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Dé PREFAB
Dakserre en Dakkapel
In combinatie met

Wij geven u de ruimte

Tuimelvenster NIEUW met onderhandgreep!
Het nieuwe GGL tuimelvenster GGL-B is met de onderhandgreep eenvoudig van
onderaf te bedienen. Aan de bovenzijde voorzien van ventilatieklep die, zonder het
dakraam te openen, zorgt voor ventilatie en frisse lucht.
Uitvoerbaar in GGL-B wit gelakt in type MK04/MK06/MK08/PK06/PK08/PK10/SK06

Tuimelvenster
Ergonomische bedieningshandgreep bovenaan voorzien van ventilatieklep die,
zonder het dakraam te openen, zorgt voor ventilatie en frisse lucht.
Schoonmaakstand: kan tot 180° tuimelen en kan in deze stand vergrendeld worden.
Uitvoerbaar in GGL wit gelakt of GGU polyurethaan

Tuimelvenster INTEGRA en SOLAR
Op netstroom, ideaal voor buiten bereik geplaatste dakramen of voor extra comfort.
Automatische optimalisatie van het binnenklimaat met VELUX ACTIVE.
De geïntegreerde regensensor sluit het dakraam automatisch bij regen.
Uitvoerbaar in GGL wit gelakt of GGU polyurethaan

Uitzetvenster
Voorzien van onderhandgreep, traploos uitzet-baar tot 45 o met een onbelemmerd
uitzicht. Voorzien van ventilatieklep die, zonder het dakraam te openen, zorgt voor
ventilatie en frisse lucht.
Uitvoerbaar in GPL wit gelakt of GPU polyurethaan

Uitzetvenster INTEGRA
Volledig elektrisch te openen met een netstroom aansluiting. Automatische
optimalisatie van het binnenklimaat met VELUX ACTIVE.
De geïntegreerde regensensor sluit het dakraam automatisch bij regen.
Traploos uitzet-baar tot 45 o met een onbelemmerd uitzicht.
Uitvoerbaar in GPU polyurethaan
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KOMO certificering
KOMO is een al meer dan 50 jaar een bestaand keurmerk dat wordt beheerd door
Stichting KOMO. Een KOMO-gecertiﬁceerd product of proces geeft direct de zekerheid
dat een product of dienst voldoet aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de
hedendaagse kwaliteitseisen van de markt.
Op de LUXboX Dakserre en Dakkapel systemen is het KOMO-attest 40075 afgegeven.
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Voor uw nieuwe woonbeleving

Het beste voor jouw zolder
Heb je een nieuwbouwwoning gekocht of heeft jouw woning
een mooie zolder die je niet optimaal benut?
Je kunt de zolder verbouwen en zo extra kamers en ruimte
creëren. Bedenk eens wat je met de zolder kunt doen, het
realiseren van een slaapkamer, thuiswerkplek, wellness ruimte,
studeerkamer of gewoon inrichten al leefruimte om te genieten
van het uitzicht.

Extra leefruimte
De gemiddelde oppervlakte van een woning is 120m2 en het
oppervlakte van een zolderruimte is 31m2. Volgens onderzoek
van LUXboX naar zolderruimtes blijkt dat 71% van deze zolders
wordt gebruikt als opslagruimte.
Daar kun je nu verandering in brengen.
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Kant en klaar
De VDS dakserre en VDK dakkapel worden kant en klaar aangeleverd. Alle hijs
en montage voorzieningen worden meegeleverd. Het geheel is voorzien van
dampremmende en dampdoorlatende folie.
De binnenzijde is wit afgewerkt.

