard)
3.   Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder: bvb. FHL MK04 1016

4.*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL  
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. FHL MK04 1016WL

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn: CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Bestelcode voor uw gordijn: C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel

FHL  Standaard 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

65 71 83 86 80 86 92 95 103 109 108 112 110 126

78,65 85,91 100,43 104,06 96,80 104,06 111,32 114,95 124,63 131,89 130,68 135,52 133,10 152,46

FHL Special 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

85 91 103 106 100 106 112 115 123 129 128 132 130 146

102,85 110,11 124,63 128,26 121,00 128,26 135,52 139,15 148,83 156,09 154,88 159,72 157,30 176,66

INTEGRA® elektrisch
FML  Standaard 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

143 149 161 164 158 164 170 173 181 187 186 190 188 204
173,03 180,29 194,81 198,44 191,18 198,44 205,70 209,33 219,01 226,27 225,06 229,90 227,48 246,84

FML Special 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

163 169 181 184 178 184 190 193 201 207 206 210 208 224
197,23 204,49 219,01 222,64 215,38 222,64 229,90 233,53 243,21 250,47 249,26 254,10 251,68 271,04

 INTEGRA® op zonne-energie
FSL  Standaard 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

151 157 169 172 166 172 178 181 189 195 194 198 196 212
182,71 189,97 204,49 208,12 200,86 208,12 215,38 219,01 228,69 235,95 234,74 239,58 237,16 256,52

FSL Special 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

171 177 189 192 186 192 198 201 209 215 214 218 216 232
206,91 214,17 228,69 232,32 225,06 232,32 239,58 243,21 252,89 260,15 258,94 263,78 261,36 280,72

*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL 
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. FHL MK04 1016WL.

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

Lichttemperende 
plisségordijnen
Voordelen

  

•  Lichttempering en privacy naar wens.  
Vormt een decoratieve afwerking  
in uw interieur.

•  Doorschijnende stof - enkele plooi -  
om het licht te verzachten.

• Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.

•  Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX 
dakvensters.

•  OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 
DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

•  Kindveilig: geen zichtbare koorden 
aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties

INTEGRA® elektrisch
Type FML

Voor elektrische wentelende dakvensters.

•      Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
•      Enkel compatibel met io-homecontrol® sturing.

Manueel
Type FHL (zwevend)

Voor manuele dakvensters.

•      Flexibele stand: het zwevend plisségordijn 
is noch bovenaan, noch onderaan bevestigd 
en kan verschoven worden naar elke 
willekeurige plaats in het dakvenster.

•   Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.

INTEGRA® op zonne-energie
Type FSL

Voor manuele dakvensters of dakvensters  
op zonne-energie.

•       Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
•    Draadloos systeem, werkt met 

fotovoltaïsche cellen die ongeacht het 
seizoen of het moment de nodige energie 
leveren voor dagelijks gebruik.

Opmerkingen
•   Het INTEGRA® elektrisch plisségordijn (type FML) past niet op het INTEGRA® elektrisch 

uitzetbare dakvenster (type GPU ----21).
•   Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel 

verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
•   Voor de plaatsing van INTEGRA® gordijnen of manuele binnengordijnen met wit aluminium 

afwerking op dakvensters met 1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type  
ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor
 •   Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glas elementen type GIL/GIU/GEL/VEA/

VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.
 •   De plaatsing van een lichttemperend plisségordijn op zonne-energie FSL met een buitenste 

zonnescherm of rolluik.
•   De plaatsing van een INTEGRA® elektrisch gordijn op een manueel dakvenster.

Combineer met
VELUX ACTIVE with NETATMO
Bedien uw VELUX INTEGRA® gordijnen  
via uw smartphone
Productinfo & prijzen pagina 46-47

Standaard Special

Kleuren Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op velux.be.
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

Profielen in  
geborsteld 

alu

Profielen in  
wit alu

Nieuw!

