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& GGU 0070Q
Politiekeurmerk Veilig Wonen®

GGL 2070Q & GGU 0070Q
Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Het wit gelakte grenenhouten dakraam type GGL 2070Q en het
vochtbestendige, wit gelakte dakraam type GGU 0070Q zijn beide
voorzien van inbraakwerende maatregelen. De ramen zijn getest
volgens de NEN norm 5096 en de Europese norm EN 1627 en
voldoet aan weerstand klasse 2. hierdoor komen de ramen in
aanmerkign voor het politieKeurmerk Veilig Wonen. De ramen zijn
voorzien van inbraakwerende beglazing klasse P4A klasse 1B1 .
De isolatie waarde van de ruit is Ug = 1,1 W/m²K.

KOMO-Attest
40038

KOMO-Attest
40039
PEFC/09-31-020

Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd. Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk
dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.
De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe
voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt
geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.

GGL 2070Q & GGU 0070Q
– Kenmerken
Kozijn en draaiend gedeelte
(binnenzijde)

Standaard
GGL; Noord-Europees grenen, kleurloos geimpregneerd en voorzien van twee
lagen witte (NCS-S0500-N) acryllak.
GGU; Met warmte behandelde houten kern met een polyurethaan beschermlaag (± 0,5 - 1cm dikte) die wit (NCS-0500-N) is afgelakt. De hoekverbindingen
zijn naadloos, waardoor water het hout niet kan penetreren.
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De inbraakwerende dakramen zijn
voorzien van twee geintergreerde
sloten en kunnen worden ontgrendeeld met de meegeleverde
universele sleutel. De sleutel kan
eenvoudig aan de ventilatie
handgreep worden gelkikt zodat deze
altijd bij het dakraam beschikbaar is.

Speciale uitvoering/opties
Noord-Europees grenen, kleurloos geimpregneerd en voorzien van twee lagen blanke
acryllak.

Afdeklijsten

Grijs aluminium (NCS-7500-N).

Beglazing

HR ++ inbraakwerende beglazing klasse P4A klasse 1B1 --70Q.

Bedieningsmethode

Handmatige bediening. Het dakraam opent door de twee sloten links en rechts
onder in te ontgrendelen en de vensterbrede handgreep aan de bovenzijde van
het raam te openen. De handgreep doet tevens dienst als ventilatieklep.

Beschikbaar in
maatcoderingen

De dakramen type CK02, CK04, FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06,
PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08 behoren, bepaald overeenkomstig NEN 5096, tot weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid.

Bijzonderheden

• De sloten zijn af fabriek in het raam opgenomen. Er wordt 1 universele sleutel per raam geleverd.
• Voldoet aan NEN 5096 en komt daardoor in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
• Raamdecoratieproducten op maat verkrijgbaar en eenvoudig te monteren dankzij het unieke Pick&Click!® systeem.

Moeilijkheidsgraad
m.b.t. installatie

• Door vrijwel iedereen van binnenuit in te bouwen.

VELUX DAK RAMETN – GGL 2070Q EN GGU 0070Q

GGL 2070Q – Matenoverzicht

GGL 2070Q – Afmetingen (in mm)
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--70Q

(Met easy-to-clean)
(Klasse P4A, Klasse 1B1)
33.4 Gelamineerd float met coating
15 mm Argon
4 mm Gehard glas met vuilafstotende coating

Link naar VELUX bestekservice online:
http://www.velux.nl/bestekservice

Link naar detailtekeningen op velux.nl:
http://www.velux.nl/technische-informatie

GGL 2070Q & GGU 0070Q
– Technische waarden
U-waarde ruit (W/m²K)
U-waarde dakvenster (W/m²K)
Rw -waarde (Geluidsreductie in dB)
Warmtetransmissie (g-waarde in %)
Lichttransmissie (τv -waarde in %)
Totale dikte glaselement (mm)
Sd (spouwdikte in mm)