Vergunningsvrij
Het voordeel van een VDS dakserre en VDK dakkapel is dat hij niet
meer dan 60cm uit de dakbedekking komt. Daarnaast moet er
rondom 50cm aan dakbedekking behouden blijven.
Situatie
Vergunningsvrij plaatsen kan aan de achterzijde en zijkant van de
woning mits deze niet naar openbaar gebied gesitueerd is of
wanneer de woning een monument is. Tevens is er in veel
gemeentes in Nederland de mogelijkheid om de dakserre en
dakkapel aan de voorzijde van de woning te plaatsen. Dit is
afhankelijk van de welstandseisen en welstandsnota van uw
gemeente.
Bouwvergunning
Heeft u toch een bouwvergunning nodig dan regelen wij dat ook.
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VDS Dakserre
Meer ruimte en daglicht creëert u met een dakserre.
Door de unieke samenstelling en de maximale uitbouw van 60cm realiseert u een
geweldige beleving. Geniet van het uitzicht en realiseer uw woonbeleving waar u
altijd al van gedroomd heeft. Door de modulaire opbouw zijn er verschillende
uitvoeringen mogelijk in breedte en hoogte. De dakserre is te plaatsen op een
dakhelling tussen 30-65 graden.
VDK Dakkapel
De dakkapel oplossing om van uw rommelzolder een prachtige ruimte te maken.
De hellende ramen brengen extra veel daglicht in de ruimte , ook het dak is
schuin waardoor u een extra ruimtelijke ervaring krijgt die niet te evenaren is met
een platdak. Tevens een groot voordeel dat er geen water en vuil blijft liggen.
Door de modulaire opbouw zijn er verschillende uitvoeringen mogelijk in breedte
en hoogte. De dakkapel is te plaatsen op een dakhelling tussen 30-65 graden.
Raamdecoratie
Omdat daglicht niet altijd gewenst is en het interieur in combinatie met de
functie van de ruimte bepalend is kun je verschillende raamdecoratie producten
toepassen. Denk aan verduisterende rolgordijnen en plissé of lichtdoorlatend.
Ook kunnen er JASNO shutters toegepast worden.
Aan u de keuze of je het handbediend wilt of volledig elektrisch. Wij leveren het
graag compleet.
Insectenhor
Uniek bij de VDS dakserre en VDK dakkapel is dat er gewoon insectenhorren
toegepast kunnen worden. Rondom de ramen is er extra ruimte gehouden om dit
mogelijk te maken. Dit is wel zo prettig wanneer je bij warm weer wilt ventileren.
De insectenhor is voorzien van een witte cassette en geleiders.
Buitenzonwering
In de zomer kan de zon zorgen voor extra warmte op uw zolder. Kies dan voor
een zonne screen om de warmte van het glas af te houden. Het voordeel van een
screen is dat de zonnestralen niet op het glas schijnen maar het daglicht wel naar
binnen komt. Zo kunt u optimaal gebruik maken van uw nieuwe leefruimte.
Naast de lichtdoorlatende zijn er tevens verduisterende screens verkrijgbaar.

VDS Dakserre

VDK Dakkapel

Raamdecoratie

Insectenhor

Buitenzonwering
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VDS Dakserre
De VDS dakserre is een uniek prefab product waarmee je enorm veel daglicht
en ruimte creëert. Door de vele modellen en uitvoeringen van verschillende
VELUX dakramen kunnen we uw dakserre op wens maken.
Geniet binnen 1 dag van uw nieuwe leefruimte op zolder. Ideaal voor het
realiseren van een extra slaapkamer, badkamer of thuiswerkplek.

Basis uitvoering
De VDS dakserre hebben wij alvast in de meest voorkomende
afmetingen samengesteld. De basis is samengesteld met
VELUX GGL 2070 wit afgelakte tuimelramen en is de
binnenzijde plafond en wangen wit afgewerkt.
Standaard uitvoerbaar met alle raamdecoratie, screens en
insectenhorren.
Keuze in verschillende optie`s
Naast de Basic GGL tuimelramen kun je kiezen voor de
onderhoudsvrije versie GGU of een uitzetvenster GPL en GPU.
De tuimel en uitzetvensters zijn ook volledig elektrisch te
bedienen met INTEGRA of SOLAR.
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* D = DUO uitvoering + inwendige maat
* T = TRIPLE uitvoering + inwendige maat
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VDK Dakkapel
De VDK dakkapel heeft een unieke vormgeving waarmee je extra daglicht en
ruimte mee creëert. Door de vele modellen en uitvoeringen van verschillende
VELUX dakramen kunnen we uw dakkapel op wens maken.
Door de vast driehoek vorm loopt het dak altijd schuin af waardoor er geen
water en vuil kan blijven liggen. Het hellende dakvlak geeft binnen tevens een
extra dementie aan de ruimte.
Geniet binnen 1 dag van uw nieuwe leefruimte op zolder. Ideaal voor het
realiseren van een extra kinderslaapkamer, badkamer of thuiswerkplek.
Basis uitvoering
De VDK dakkapel hebben wij alvast in de meest voorkomen
afmetingen samengesteld. De basis is samengesteld met
VELUX GGL 2070 wit afgelakte tuimelramen en is de
binnenzijde plafond en wangen wit afgewerkt.
Standaard uitvoerbaar met alle raamdecoratie, screens en
insectenhorren.
Keuze in verschillende optie`s
Naast de Basic GGL tuimelramen kun je kiezen voor de
onderhoudsvrije versie GGU of een uitzetvenster GPL en GPU.
De tuimel en uitzetvensters zijn ook volledig elektrisch te
bedienen met INTEGRA of SOLAR.
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* D = DUO uitvoering + inwendige maat
* T = TRIPLE uitvoering + inwendige maat
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VRD Raamdecoratie
De VRD raamdecoratie maakt uw dakserre en dakkapel compleet. Met een
breed assortiment aan verduisterende rolgordijnen, plisse en jalozieën is er
altijd een geschikte keuze.
De ramen zijn al voorbereid waardoor de montage eenvoudig is en het altijd
perfect past. Indien u bij aankoop van een kant en klare dakserre of dakkapel
direct de raamdecoratie kiest kunt u dezelfde dag nog genieten.
Het bedieningsgemak kunt u zelf bepalen door een handmatige, elektrische of
op zonne-energie uitvoering te kiezen.

Kleuren Jaloezie

Kleuren Verduisterend plissé
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Kleuren Verduisterend rolgordijn
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VIH Insectenhor
Met het VIH insectenhor kunt u genieten van een heerlijke nachtrust zonder
insecten. De dakserre en dakkapel zijn voorbereid zodat voor ieder raam een
insectenhor kunt plaatsen. Dat maakt het wel zo prettig wanneer u de ramen
wijd open zet om te ventileren.
De insectenhorren worden uitgevoerd met een witte cassette en zijgeleiders
zodat dit mooi aansluit bij de kant en klaar wit afgewerkte dakserre en dakkapel
oplossing.
Bij de keuze van een insectenhor adviseren wij een uitzetvenster toe te passen.
Een uitzetvenster opent naar buiten waardoor het insectenhor altijd gesloten
kan worden.

Insectenhor
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VZW Zonwering
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VZW Zonwering
Met de VZW buitenzonwering heb je de beste bescherming tegen de zon. De
zonwering is aan de buitenzijde op de dakserre of dakkapel gemonteerd
waardoor er geen warme zonnestralen op het glas schijnen en de wind wel
onder het screendoek door kan waaien.
Bij toepassing van de lichtdoorlatende buitenzonwering kun je binnen alsnog
genieten van het daglicht voor een heerlijke thuiswerkplek of hobbyruimte.
Bij de keuze van een verduisterende buitenzonwering hou je ook het daglicht
buiten. Dit is natuurlijk heerlijk wanneer je lekker uit wilt slapen en zo de zon en
het licht buiten houd.
Buitenzonwering

Aan u de keuze voor handbediening, elektrisch of op zonne-energie.
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Transport en Montage
De prefab dakserre en dakkapel worden in eigen fabriek geproduceerd onder
ideale omstandigheden. U ontvangt dan ook altijd een kant en klaar product.
Wij leveren tegen meerprijs met eigen vrachtwagen met 35m1 kraan de
dakserre en dakkapel af op ieder adres in Nederland m.u.v. de waddeneilanden.
De Dakserre en Dakkapel zijn voorzien van 2 hijsogen waarmee het eenvoudig is
om zonder hijsbanden te plaatsen. Het voordeel is dat de dakserre en dakkapel
direct op schuinte hangen en er geen schade veroorzaakt kan worden. De
hijsogen kun je tevens gebruiken om te zekeren tijdens montage.
Montage
De dakserre en dakkapel uitvoeringen zijn voorzien van een KOMO
certificaat. Dit geeft u een extra zekerheid dat het voldoet aan het huidige
Nederlands bouwbesluit o.a. isolatiewaarde, brandvoorschriften,
geluidseisen en constructievoorschiften.
Wij geven dan ook 15 jaar garantie wanneer de dakserre of dakkapel
geplaatst wordt door een gecertificeerd
montage bedrijf die aangesloten is bij
Dakvenstermeesters Montage Keurmerk.
Garantie
De standaard garantie op de dakserre en dakkapel uitvoeringen is 10 jaar.
Zo ook op de toegepaste VELUX dakramen (zie garantievoorwaarden)
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Ontwerpen
Het unieke 3D tekenprogramma is speciaal op maat ontwikkeld voor
LUXboX. Hiermee kunnen we uw dakserre of dakkapel keuze
aanleveren in ieder gewenst formaat. Uw architect, aannemer of
fabrikant kunnen we voorzien van het juiste bestand wat ze nodig
hebben om in het ontwerp op te kunnen nemen.

In combinatie met
Dé PREFAB
DAKSERRE & DAKKAPEL
Voor uw nieuwe woonbeleving

Koperskeuze
Heb je een nieuwbouwwoning gekocht of ga je dit binnenkort doen?
Dan hebben wij een prachtige oplossing om van jouw zolder een
unieke leefruimte te maken. Bij veel projectwoningen is de zolder
een onbenoemde ruimte terwijl je er met gemak een extra
woonruimte van kunt maken.
Vraag de aannemer of projectontwikkelaar eens naar de
koperskeuze voor een Dakserre of Dakkapel van LUXboX.

Architect en interieurontwerp
Een bouwkundig en/of interieurarchitect werkt vaak met een
digitaal tekenprogramma om een woonwens te realiseren en
visualiseren zodat je een goed beeld krijgt van het uiteindelijke
ontwerp.
Wij kunnen ze helpen met een juiste bestand in ArchiCAD, AutoCAD,
Revit, BIM of Sketsup met jouw dakserre of dakkapel.

Prefab bouwers en fabrikanten van daken
Wanneer een woningen of dak prefab in ene fabriek gerealiseerd
wordt dan is het zaak dat de sparingen op de juiste plaats
aangebracht zijn. Voor de prefab industrie kunnen we de juiste
bestanden aanleveren in AutoCAD, Revit of BIM.
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LUXboX B.V.
Lorentzstraat 3b
6716 AD Ede
Telefoon 085-3030669
Email info@luxbox.nl
Internet www.luxbox.nl/velux

Facebook.com/dakserre
Instagram.com/luxbox_dakserre
Twitter.com/luxbox_daklicht
Pinterest.com/dakserre
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