Nieuwe kleuren

24V 
(DC)

Verzacht invallend licht

Maatcode dakvenster

vanaf april 2013

Bestelcode 
gordijn

CK02 CK02

CK04 CK04

FK06 FK06

FK08 FK08

MK04 MK04

MK06 MK06

MK08 MK08

PK06 PK06

PK08 PK08

PK10 PK10

SK06 SK06

SK08 SK08

UK04 UK04

UK08 UK08

Maatcode dakvenster

 tot december 1991 tot april 2001 tot april 2013

Bestelcode 
gordijn

C02 C02

6 C04 C04

1 304 M04 M04

306 M06 M06

2 308 M08 M08

3 410 P10 P10

4 606 S06 S06

S08 S08

7 804 U04 U04

8 808 U08 U08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V
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Bepaal de bestelcode van uw gordijn

1.  De bedieningswijze: bvb. PAL (manueel)
2.   Kies de kleur: bvb. 7001 (standaard)
3.   Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder: bvb. PAL MK04 7001

4.*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL  
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. PAL MK04 7001WL

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn: CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Bestelcode voor uw gordijn: C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel

PAL Standaard 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

85 92 107 112 104 112 120 123 134 142 140 145 143 164

102,85 111,32 129,47 135,52 125,84 135,52 145,20 148,83 162,14 171,82 169,40 175,45 173,03 198,44

PAL Special 
  geborsteld alu / wit alu (WL)*

105 112 127 132 124 132 140 143 154 162 160 165 163 184

127,05 135,52 153,67 159,72 150,04 159,72 169,40 173,03 186,34 196,02 193,60 199,65 197,23 222,64

*  Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL 
aan het einde van de code toe te voegen: bvb. PAL MK04 7001WL.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
 

Jaloezieën

Voordelen

•  Lichtregeling en privacy naar wens.

•  Oriënteerbare lamellen om ongewenst 
binnenkomend licht te vermijden. Vervaardigd 
van aluminium en gelakt aan beide zijden.

• Gemakkelijk schoon te maken.

•  Traploze positionering.

• Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.

•  Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX 
dakvensters.

•  Kindveilig: geen zichtbare koorden 
aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties

Manueel
Type PAL

Voor manuele dakvensters.

•    Kantelgreep voor de oriëntatie  
van de lamellen.

Opmerkingen
•   Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel 

verduisteringsgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
•   Voor de plaatsing van binnengordijnen met profielen in wit aluminium op dakvensters met  

1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor
 •   Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glas elementen type GIL/GIU/GEL/VEA/

VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.

Standaard Special Nieuwe kleuren

Kleuren Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op velux.be.
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 21.

Nieuw!

Profielen in  
wit alu

Profielen in  
geborsteld 

alu

Ideaal voor badkamers

Maatcode dakvenster

vanaf april 2013

Bestelcode 
gordijn

CK02 CK02

CK04 CK04

FK06 FK06

FK08 FK08

MK04 MK04

MK06 MK06

MK08 MK08

PK06 PK06

PK08 PK08

PK10 PK10

SK06 SK06

SK08 SK08

UK04 UK04

UK08 UK08

Maatcode dakvenster

 tot december 1991 tot april 2001 tot april 2013

Bestelcode 
gordijn

C02 C02

6 C04 C04

1 304 M04 M04

306 M06 M06

2 308 M08 M08

3 410 P10 P10

4 606 S06 S06

S08 S08

7 804 U04 U04

8 808 U08 U08

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V

7001 7065706470637057 7062
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Muggengaas

Efficiënt verluchten,  
zonder insecten

Plaatsing

Het muggengaas bedekt de volledige 
opening van de binnenafwerking. 
Deze afmetingen bepalen dus de keuze  
van het muggengaas.

Voor dakvensters gecombineerd met 
gevelelementen zijn twee muggengazen 
nodig: één dat van boven naar beneden 
getrokken wordt en een tweede, voor het 
verticale gedeelte, om van beneden naar 
boven te trekken. Een rubberen dichting 
zorgt voor de verbinding tussen beide. 
Deze is apart te bestellen:  
type ZOZ 157WL - prijs: 12€ excl. BTW.

