Simply stunning. Simply installed.
10 redenen waarom geprefabriceerde VELUX modulaire
lichtstraten uw volgende project zullen transformeren.

1. Sneller
2. Veiliger
3. Gemakkelijker
4. Flexibel
5. Premium kwaliteit
6. Schitterend
ontwerp
7. VELUX support

Onze innovatieve
modulaire prefab
lichtstraten zijn
revolutionair door de
manier waarop ze eruit
zien én hoe ze worden
geïnstalleerd.
Uniek en volledig offsite geprefabriceerd
betekent dat u tijd, geld en problemen
ter plaatse kunt besparen.
Het opvallende design, dat is ontworpen met zowel architecten als installateurs in het achterhoofd biedt meer daglicht
en frisse lucht en levert ongeëvenaarde prestaties en een
sterk verbeterde montage.
Dit zijn tien redenen waarom onze modulaire lichtstraten in
snel tempo de voorkeurskeuze voor commerciële beglazingsprojecten in heel Europa worden.

8. Energie-efficiënt
9. Duurzaam
10. Harmonieuze
montage
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1. Sneller te monteren
Tijd is geld voor elk project. Prefabricage
betekent dat deze lichtstraten drie keer
sneller gemonteerd kunnen worden dan
een traditionele installatie.
Het geprefabriceerde ontwerp betekent dat complete
modules in enkele minuten tijd gemonteerd kunnen worden.
Deze snellere en flexibelere montage, in alle
weersomstandigheden, bespaart kostbare tijd en middelen.
U kunt gebouwen snel afdichten tegen ongunstige
weersomstandigheden zoals regen of sneeuw en dit
zorgt voor een comfortabele werkomgeving binnenshuis,
waardoor de rest van het project op efficiënte wijze kan
worden voltooid.

Kijk hoe snel
geprefabriceerde
VELUX modulaire
lichtstraten op
elkaar aangesloten
en afgedicht
kunnen worden.
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2. Veiliger te monteren
Voor een veilige en robuuste bouw,
moet u producten van de hoogste kwaliteit
gebruiken. VELUX modulaire lichtstraten
zijn 100% geprefabriceerd in onze fabriek,
wat betekent dat elk component grondig
getest en geïntegreerd is in een
gecontroleerde omgeving.
We bewaken nauwlettend elk aspect van de productie
om een perfecte en veilige passing te garanderen.
Onze beglazing wordt grondig getest, dus er is veel minder
kans op beschadiging van het nieuwe dak. De eenvoud van
de montage, die de noodzaak van steigers en meerdere
personen wegneemt, vermindert ook het risico en de kosten
voor gezondheids- en veiligheidskwesties op de bouwlocatie.
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3. Gemakkelijker
te monteren

4. Flexibel

Vanaf de levering op de bouwlocatie
tot het plaatsen van het laatste dakraam
duurt het combineren van geprefabriceerde
VELUX modules slechts een paar minuten
- u klikt ze gewoon op hun plaats met ons
eenvoudige beugelsysteem en ze hebben
altijd een perfecte pasvorm.
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Ons unieke beugelsysteem, met het eenvoudige
klemdesign, staat elke keer garant voor een voorspelbaar
montageproces en bespaart tijd op de bouwlocatie.

Bekijk onze film
om te zien hoe
snel en eenvoudig
de montage op
een recent project
plaatsvond.

4. Meer flexibiliteit voor
meer soorten projecten

1. Sneller

Onze geprefabriceerde modules kunnen
op verschillende manieren aan elkaar
worden bevestigd. We hebben bovendien
acht verschillende afmetingen, waardoor
prachtige oplossingen gecreëerd kunnen
worden voor een breed scala aan
commerciële projecten - van scholen
en sporthallen tot recreatiefaciliteiten
en kantoren en ziekenhuizen.

4. Flexibel

De flexibiliteit betekent dat de lichtstraten perfect passen in
een grote verscheidenheid aan ruimten, zoals smalle gangen,
brede atriums, interne vergaderruimten en nog veel meer.
Deze flexibiliteit betekent dat geprefabriceerde VELUX
modulaire lichtstraten uitzonderlijk veelzijdig zijn en de
ideale oplossing bieden voor zowel grootschalige bouw- als
kleinere commerciële projecten.

montage

Bekijk hoe
geprefabriceerde
VELUX modulaire
lichtstraten de
ideale oplossing
zijn om daglicht
en frisse lucht
te bieden in
commerciële
projecten van
elke omvang.

Bekijk de diverse
projecten die
kunnen worden
getransformeerd
met behulp van
VELUX modulaire
lichtstraten.
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5. Gegarandeerde premium VELUX kwaliteit
U kunt gerust zijn wanneer u weet dat u
wordt ondersteund door een betrouwbaar,
gevestigd merk, dat al meer dan 75 jaar
hoog aangeschreven staat om de
kwaliteit van zijn producten.

daarom zijn onze modulaire profielen gemaakt van een zeer
sterk composietmateriaal. Vergeleken met het materiaal van
traditionele lichtstraten zijn door de uitzonderlijke sterkte
langere en slankere profielen mogelijk en kunnen mooiere
esthetische oplossingen voor commerciële bouwprojecten
gecreëerd worden.

De lichtstraten zijn gebouwd om de tand des tijds te
weerstaan; ze hebben een garantie van 10 jaar, maar
een levensduur van zeker 30 jaar. Ze zien er niet alleen
fantastisch uit - ze presteren ook geweldig, aangezien elk
onderdeel van de hoogste premium kwaliteit is.

