LUXboX Daklicht en Dakserre
In combinatie met VELUX® Vensters

Een traditionele dakkapel heeft een verticaal
raam met een plat dak. Hierdoor kan het
daglicht slechts beperkt naar binnenkomen.
MEER RUIMTE en DAGLICHT!

De LUXboX steekt niet verder dan 60cm uit
het dakoppervlak en is hierdoor in 95% van
de situaties vergunningsvrij te plaatsen.

MODULAIR
SYSTEEM

Stel zelf uw
LUXboX
samen!

Onze topkwaliteit daklichten en dakserres zijn van
hoogwaardige materialen samen gesteld.
Zo heeft u een onderhoudsvriendelijk en kant en klaar

product met een hoge isolatiewaarde.

LICHT en RUIMTE in één!

Kies zelf uw model LUXboX!
Dakkapel Basic
De Dakkapel Basic is samen te stellen
uit vensters met verschillende
breedtematen.
Het dak is gesloten, de binnenzijde is
volledig wit afgewerkt.
De sparing in de hoogte is 202-225cm

Dakserre
De Dakserre is aan de voorzijde en
het dak voorzien van vensters, de
breedte is met verschillende maten
samen te stellen.
De binnenzijde is wit afgewerkt.
De sparing in de hoogte is 225-270cm

Dakserre XXL
De Dakserre XXL heeft extra lange
vensters aan de voorzijde, het dak
is voorzien van vensters.
De binnenzijde is wit afgewerkt.
Plaatsing vanaf vloer-niveau.
De sparing in de hoogte is 370cm

VERGUNNINGSVRIJ bouwen!

LUXboX Daklicht en Dakserre
Kies uw VELUX® Vensters

Tuimelvenster
Het tuimelvenster heeft een scharnier in het midden
waardoor het raam gedeeltelijk naar binnen draait.
De handgreep wat tevens de ventilatie mogelijkheid is, zit
aan de bovenzijde gepositioneerd.
Uitvoerbaar in wit gelakt of onderhoudsvrij.

Uitzet-tuimelvenster
Met een uitzet-tuimelvenster heeft u nog meer vrijheid, het
raam scharniert aan de bovenzijde waardoor het raam
volledig naar buiten draait. De handgreep zit aan de
onderzijde en het ventilatierooster aan de bovenzijde.
Uitvoerbaar in wit gelakt of onderhoudsvrij.

Combinatievenster
Dit venster met een uitzet-tuimelvenster en aan de
onderzijde een vast glaspaneel is toepasbaar in de Dakserre
XXL.
Het onderdeel is voorzien van veiligheidsglas zodat het
voldoet aan doorvalbeveiliging volgens het bouwbesluit.
Uitvoerbaar in wit gelakt of onderhoudsvrij.

Raamdecoratie en Zonwering
In de LUXboX zijn alle VELUX raamdecoratie en
zonweringsproducten te plaatsen zonder extra
aanpassingen.
De producten kunnen voor-gemonteerd worden zodat de
LUXboX kant en klaar aangeleverd wordt.

www.LUXboX.nl

Wij houden van Daglicht en Ruimte

Uw partner in daglicht:

