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CLASSICO
Een modern dakraam met een klassieke stijl
Een dakraam met een klassiek uiterlijk, maar de eigenschappen
van een modern dakraam. Standaard voorzien van HR++
geluidsreducerende veiligheidsbeglazing met zelfreinigende
coating aan de buitenzijde. Verkrijgbaar als tuimelvenster en als
traploos uitzettuimelvenster. Het grenenhout van het dakraam
wordt in de fabriek kleurloos geïmpregneerd en daarna wit
afgelakt. Een duurzaam dakraam dat bijzonder geschikt is voor
het behoudt van de oude stijl van een woonhuis of voor toepassing
in panden met een klassiek uiterlijk.
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Classico
– Kenmerken

GGL

Standaard

Kozijn en draaiend gedeelte
(binnenzijde)

Noord-Europees grenen, wit afgelakt.

• R AL kleur op verzoek leverbaar.

Afdeklijsten

Zwart afgelakt aluminium (RAL 9005). LET OP: Voor de CLASSICO levert
VELUX in RAL 9005 gespoten gootstukken, bestelcode 0500.

I.c.m. zinken of koperen dakramen is er een
bijbehorende middenspijl leverbaar.

Beglazing

HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing
(type --70).

Bedieningsmethode

Het CLASSICO dakraam is zowel als tuimel- als uitzettuimelvenster verkrijgbaar. Het tuimelvenster opent met behulp van de vensterbrede
handgreep aan de bovenzijde van het draaiend gedeelte.
Het uitzettuimelvenster wordt uitgezet m.b.v. de handgreep aan de onderzijde
van het draaiend gedeelte. Daarnaast kan met behulp van de vensterbrede
handgreep aan de bovenzijde van het draaiend gedeelte het venster 180°
getuimeld worden (schoonmaakstand).

• Elektrisch met bedieningssysteem type
KMX 100 (4 functies + regensensor) of
KUX 100 (1 functie); (Bij CLASSICO GGL);
• Stangbediening (ZCT 200 of ZCZ 080)
(Bij CLASSICO GGL);
• Stangbediening (ZCZ 108 of ZCZ 112)
(Bij CLASSICO GPL);
• Koordbediening (ZAZ 010)
(Bij CLASSICO GGL).

Beschikbaar in
maatcoderingen

Tuimelvenster: CK04, FK06, MK08;
Uitzettuimelvenster: MK08.

Bijzonderheden

• Werking CLASSICO GGL zelfde als standaard GGL;
• Werking CLASSICO GPL zelfde als standaard GPL. Bij dakhelling 55 - 75° dienen speciale veren te worden besteld*.
• Aan de buitenzijde voorzien van in RAL 9005 gespoten verticale spijl over het glas.
• Raamdecoratieproducten op maat verkrijgbaar en eenvoudig te monteren dankzij het unieke Pick&Click systeem.
• Met behulp van koppelgootstukken eenvoudig tot een daglichtsysteem te verwerken. Zie het hoofdstuk “daglicht & zicht”
in de brochure “Meer licht is meer ruimte” voor meer informatie.

Moeilijkheidsgraad
m.b.t. installatie

• Door vrijwel iedereen van binnenuit in te bouwen.

* Niet mogelijk bij maatcodering CK04
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Speciale uitvoering/opties
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Matenoverzicht

CLASSICO - Afmetingen (in mm)
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f = Netto glasmaat (H - 195)
I = Dagmaat (H - 59)
H = Buitenwerkse maat (zie matenoverzicht)
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	Behoren tot het standaard
leveringsprogramma van VELUX
Nederland B.V.
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e = Netto glasmaat (W - 179)
k = Dagmaat (W - 55)
W = Buitenwerkse maat (zie matenoverzicht)

Glasconstructie
(opgesomd van binnenzijde naar buiten toe)

Link naar STABU Bestekservice online:

http://selectie.velux.nl/

Link naar detailtekeningen op velux.nl:
http://www.velux.nl/tekeningen

--70

2 x 3 mm gelamineerd met coating
15mm met gas gevulde spouw
4mm gehard met coating.

CLASSICO – Technische waarde
U-waarde ruit (W/m²K)
U-waarde dakraam (W/m²K)
Rw -waarde (Geluidsreductie in dB)
Warmtetransmissie (g-waarde in %)
Lichttransmissie (τv -waarde in %)
Totale dikte glaselement (mm)
Sd (spouwdikte in mm)

1.1
1.3
35
64
79
24
15

VELUX dakRAMEN – CLASSICO
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Het is mogelijk zijn dat er vorm-,druk- en/of zetfouten in deze
brochure/prijslijst voorkomen. Ook kunnen de getoonde kleuren
en dessins afwijken van de werkelijkheid.
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