Bedieningswijze en specificaties

Manueel
Type ZIL

•     Wit aluminium bovenkast en zijgeleiders te 
plaatsen op de binnen afwerking van het 
dakvenster.

•    De zijgeleiders en het profiel aan de 
onderzijde zorgen voor een nauwe sluiting 
aan de vier kanten.

Opmerking
Wanneer meerdere dakvensters naast elkaar geplaatst worden of de binnen bekleding 
niet volgens de normen geïnstalleerd is, is het in sommige gevallen onmogelijk om een 
muggengaas te plaatsen. Bij twijfelgevallen, neem contact met ons op.

Voordelen

•  Verfijnd design met cassette bovenaan en 
zijgeleiders in wit aluminium.

•  Nieuw schuifsysteem zonder koorden.

• Eenvoudige installatie.

•  Sterk glasvezelnet dat het daglicht doorlaat.

•  Als het muggengaas niet gebruikt wordt,  
kan het opgeborgen worden in de witte 
aluminium cassette bovenaan zodat het  
uw zicht niet belemmert.

•  Kan gecombineerd worden met alle binnen- en 
buitenaccessoires.

•   Kindveilig: geen zichtbare koorden  
aan de gordijnen.

Raadpleeg de tabel  
pagina 43!

Nieuw! 
Witte  

profielen
Prijzen

CK02 CK06 MK06 MK10 PK10 SK06 SK10 UK04 UK10

Manueel

ZIL  0000 92 108 120 144 153 151 175 154 185
111,32 130,68 145,20 174,24 185,13 182,71 211,75 186,34 223,85

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Bepaal de bestelcode van uw muggengaas

Het muggengaas bedekt de volledige opening van de binnenafwerking. Deze afmetingen bepalen dus de keuze van het muggengaas.

1.  Meet de afmetingen van de volledige opening in uw plafond of uw binnenafwerking op en raadpleeg de tabel hieronder  
voor maximale breedte en hoogte.

2.  Noteer de bestelcode als volgt:  
Bvb. ZIL (type muggengaas) SK06 (bestelcode van het muggengaas) 0000 (net)

*  De zijprofielen moeten op maat afgezaagd worden in de hoogte.

Max. breedte van de  
binnen afwerking (mm)

Max. hoogte van de 
binnen afwerking (mm)* Bestelcode

B H
530 1600 CK02

530 2000 CK06

760 2000 MK06

760 2400 MK10

922 2400 PK10

1120 2000 SK06

1120 2400 SK10

1320 1600 UK04

1320 2400 UK10

Breedte

Hoogte

Kleur

00000000

Doorzichtig glasvezelnet.

Ontdek onze  
installatie video

VELUX.BE/NL/VIDEO

Volg nauwgezet de instructies bij het plaatsen van een muggengaas.  
Zo garandeert u een optimale werking.

Combineer het muggengaas met een binnengordijn  
om de lichtinval te regelen en met een buitenste bescherming 
tegen de hitte.

43VELUX42 VELUXVELUX42
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Bedieningssystemen Veiligheid & onderhoud

Slimme automatisatie Bouw uw manuele dakvensters om in een gemotoriseerde versie Manueel openen/sluiten Beveiliging HerstelkitsOnderhoudskits

MotorisatiekitsVELUX ACTIVE with NETATMO Stang voor dakvensters Onderdelen voor gordijnenAccessoires & elektrische bediening

Bedieningssystemen,  
veiligheid & 
onderhoud
Dankzij onze systemen  
op afstandsbediening geniet  
u van een zorgeloos comfort  
met een druk op de knop.  
Volg onze onderhouds- en 
beveiligings adviezen en geniet  
nog lange tijd van natuurlijk 
daglicht. 

