Beknopte installatiehandleiding

Vervangen 1:1
met een
opstand

De VELUX platdakvensters brengen licht en comfort in de woning. Ze kunnen zeer gemakkelijk om het even welke bestaande
koepel vervangen en bieden talrijke voordelen:
• Een groef voor de binnenbekleding zorgt voor een perfecte
aansluiting met het plafond.
• De in een geïsoleerde opstand geïntegreerde dubbele beglazing vormt samen met de acryl- of polycarbonaatkoepel een
bijzonder goede isolatie.
• Een uitstekende geluidsisolatie.
• Een absoluut nieuwe design door de inbouw van de motor in
het opstand.
• Elektrische binnengordijnen en buitenschermen met afstandsbediening voor een optimale bescherming tegen de warmte
en voor het verduisteren van de ruimte.
Raad uw klant een VELUX platdakvenster aan. Hij verdient
immers altijd het beste op de markt en zal net zoals u maximaal voordeel halen uit een probleemloze installatie!

Vervangen 1:1 met een opstand
Het vervangen van een koepel
– Stap voor stap
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Er bestaan talrijke goede redenen om een oude koepel te vervangen door een nieuw VELUX
platdakvenster. De opstand maakt een totale hoogte van 30 cm mogelijk. Dit biedt een perfecte
oplossing voor platte daken met een dikke isolatielaag, voor groene daken of voor platte daken
in streken met zware sneeuwval. De plaatsing is zeer eenvoudig en kan worden uitgevoerd in
enkele zeer gemakkelijke stappen.
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Een gladde snede maken in het dak.
Voorzichtig de oude koepel losmaken van het dak.
De opstand van 15 cm plaatsen en vastmaken.
Het dak voorbereiden voor het nieuwe platdakvenster.
Het nieuwe VELUX platdakvenster plaatsen.
Het platdakvenster monteren op de opstand.
De installatie dichtmaken en de koepel op het venster plaatsen.

Dat is alles!
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