
Rolluiken

Verbetert de
isolatie

Voordelen

•  6 functies voor een maximaal comfort:

Optimale verduistering

Energiebesparing – biedt een goede thermische 
isolatie in de winter

Bescherming tegen warmte

Vermindert het contactgeluid van regen en hagel

Privacy

Beveiliging

•   Plaatsing en bediening van binnenuit.

•   Gemaakt in stevig aluminium, integreert zich perfect op het raam 
en in het dak.

Op zonne-energie
Geen bekabeling nodig

Afstandsbediend

Bedieningswijze en specificaties

INTEGRA® elektrisch
Type SML
Voor elektrische INTEGRA® dakvensters.

•      Werkt met de afstandsbediening van het 
dakvenster.

•      Voor de plaatsing op een manueel dakvenster 
moet er een stroomvoorzienings eenheid type 
KUX 110 bijbesteld worden (zie pagina 149).

INTEGRA® op zonne-energie
Type SSL
Voor manuele dakvensters of INTEGRA® 
dakvensters op zonne-energie.

•     Draadloos systeem, werkt met fotovoltaïsche 
cellen die ongeacht het seizoen of het moment 
de nodige energie leveren voor dagelijks gebruik.

•     Geen bekabeling nodig – eenvoudig te plaatsen.
•     Afstandsbediening bijgeleverd.

Houdt tot

90 %*
 

warmte 
buiten

Totaal  comfort
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VELUX
gordijnen & rolluiken

Prijzen

CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

 INTEGRA® elektrisch

SML 0000
333 352 376 396 416 475 459 491 455 531

402,93 425,92 454,96 479,16 503,36 574,75 555,39 594,11 550,55 642,51

INTEGRA® op zonne-energie

SSL 0000 * 509 539 576 606 636 727 703 751 697 812
615,89 652,19 696,96 733,26 769,56 879,67 850,63 908,71 843,37 982,52

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Hoe bestellen?

1.  Kies de bedieningswijze: bvb. SML (INTEGRA® elektrisch)
2.   De kleur: 0000
3.   Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het rolluik hieronder: bvb. SML MK04 0000

Maatcode dakvenster:

       Actuele generatie  CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

        C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

        102 104 304 306 308 410 606 608 804 808

        1 2 3 4 10 7 8

Bestelcode voor uw rolluik: CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Waar vindt u de maatcode  
van het dakvenster?

Zie pagina 121.
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Zelfde kleur als de buitenprofielen van de dakvensters.
Meest benaderende RAL kleur: 7043.

Contacteer ons voor rolluiken op zinken dakvensters of in zinken dak.

Kleur

0000

Opmerkingen

•      Voor rolluiken met combi-/multigootstukken is er een tussenafstand nodig van min. 25 cm in de 
hoogte en min. 10 cm in de breedte.

•      Een rolluik kan niet geplaatst worden: samen met een buitenste zonnescherm; op een gevelelement 
(type VFE); op een balkonvenster (type GDL CABRIO).

Raadpleeg ons voor:
•      Rolluiken op vaste glaselementen (type GIL/GIU).
•      Rolluiken voor oude vensters in de maatcodes 9, 6 en 5.
•      De combinatie van een binnengordijn op zonne-energie met een rolluik.
•      De plaatsing van een rolluik op zonne-energie op een dakvenster op zonne-energie: 

*  Een rolluik op zonne-energie type SSL kan geplaatst worden op een VELUX INTEGRA® dakvenster  
op zonne-energie vanaf een breedte van 78 cm. Voor de plaatsing van een SSL op een dakvenster  
op zonne-energie zonder ‘K’ in de referentie moet u een ZOZ 213 bijbestellen (prijs: 38€ zonder BTW).

Dankzij onze dienst 
ProContact brengt VELUX  
u gratis in contact met een 
installateur uit uw regio.  
Deze beschikt over veel 
werkervaring met VELUX 
producten.

Geïnteresseerd  
in deze dienst? 

Meer info pagina 19 of op 

velux.be

Uw installateur in uw buurt
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