Pagina 46-47 Pagina 49 Pagina 50Pagina 49 Pagina 51Pagina 50Pagina 48 Pagina 49

Verhoog uw comfort met  
de VELUX ACTIVE with 
NETATMO applicatie voor 
een geautomatiseerde, 
proactieve controle van  
uw INTEGRA® gordijnen  
en buitenbeschermingen.
(Zie pagina 46)

Geniet van een controle 
op afstand dankzij het 
gamma accessoires VELUX 
INTEGRA®, elektrisch of  
op zonne-energie.
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Referentie Prijs

KLA 300 EU 83
100,43

Referentie Prijs

KLN 300 EU 41
49,61

Voor een optimaal gebruik van het VELUX ACTIVE systeem raden wij aan 
bijkomende binnenklimaatsensoren te plaatsen in iedere ruimte voorzien 
van VELUX INTEGRA® producten. Max. 5 sensoren per gateway.

Voor gebruiksgemak raden wij aan om bijkomende vertrekschakelaars  
te plaatsen aan iedere uitgang van uw woning.

VELUX ACTIVE  
Vertrekschakelaar

VELUX ACTIVE  
Binnenklimaatsensor

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

Raadpleeg velux.be/active  
of contacteer onze klantendienst gespecialiseerd  
in geconnecteerde producten.

Bedienings-
systemen

Een gezond binnenklimaat:  
dat ziet u niet, maar dat voelt u …

Automatiseren en ventileren dankzij VELUX ACTIVE with NETATMO

VELUX ACTIVE is een all-in-one oplossing die automatisch  
de VELUX INTEGRA® producten bedient om een gezonder binnenklimaat  
te creëren via slimme sensoren die voortdurend de temperatuur,  
de luchtvochtigheid en CO2-gehalte in uw woning monitoren. 

De dakvensters, gordijnen en rolluiken op elektriciteit en op zonne-energie  
van het INTEGRA® io-homecontrol® gamma kunnen rechtstreeks 
via een smartphone worden bediend. 

Download de app gratis:

VELUX ACTIVE,  
een innovatieve & intelligente oplossing

Dagelijkse ventilatie 
De slimme sensoren monitoren voortdurend het binnen-
klimaat (temperatuur, vochtigheid en CO2-gehalte) en openen 
of sluiten uw VELUX producten zo nodig automatisch.

Proactieve bescherming tegen de hitte
De VELUX rolluiken en zonneschermen openen en sluiten 
zich proactief in functie van de lokale weersvoorspellingen.

Bediening via smartphone
Bedien de VELUX INTEGRA® producten via  
de VELUX ACTIVE applicatie op uw smartphone.

Klik-en-weg
De INTEGRA® dakvensters sluiten automatisch en  
gaan over naar de beveiligde ventilatiestand met  
een simpele druk op de vertrekschakelaar. 

Streng beveiligd
Werkt op io-homecontrol® technologie.

1
2

Referentie Prijs

KIX 300 EU 208
251,68

Bevat: 

1    Een binnenklimaatsensor: monitort voortdurend het binnenklimaat op basis van 3 sensormetingen (temperatuur, vochtigheid en CO2).
2    Een vertrekschakelaar: druk bij het verlaten van uw woning op de vertrekschakelaar.  

Uw VELUX INTEGRA® dakvensters sluiten en gaan automatisch in de beveiligde ventilatiestand.
3   Een gateway centrale: verbinding tussen netwerken. 

Batterijen & kabels/plugs (2 plugs).

VELUX ACTIVE  
Startpack

1

2 3

Weersvoor-
spellingen

Bediening via 
smartphone

Cloud servers

Verlaag  
uw EPB met  

niet minder dan  
8 punten* dankzij  

de intensieve 
ventilatie!
* Afhankelijk van  

het gewest.

Automatische bediening van 
VELUX INTEGRA® dakvensters, 
gordijnen en buitenbeschermingen 
via slimme sensoren.
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K -  Bestelreferentie voor dakvensters  
met een "K" in de maatcode.

*   Enkel toepasbaar op dakvensters gefabriceerd vanaf 1986.
**  Voor wentelende dakvensters GGL/GGU vanaf hoogte van 98 cm.

Referentie Prijs

KUX 110 EU 125
151,25

Referentie Prijs

KLF 200 WW 149
180,29

Referentie Prijs

KLI 310 WW 24
29,04

Laat een gemotoriseerd VELUX product werken 
op een radiofrequentie gestuurde afstands-
bediening. Maximum 5 producten kunnen 
gecombineerd worden. Raadpleeg de 
compatibiliteits tabel op velux.be (Smart Home).

Bevat : 
 • een stroomvoorzieningseenheid. 
 •  een muurbevestiging met kabel (8 meter) 

voor de aansluiting van de stroom voor-
zienings eenheid met het elektrische 
product.

•   Wordt gebruikt wanneer io-homecontrol® 
producten aangestuurd moeten worden door 
externe, niet io-homecontrol® compatibele 
producten.

•   Mogelijk om 5 producten individueel aan te 
sturen en tot 200 producten in groepsturing 
door potentiaal vrije contacten. 

•   Kan worden gebruikt als repeater om het 
bereik van de afstandsbediening te vergroten.

•   Voor het bedienen van INTEGRA®  
io-homecontrol® producten.

Voor het aansturen van 1 product of 1 
productgroep van dezelfde familie (gordijn of 
rolluik en buitenste zonneschermen of 
dakvenster), gelieve onderstaande referenties 
te bestellen (zelfde prijs als KLI 310):
- voor dakvensters: KLI 311
- voor gordijnen: KLI 312
- voor rolluiken en buitenste zonneschermen: KLI 313

Bedieningssystemen & accessoires

De gemotoriseerde io-homecontrol® producten kunnen worden uitgerust met bijkomende accessoires voor een optimaal comfort of 
zorgen voor een vlotte wisselwerking met andere niet io-homecontrol® producten.

Bedienings-
systemen

Verbeter uw dagelijks comfort en 
maak gemotoriseerde dakvensters  
van uw manuele dakvensters. 

Stroomvoorzieningseenheid
Programmeerbare interface 
(meerdere producten) Draadloze muurschakelaar

Bedieningsstang
Uitschuifbare 
bedienings stang

Verlengstuk  
voor bedienings stang

Onderdeel voor 
temperend rolgordijn

Onderdeel  
voor gordijnen

Referentie Prijs

ZCZ 080 15
18,15

Referentie Prijs

ZCT 200 30
36,30

Referentie Prijs

ZCT 100 15
18,15

Referentie Prijs

ZOZ 040 15
18,15

Referentie Prijs

ZOZ 085 10
12,10

Bedieningsstang van 
80 cm voor het bedienen 
van GGL en GGU 
dakvensters.

Onderdeel voor RHL 
rolgordijn met haken,  
te gebruiken met ZCT/ZCZ 
stang.

Onderdeel voor gordijnen 
type: DKL/DFD/FHL/FHC/
RFL/PAL/ZIL, te gebruiken 
met ZCT/ZCZ stang.

Uitschuifbare bedienings-
stang van 100 tot 180 cm 
voor het bedienen van GGL 
en GGU dakvensters.

Verlengstuk van 100 cm 
voor de bedieningsstang 
ZCT 200.

Bedieningssystemen voor manuele dakvensters & gordijnen

Ook manuele dakvensters & gordijnen op moeilijk bereikbare plaatsen kunt u perfect bedienen dankzij ons speciaal ontworpen toebehoren. 
Overweeg om uw dakvensters te motoriseren voor meer comfort. U vindt meer informatie over de motoren op de bladzijde hiernaast.

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

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie 
die eenvoudig te installeren is. Producten met het io-homecontrol® 
label communiceren met elkaar, wat het bedieningsgemak, de 
veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

Referentie Prijs

KSX 100K WW **
KSX 100 WW *

252
304,92

Referentie Prijs

KMG 100K WW **
KMG 100 WW *

134
162,14

Besturingssystemen voor het motoriseren van uw manuele dakvensters

Tover uw reeds geplaatste manuele dakvensters om in gemotoriseerde dakvensters door aan uw bestaande wentelende dakvensters  
(dakvensters vanaf 1986) een motor toe te voegen voor meer gebruiksgemak:

 •  Openen/sluiten op afstand. 
 •  Automatisch sluiten als het regent.
 •  Openen/sluiten via smartphone indien gekoppeld aan VELUX ACTIVE with NETATMO. 
 •  Eenvoudig en gemakkelijk te installeren.