Het is van vitaal belang dat onze modulaire lichtstraten
de weerselementen kunnen weerstaan. Elke module is
voorzien van een gootstuk om te zorgen dat het water
veilig van de eenheid naar het dak wordt geleid. De
waterdichtheid van de montage en module is rigoureus
getest in Noord-Europa’s grootste windtunnel met
stormen van orkaankracht.

Krachtige oplossingen hebben sterke componenten nodig, en

Zie Stephan
Verkuijlen,
Associate
Partner van
Foster +
Partners,
onderzoeken hoe
the VELUX Group
voortdurend
innoveert om de
juiste oplossing
te vinden.
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6. Eenvoudigweg een
schitterend ontwerp
Onze geprefabriceerde modulaire lichtstraten
zijn niet alleen ontworpen voor architecten
- ze zijn ook ontworpen door architecten. Ze
zijn ontwikkeld in samenwerking met het
beloonde, wereldberoemde Foster + Partners
en worden geproduceerd als levensechte
weergave van die eerste schets en idee.

Bekijk onze film
om te zien hoe
geprefabriceerde
VELUX modulaire
lichtstraten u
kunnen helpen
om uw visie
tot leven te
brengen, in allerlei
commerciële
projecten.

The VELUX Group heeft een aantal jaren samen met
Foster + Partners samengewerkt om een flexibel,
mooi lichtstraatsysteem te creëren dat iedere
ruimte transformeert met meer daglicht, betere
ventilatie en een ongeëvenaarde look and feel.
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7. Ondersteund
door de continue
support van VELUX
Het deskundige team van VELUX
adviseurs staat voor u klaar om
u te ondersteunen bij elke fase.
Vanaf de eerste ontwerpfase - u kunt onze gratis CAD/
BIM softwaremodellen downloaden en de nieuwste
designtools voor het virtuele ontwerp - tot montage en
aftersales-support en training toe.
We zien onszelf als uw strategische partner voor uw
commerciële project en staan gedurende het hele project
klaar met al onze ervaring en expertise.

Wilt u meer
informatie over
VELUX modulaire
lichtstraten voor
een aanstaand
project?
Geef ons enkele
gegevens en we
nemen zo spoedig
mogelijk contact
op.
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8. Uitzonderlijk
energiezuinig

8. Energie-efficiënt

Het controleren van daglicht en warmte is
een belangrijk ontwerponderdeel van onze
modulaire lichtstraten, en klanten kunnen
zonlicht en frisse lucht regelen door
middel van een innovatieve besturing. Een
intelligent besturingssysteem zorgt voor
een betere ventilatie en sluit de module
als het te hard waait of als het regent.

montage

Automatisch geregelde VELUX rolgordijnen kunnen
vooraf worden geïnstalleerd op elke module, waardoor
een optimaal binnenklimaat kan worden gecreëerd en een
alternatieve manier om daglicht en warmte te regelen kan
worden aangeboden.
De energie-efficiëntie prestaties van deze modulaire
lichtstraten overtreffen zelfs de huidige bouwvoorschriften.
Lage thermische geleidbaarheid en een reeks
laagenergetische beglazingsmogelijkheden maken de totale
VELUX modulaire installatie bijzonder energiezuinig.

9. Duurzaam
10. Harmonieuze

Download de
PDF met de
technische
specificaties om
de energiezuinige
specificaties
gedetailleerder
te bekijken.

1. Sneller
2. Veiliger
3. Gemakkelijker
4. Flexibel
5. Premium kwaliteit
6. Schitterend
ontwerp
7. VELUX support
8. Energie-efficiënt
9. Duurzaam
10. Harmonieuze
montage

9. Duurzaam

Trumpington Community College (GB) – BREEAM rating ’Excellent’

Elke module is gebouwd om lang mee te
gaan, met een levensduur van meer dan
30 jaar. En wanneer eenheden moeten
worden vervangen, dan kunnen ze
gemakkelijk worden verwijderd, zonder
invloed op de rest van het systeem.
Er wordt geen lijm gebruikt bij de vervaardiging of de
montage, zodat de modules gemakkelijk gedemonteerd
en gerecycled kunnen worden.
De modules zijn ook ideaal voor projecten met BREEAM-
vereisten.

Siemens Head Office (DK) – LEED rating ’Gold’
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10. Meer harmonieuze
montage
De specifieke behoeften van zowel
architecten als aannemers in commerciële
beglazingsprojecten zijn zorgvuldig
overwogen en aangepakt.
Voor de eerste keer ooit hoeft u de esthetiek en het design
niet op te offeren voor praktische overwegingen
of kostenbesparingen. En vice versa.
Nu kunt u een modulair lichtstraatsysteem gebruiken
dat er prachtig uitziet, geweldig presteert en in
enkele minuten kan worden geïnstalleerd.

Bekijk onze
video waarin
we architecten
en aannemers
interviewen om
meer te leren over
de manier waarop
beide partijen
aankijken tegen
de voordelen
van daglicht en
geprefabriceerde
modulaire
systemen.

Zoek een design dat
bij uw wensen past
en transformeer uw
volgende commerciële
project.
Of neem contact op met het VELUX Modular
Skylight team op +31 30 6629 629 of e-mail
vms-nl@velux.com om te bespreken hoe ze u
kunnen helpen bij uw volgende project.

