
Meer daglicht & meer ruimte

EBW -K06 2022BK / 2032BK

VELUX dakserre

• Omdat de dakserre tot 60 cm uit het dakvlak steekt is deze vaak zonder vergunning te plaatsen
• Goede oplossing voor plaatsing aan de voorzijde of als 2e dakkapel op de 2e verdieping
• Leverbaar in diverse varianten en maten
• Kies zelf de bediening en afwerking van de dakramen
• Volledig op locatie op te bouwen zonder kraan
• Perfect passende raamdecoratie en zonwering beschikbaar
• Unieke VELUX kwaliteit is gegarandeerd

Complete en geïso-
leerde opbouw 
wordt standaard 
meegeleverd.

Door het gestandaar- 
diseerde systeem 
bestaan de horizon-
tale gootstukken uit 
één deel.

Inclusief water- 
kerende manchet en 
isolatieframes zodat 
koudebruggen en 
condensatie wordt 
voorkomen.

Uitermate geschikt 
voor het plaatsen 
van uitzettuimel- 
vensters aan de  
onderzijde.

VELUX INTEGRA® 

dakramen aan de  
bovenzijde geven 
comfortabele  
ventilatiemogelijk-
heden.

De dakserre is zelfs 
geheel van binnenuit 
te plaatsen.

MogelijkhedenOpbouw



Een traditionele dakkapel heeft een verticaal  
geplaatst raam met een plat dak. Hierdoor wordt 
een groot deel van het daglicht geblokkeerd en 
kan het niet ver de kamer binnenkomen.

De VELUX dakserre laat daglicht veel verder de 
ruimte binnenkomen door de slimme toepassing 
van dakramen. Zowel aan de onderkant als aan 
de bovenkant laten de dakramen zo veel mogelijk  
daglicht naar binnen stromen.

Compleet pakket
Een slim ontworpen concept waarbij alle  
onderdelen in één pakket worden geleverd.  
De opstand, gootstukken, waterkerende  
manchet en isolatiekraag worden geleverd.
U kiest zelf het type dakraam.

Hoogkwalitatieve uitstraling
Zowel van binnen als van buiten is veel aan-
dacht besteed aan het design. Zo worden de 
dakramen op 18 mm gekoppeld voor een slank 
ontwerp en kwalitatieve afwerking voor een 
slank ontwerp en kwalitatieve afwerking.

Meer loopruimte
De dakserre vergroot de loopruimte in de 
kamer met al gauw 1,5 meter. De opstand 
steekt 60 cm uit het dakvlak en u wint  
bovendien de dakdikte aan extra ruimte!

Ontworpen voor optimale daglichtinval Uitvoeringen

VoordelenToepassing

VELUX dakserre

Contact:
VELUX Nederland B.V.
info@velux.nl
030 - 6 629 629
www.velux.nl

Snel & eenvoudig  
te monteren

Origineel  
VELUX product

Perfect passend Optimaal binnenklimaat Garantie

GARANTIE

Dakhelling:  35° - 70°
Dakbedekking: Profielhoogte max. 120 mm
Materiaal & kleur: Grijs aluminium NCS S 7500-N

Uitvoeringen en uitsparing:
EBW MK06 2022BK Dakserre dubbel MK06
   1679 x 2670 mm (b x h)

EBW PK06 2022BK Dakserre dubbel PK06
   2003 x 2670 mm (b x h)

EBW SK06 2022BK Dakserre dubbel SK06
   2399 x 2670 mm (b x h)

EBW MK06 2032BK Dakserre triple MK06
   2477 x 2670 mm (b x h)  
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