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DE NIEUWE VELUX 2IN1

Meer daglicht 
in één montage
Er is een nieuwe standaard voor daglicht



Doe het goed, 
verdubbel het daglicht
Maak de juiste keuze met de VELUX 2in1

Wil je inspelen op de groeiende vraag naar daglicht? Maak kennis met de VELUX 2in1 – onze nieuwe 
standaard voor dakramen. Gemaakt voor kamers vanaf 10m2, zorgen ze eenvoudig voor de juiste 
hoeveelheid daglicht in één montage. Dus maak de juiste keuze en laat dubbel zoveel daglicht binnen.  

Vaste raam nu demontabel
De VELUX 2in1 heeft een demontabel 
vast raam voor een nog snellere en 
eenvoudigere montage.

Perfect voor kamers vanaf 10m2 
De VELUX 2in1 is perfect voor kamers van 
10m2 en groter – en zorgt voor de juiste 
hoeveelheid daglicht in één montage. 

Wist je dat? 
81% van de woningeigenaren verkiest 
een VELUX 2in1 boven een montage van 
één dakraam. Dus dubbel zoveel daglicht 
en tevreden klanten in één klap. 

81%
VAN DE WONINGEIGENAREN

HEEFT DE VOORKEUR BIJ

Meer daglicht
Het gecombineerde ontwerp en het extra slanke profiel van de VELUX 
2in1 betekent dat je meer daglicht binnen kunt krijgen met één montage.  

Eenvoudige installatie
Met twee ramen in één kozijn is de VELUX 2in1 makkelijk te installeren en 
worden er minder onderdelen gebruikt dan met twee enkele dakramen. 

Meer waarde 
De VELUX 2in1 is kosten-efficiënter dan twee gekoppelde dakramen, 
zodat woningeigenaren aanzienlijk meer waar voor hun geld krijgen. 

Tevreden klanten
Meer daglicht zorgt voor tevreden woningeigenaren. Dus help je 
klanten hun kamer om te toveren en een verschil te maken in hun thuis. 

Zie en ervaar het verschil

Meer Rewards 
Meer daglicht voor je klanten betekent meer Rewards! 
Met de VELUX 2in1 en VELUX 3in1 kun je een bonus 
van maar liefst €150 per montage claimen.

Eenvoudig trainingen volgen
Schrijf je in voor onze GRATIS training en krijg eenvoudig tips 
over hoe je de klus goed kunt klaren. Of je nu werkt met een 
VELUX 2in1 of VELUX 3in1. Ga nu aan de slag op velux.nl/ggls

Laat nog meer daglicht binnen
Ontworpen voor ruimtes vanaf 15m2. De 
VELUX 3in1 dakramen zijn ideaal voor degenen 
die opzoek zijn naar meer daglicht in huis.

Verdrievoudig het daglicht 
De VELUX 3in1 biedt drie keer zoveel daglicht 
en is ideaal voor kamers van 15m2 en groter.

Panoramisch zicht
De VELUX 3in1 biedt een sensationeel panoramisch 
uitzicht en heeft extra smalle kozijnprofielen.

Waar voor je geld 
Bied drie dakramen in één aan voor de prijs van 
twee gekoppelde dakramen. 

Meer gemak voor je klanten
Zowel de VELUX 2in1 als de VELUX 3in1 kan werken 
op zonne-energie, zodat een extra comfortabele 
bediening met één druk op de knop mogelijk wordt.

•  Onze oplossingen op zonne-energie zijn perfect 
voor dakramen waar je niet bij kunt

•  Wordt geleverd met een regensensor die het 
dakraam automatisch sluit 

•  De bediening op afstand wordt ingeschakeld 
via een draadloze wandschakelaar of app

•  Dankzij de motoren op zonne-energie verloopt 
de montage eenvoudig zonder het aanleggen 
van bekabeling
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     Intelligente bedieningssystemen
De 2in1 en 3in1 dakramen op zonne-energie zijn aan te sturen 
met VELUX App Control en VELUX ACTIVE met NETATMO

Opties voor interieurafwerking

Wit afgelakt
Frisse witte afwerking 
voor het moderne interieur

Dakhelling

15°-90°

PRAKTIJK-
TRAINING


