Beknopte installatiehandleiding

Vervangen 1:1
van een oude
koepel

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 geïsoleerd 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
Het vervangen van een oude
koepel, stap voor stap
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Het vervangen van een oude koepel door een perfect isolerend VELUX platdakvenster is een
zeer eenvoudige zaak. Normaal zijn er binnen slechts een paar kleine aanpassingen nodig en
de rest van de plaatsing 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.
Het dak voorbereiden voor de nieuwe installatie.
Het VELUX platdakvenster boven de opening plaatsen.
Het venster vastmaken aan het dak.
De installatie dichtmaken.
De koepel op het venster plaatsen.
In de meeste gevallen kan de bestaande bekleding gebruikt worden.

Dat is alles!
Wanneer u meer informatie wenst betreffende de plaatsing van dit product, kunt u altijd
terecht bij VELUX op het nummer 010/42.09.09 of op onze internet site www.velux.be.
Steeds tot uw dienst voor meer informatie:
VELUX Belgium
Bd. de l’Europe 121
1301 Bierges (Wavre)
(0032) 10 42 09 09 Téléphone
(0032) 10 41 68 02 Fax
velux.v-b@velux.com
www.velux.be

