Gaat u verbouwen?
Met VELUX producten is
er zoveel méér mogelijk!
MEER RUIMTE / MEER DAGLICHT/ MEER FRISSE LUCHT/ MEER COMFORT

www.velux.nl/verbouwen

Vraagt u zich af waarom het plaatsen of vervangen
van een dakraam een goed idee is? Hier vindt u 5
goede redenen.

5 goede
redenen

1. MEER RUIMTE

Door dakramen of
zelfs een VELUX dakkapel
te plaatsen, krijgt uw zolder
de extra ruimte die u zoekt.

ISOLATIE EN
2. GOEDE
EFFICIËNTER
ENERGIEVERBRUIK

Als uw dakraam 20 jaar of ouder is, kan
het slim zijn om het te vervangen. Voor
betere isolatie en efficiënter energieverbruik. De huidige dakramen zijn
namelijk sterk verbeterd ten opzichte
van de dakramen van 20 jaar geleden.

DAGLICHT EN
3. MEER
FRISSE LUCHT
De hoeveelheid daglicht en frisse lucht
bepalen het comfort in uw huis. Het
vervangen van uw oude dakraam door
één groter dakraam of meerdere
dakramen zorgt voor meer daglicht en
een ruimtelijker gevoel.

KEUZE,
4. MEER
MEER COMFORT
Kies een nieuw dakraam dat bij
u past. Van een betere
akoestiek tot elektrisch gemak:
er is altijd een product dat aan
uw verwachtingen voldoet.

5. EENVOUDIGER
DAN U DENKT
Het vervangen van een
oud dakraam, of zelfs het
plaatsen van meerdere
dakramen, is veel
eenvoudiger en
goedkoper dan u denkt!

> WAAROM KIEZEN VOOR DAKRAMEN TIJDENS UW VERBOUWING?

Waarom zou u kiezen voor
dakramen tijdens uw verbouwing?

“Ik heb mijn oude dakraam
vervangen door twee nieuwe dakramen.”

VOOR

"Ik houd van zonlicht en frisse lucht. En op
mijn werkplek kan ik ook niet zonder. Toen ik
had besloten om het oude dakraam van mijn
werkplek thuis te vervangen, zei ik: Maak er
maar twee van. En dat is een goede keuze
geweest."

DAGLICHT EN
1. MEER
FRISSE LUCHT
Ik kan me beter
concentreren op mijn
werk. En ik heb
meer
inspiratie.

GEVOEL VAN
2. EEN
MEER RUIMTE
Mijn kamer lijkt nu een
stuk groter. Het voelt als
een heel
andere
ruimte.

3. EFFICIENTER
ENERGIEVERBRUIK
Mijn nieuwe dakramen zijn
veel energiezuiniger dan
mijn oude raam. Dit
betekent dat mijn
energierekening
omlaag gaat.

> ONZE KLANTEN VERTELLEN

3 redenen
waarom ik mijn
dakraam heb
vervangen door
twee nieuwe
dakramen.

VOOR

“We hebben twee nieuwe dakramen geplaatst
en daarmee onze donkere zolder veranderd in
een fijne lichte ruimte.”
"We zaten er al een tijdje over te denken om de zolder
te verbouwen. Ik was een beetje sceptisch, dus ik zei
tegen mijn vrouw: Geef me één goede reden. Zij zei: Ik
ben zwanger, dus hier heb je er drie..."

MEER DAGLICHT EN
RUIMTE
1. MEER
2.
FRISSE LUCHT
We hebben de
zolder verbouwd,
zodat we drie
nieuwe kamers
konden
maken.

We vinden het heel belangrijk dat de plek waar onze
kinderen spelen, slapen
en studeren een
gezonde ruimte is.

3. EFFICIËNTER
ENERGIEVERBRUIK
Onze nieuwe zolder en
de dakramen zijn goed
geïsoleerd, daardoor is
ons huis veel
energiezuiniger
geworden.

> ONZE KLANTEN VERTELLEN

3 praktische redenen
waarom we de
zolder hebben
verbouwd en
twee dakramen
hebben geplaatst

VOOR

“We hebben ons dakraam vervangen
en nog drie extra dakramen geplaatst.”
"Toen we naar de stad verhuisden en dit nieuwe
appartement kochten, dachten we meteen: We
hebben meer ramen nodig! We zijn nog steeds
dorpsmensen. We houden van licht en ruimte!"

DAGLICHT EN
1. MEER
FRISSE LUCHT
We willen ons ook binnen
graag verbonden voelen
met buiten.
Ook in de
stad.

2. RUIMTELIJK
GEVOEL

Nu we meer ramen
hebben geplaatst, voelt
het echt alsof
we meer ruimte
hebben.

UITZICHT
3. PRACHTIG
We zijn nog steeds
dorpsmensen. We
willen graag naar
buiten
kunnen
kijken.

> ONZE KLANTEN VERTELLEN

3 slimme
redenen waarom
wij 3 extra
dakramen
hebben
geplaatst

VOOR

“We hebben onze zolder voorzien
van een dakkapel serre.”
"De oude, donkere zolder stond vol spullen en werd verbouwd.
De plaatsing van een VELUX dakkapel serre zorgt voor een
grote hoeveelheid daglicht die de zolder binnenvalt. Onze
zolder is een ware oase van licht geworden."

RUIMTE
1. MEER
EN DAGLICHT
De dakkapel serre geeft
onze zolder net zoveel
ruimte als een traditionele
dakkapel, maar dan
wel met drie keer
meer daglicht.

MONTAGE
3.
2. VERGUNNINGSVRIJ
IN 1 DAG
Voor de VELUX dakkapel
serre hadden wij geen
vergunning nodig, omdat
de opstand niet meer
dan 60 cm
uitsteekt.

Onze dakkapel serre
werd in één dag
geplaatst, zonder
kraan.

> ONZE KLANTEN VERTELLEN

3 praktische redenen
waarom we de
zolder hebben
verbouwd en
een dakkapel serre
hebben geplaatst
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Op zoek naar inspiratie?
NA

VOOR

VOOR

VOOR

> INSPIRATIE

NA

NA

Overtuigd?

Neem dan contact
op met een VELUX
montagepartner
via www.velux.nl/
verbouwen

VOOR

VOOR

> INSPIRATIE

Facebook “f ” Logo

Volg ons ook via:
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

facebook.com/velux
twitter.com/velux_nl
instagram.com/velux_nl
youtube.com/veluxnl
pinterest.com/veluxnederland
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