Maak uw leven gemakkelijker en kies voor meer comfort

•  Voor dakvensters type GGL of GGU.
•   Snelle plaatsing zonder bijkomende elektrische aansluitingen.
•   Opening tot ± 20 cm.
•  Manuele opening blijft mogelijk.

Bevat :  
 •  een motor met geïntegreerde batterij. 
 •  een fotovoltaïsch zonnepaneel met montageplaat. 
 •  een regensensor die het dakvenster sluit bij hevige regen. 
 •  een draadloze muurschakelaar.

•  Voor dakvensters type GGL of GGU.
•   Opening tot ± 20 cm.
•  Manuele opening blijft mogelijk.
•   Te verbinden met een stroomvoor zieningseenheid type KUX 110 EU. 

(zie hiernaast).

Bevat: 
 • een motor. 
 • een regensensor die het dakvenster sluit bij hevige regen.  
 • een draadloze muurschakelaar.

Motor op zonne-energie  
voor VELUX manuele wentelende dakvensters

Elektrische motor 
voor VELUX manuele wentelende dakvensters

U wilt nog meer comfort en automatisch beheer?

... voor een bediening via uw smartphone  
en nog veel meer!

Hebt u een stang nodig voor het 
openen van uw dakvenster dat 
zich buiten handbereik bevindt?

Wij raden u aan om uw reeds 
geïnstalleerde dakvenster van het 
type GGL of GGU uit te rusten met:

... voor een opening op afstand door 
een eenvoudige druk op de schakelaar.

   een motorisatiekit  
op zonne-energie  
type KSX  
Zie hierboven

   Voeg het VELUX ACTIVE 
with NETATMO Startpack 
toe   
Zie pagina  46-47

Geen 
bekabeling!

Niet compatibel met een manueel buitenste zonnescherm type MHL  
en met de ventilatie-unit type ZZZ 214 en ZZZ 214K.

Niet compatibel met een manueel buitenste zonnescherm type MHL  
en met de ventilatie-unit type ZZZ 214 en ZZZ 214K.
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Beveiligingsaccessoires voor manuele wentelende dakvensters

Veiligheid is belangrijk. Daarom raden wij speciale sloten en openingsbeperkers aan.

K -  Bestelreferentie voor dakvensters  
met een "K" in de maatcode.

Onderhoudskits

Herstelkits

Referentie Prijs

ZZZ 130KG 18
21,78

Referentie Prijs

ZZZ 220K
ZZZ 220

24
29,04

Referentie Prijs

ZZZ 131KG 28
33,88 

220 ml witte lak voor hout.

200 ml speciale reiniger, 200 ml onderhoudsproduct voor het schoon-
maken en opfrissen van witgeverfd hout, spons en instructies.

Algemene onderhoudskit

Openings beperker
Sleutel voor  
openings beperker Blokkeersysteem Conversieset

Onderhoudskit voor dakvensters in witgeverfd hout

Dakvensters in gevernist hout
Dakvensters in witgeverfd hout of in hout omhuld met  
wit afgelakt polyurethaan

Referentie Prijs

ZZZ 176KG 18
21,78

Referentie Prijs

ZZZ 133KG 16
19,36

220 ml vernis voor hout. 400 g acryl vulmiddel.

Vergeet de gepaste lak niet te bestellen type ZZZ 130KG ou ZZZ 129KG 
(zie hierboven).

Referentie Prijs

ZZZ 129KG 19
22,99

220 ml witte lak.

Dakvensters in witgeverfd hout Dakvensters in hout, omhuld met wit afgelakt polyurethaan

Bevat 3 m ventilatiefoam voor de ventilatieklep, 3 m voor het insectenfilter, 
schuurpapier en een tube scharniersmeer. 