--70Q
1.1
1.3
32
60
79
26
16

VELUX dakvensters – GGL 2070Q en GGU 0070Q
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Wanneer een weerstand klasse 2 dakraam toe te passen?
Als eerste moet er onderscheid worden gemaakt in het te realiseren
project. Is het een nieuwbouw situatie dan moet er worden voldaan
aan de geldende wet en regelgeving zoals deze in het Bouwbesluit
staat beschreven. In het Bouwbesluit wordt verwezen naar het
toepassen van ramen en deuren in weerstand klasse 2 (WK2) als de
ramen en deuren bereikbaar zijn volgens NEN 5087:2012. Het BouwBesluit verwijst sinds 1 april 2014 naar deze norm die op diverse
punten is aangepast ten opzichte van de NEN 5087:2007.
Als het dakraam in een bestaand gebouw moet worden geplaatst
dan is het verstandig om de ramen, als deze volgens de NEN
5087:2012 als bereikbaar worden beschouwd, ook in weerstandklasse 2 uit te voeren. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)
heeft ook een publicatie voor de bestaande bouw en deze komt in
grote lijnen overeen met de NEN norm. Het grote verschil tussen de
NEN en het PKVW is dat er bij veel meer omgevingsfactoren bij het
PKVW worden mee genomen in de beoordeling voordat het PKVW
certificaat wordt afgegeven. Voor meer informatie over deze privaat
rechtelijke certificatie verwijzen wij u graag naar
http://www.politiekeurmerk.nl/

Bron: NEN 5087:2012

Wanneer wordt een (dakraam) raam nu als bereikbaar beschouwd volgens NEN 5087:2012?
Een (gevel) vlak tot een hoogte van 5.5 meter wordt altijd als bereikbaar beschouwd. Hierdoor is het redelijk eenvoudig om te beoordelen of
de ramen en deuren in weerstand klasse 2 moet worden uitgevoerd.
Vervolgens moet er worden beoordeeld of er door ‘opklimbaarheid’ toch ramen bereikt kunnen worden. De hoogte van het opklimbare object
is bepaald tot 3.50 meter. Dit kan bijvoorbeeld een aanbouw aan een woning zijn waardoor het dak plotseling toch weer bereikbaar wordt.
Als er vanaf deze hoogte verder wordt gekeken dan geldt hiervoor bij ‘opklimbaarheid’ de maat van 2.40 meter. Het verschil in hoogte is te
verklaren. Op de grond kan een ‘gelegenheidsinbreker’ gebruik maken van bijvoorbeeld een GFT bak om op te staan. Het is niet aannemelijk
dat dit ook het geval is op het dak van een aanbouw, vandaar dat er vanaf dat punt met een hoogte maat van 2.40 meter gewerkt.
Als er binnen deze 2.40 meter een hellend dak bereikbaar is dan wordt een dak tot maximaal 40° als ‘beloopbaar’ gezien. Als het dak dus
minder dan 40° is dan kan het dus zelfs voor komen dat een raam dat aan de andere zijde van het dak is geplaatst bereikbaar wordt en in
weerstand klasse 2 moet worden uitgevoerd.
Beloopbaar ‘werkvlak’ van maximaal 40° helling moet ook voldoende groot zijn om op te staan, de maat die hiervoor is vastgesteld is minimaal 0,40 x 0,40 cm.
Nieuw in de norm is de beoordeling van het raam aan de binnenzijde. Als het raam van buiten bereikbaar is, maar van binnenuit gezien is de
onderdorpel van het raam op een hoogte van 3.50 meter geplaatst dan is het niet noodzakelijk om de ramen in weerstand klasse 2 uit te voeren. Het is namelijk niet aannemelijk dat een gelegenheidsinbreker zich over een grotere afstand dan 3.50 meter naar binnen laat afzakken.
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Over het Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Veilig wonen is een van de eerste behoeften van de mens. Voor de politie eind vorige
eeuw de reden om te starten met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
Het instrument - overgenomen van de collega’s in Engeland en verder geperfectioneerd
- werd al snel een succes en kreeg in oktober 1995 een officiële landelijke status. Inmiddels bouwen veel gemeenten en corporaties volgens de eisen van het keurmerk.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) beheert het PKVW. Het
bewaakt de toepassing van het keurmerk en bevordert de kwaliteit, zodat de effecten
zo groot mogelijk zijn.
Om de kwaliteit te waarborgen, zijn een aantal commissies en de werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW in het leven geroepen, worden er opleidingen verzorgd en geven ze aan
waar u met eventuele klachten naar toe kunt.

Het PKVW dakraam van VELUX is voorzien van extra hang en sluitwerk
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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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