Eén kit is voldoende voor de behande ling van 2 tot 5 dakvensters.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

*  Om aan de EN16281-2013 norm te voldoen. Zie info op velux.be

Referentie Prijs

ZOZ 010KG 32
38,72

Referentie Prijs

ZOZ 011 15
18,15

Referentie Prijs

ZOZ 012K1 36
43,56

Referentie Prijs

ZZZ 181K2 21
25,41

Kindveilige openings-
beperker* voor VELUX 
wentelende dakvensters 
type GGL en GGU vanaf  
een hoogte van 98 cm. 

Wordt geleverd zonder  
de sleutel ZOZ 011.  
Deze moet afzonderlijk 
besteld worden.

Sleutel voor openings-
beperker ZOZ 010KG. 

Eén sleutel kan 
verschillende openings-
beperkers ontgrendelen.

Wordt afzonderlijk 
verkocht.

Kindveilig blokkeer-
systeem* (met sleutel) 
voor wentelende 
dakvensters. 

Kan worden ingebouwd  
in het kozijn.

Conversieset met bedieningshandgreep  
voor wentelend dakvenster.

Beveiliging  
& onderhoud

Ontdek onze accessoires  
voor beveiliging. 

Volg ons advies voor onderhoud  
op en verleng de levensduur  
van uw dakvensters. 

Open het dakvenster en 
draai het volledig rond.

Klem het onderaan vast met  
de schuif grendel. Poets de buitenruit.

Al onze dakvensters kunnen 180° wentelen en zijn voorzien van  
een blokkeersysteem zodat u gemakkelijk de buitenruit kunt poetsen.

Ruiten poetsen

Ontdek de installatie video's
van onze producten
VELUX.BE/NL/VIDEO
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Vervangings-
beglazingen

Afmetingen & prijzen

Afmetingen B x H in cm 55 x 70 55 x 78 55 x 98 78 x 98 78 x 118 78 x 140 94 x 160 114 x 118 114 x 140 134 x 98 134 x 140

De bestaande beglazing is 24 mm dik. Dakvensters met onder staande maatcode:

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V  C01 C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Bestelcode: C01 C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

IPL 0073G 69 98 110 119 119 141 196 158 167 168 195
83,49 118,58 133,10 143,99 143,99 170,61 237,16 191,18 202,07 203,28 235,95

De bestaande beglazing is 24 mm dik. Dakvensters met onder staande maatcode:

CK01 CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Bestelcode: CK01 CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

IPL 0070 69 98 110 119 119 141 196 158 167 168 195
83,49 118,58 133,10 143,99 143,99 170,61 237,16 191,18 202,07 203,28 235,95

  BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Verhoogd comfort

VELUX biedt u ook de mogelijkheid om enkel uw beglazing te 
vervangen. Zo kunt u kiezen voor onze beglazingen met verbeterde 
kwaliteiten op het vlak van veiligheid, isolatie en geluidsdichtheid. 
Zorg voor de volledige gegevens van uw dakvenster om de juiste 
beglazing te bestellen.

Ziet u op uw dakvenster een van deze twee identificatie-
plaatjes? Dan vindt u de bijhorende beglazing op de rechter-
pagina hiernaast. 

Waar vindt u uw dakvenster  
referentie?

Deze types van beglazing  
(van vóór 1991) zijn niet langer 
beschikbaar. Overweeg om uw 
dakvenster volledig te vervangen.

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V

Tot april 2013

Tot april 2001

Tot december 1991

Actueel vensternummer

Staat op uw dakvenster dit identificatie plaatje? 
Neem dan contact op met onze klantendienst:  
zij helpen u verder met het kiezen van de passende beglazing. 

Configureer zelf 
uw nieuw dakvenster
VELUX.BE/VERVANGING

Opmerking
 Hebt u twijfels of wilt u andere beglazingen vervangen? Gelieve de volledige referentie van uw dakvenster te noteren alvorens contact op te nemen met de klantendienst.

Weet u niet waar te beginnen?

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

Vind een installateur  
in uw buurt …

VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR
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Duurzaam produceren

Onze kwaliteitsproducten zijn duurzaam. Om dit te realiseren, gebruiken we gerecycleerde materialen zoals  
aluminium en hernieuwbare materialen zoals hout. Alle dakvensters voor hellende daken die worden verkocht  
in België en in het Groothertogdom Luxemburg zijn 100% PEFC of FSC gecertificeerd.

Uitvoerig getest & gecertificeerd

Onze dakvensters zijn hoogkwalitatieve producten. Alle onderdelen zijn met zorg ontworpen, gefabriceerd en uitvoerig getest op 
veiligheid, waterdichtheid en lucht dicht heid en dit bij extreme weersomstandigheden. Geen toeval dus dat onze productie een ISO-
kwaliteitscertificaat draagt. Onze producten hebben ook het CE-keurmerk gekregen, waarmee wordt gecertificeerd dat ze voldoen aan 
de Europese vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

Garantie
Wij bieden u de waarborg van een kwaliteitsmerk. U geniet jarenlang zonder zorgen, dat garanderen wij.

Raadpleeg de volledige garantievoorwaarden op velux.be

• Rolluiken 
•  Elektrische buitenste zonne schermen

5
JAAR

GARANTIE

•  Binnen gordijnen 
•  Manuele buitenste zonneschermen 
• Motoren
• VELUX ACTIVE with NETATMO

3
JAAR

GARANTIE

PEFC/09-31-020

Voordat u contact met ons opneemt

   Zorg ervoor dat u de referentie van uw product en de 
productiecode ervan (dakvensters, gordijnen, accessoires, …) 
bij de hand hebt.

   Bekijk onze lijst met veelgestelde vragen   
waar u het antwoord op vele vragen kan vinden.

Onze klantendienst en showroom

Zit u nog met vragen?  
Onze klantendienst is er om u te helpen. 
Gebruik het online formulier: velux.be/contacteer-ons

Advies of inspiratie nodig?  
U bent van harte welkom in onze show room: 
Boulevard de l’Europe 121, 1301 Bierges (Waver).  
Open van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 u. tot 16.45 u.

Onze dienst na-verkoop

Toch een probleem met een VELUX product ?  
Kijk alvast even op onze website velux.be, 
in de rubriek dienst na-verkoop vindt u al heel wat oplossingen.

Ons team van 9 techniekers – ondersteund door administratieve medewerkers –  
staat tot uw dienst om u verder te helpen.

Service, kwaliteit & garantie
Kiezen voor het merk VELUX, is kiezen voor …

Raadpleeg  
de FAQ’s
VELUX.BE/CONTACTEER-ONS

Gebruik het 
online formulier
VELUX.BE/CONTACTEER-ONS

Onze klantendienst is telefonisch bereikbaar  
van maandag tot en met vrijdag, van 9 u. tot 12 u. +32 10 42 09 09

Waar vind ik de referentie   
van mijn dakvenster?
VELUX.BE/NL/VIDEO

Waar vindt u onze producten?  
Ontdek waar u onze producten  
kunt bekijken en kopen.

Promoties
Ontdek onze huidige promoties.  
Blijf het hele jaar door op de hoogte van onze acties.

Vind een installateur  
bij u in de buurt via  
onze interactieve kaart   
of vraag rechtstreeks  
een offerte aan.

Vind een installateur  
in uw buurt …

VELUX.BE/WAAR-KOPEN

VELUX.BE/PROMOTIES
VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR

Ontdek de installatie- en gebruiksvideo’s 
van onze producten
VELUX.BE/NL/VIDEO
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VELUX Belgium

Bd de l’Europe 121

1301 Bierges (Waver)

www.velux.be
Quality • Kwaliteit • Q

ualité • Quality • Kwaliteit • Q
uali

té
 •Q

ua
lit

y 
• 

Kw
al

ite
it 

• Q
ualité •

56 VELUX

https://www.velux.be/nl-be



