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GORDIJNEN VOOR ALLE NODEN
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4 
Voor veiligheid 
en duurzaamheid

Wij hebben ervoor gekozen om de koorden niet 
zichtbaar te maken om de veiligheid van de 
kinderen te waarborgen. Al onze binnengordijnen 
zijn bovendien OEKO-TEX®-gecertifieerd en 
bieden de garantie dat ze geen schadelijke stoffen 
bevatten. De VELUX rolgordijnen houden uw 
kamer koel in de zomer, warm in de winter en 
veilig het hele jaar door.

3 
Uw kleuren 
voor uw woning

Kies uit een ruim aanbod van gordijntypes 
in alle stijlen en kleuren. U kunt zelfs uw 
eigen gepersonaliseerd gordijn maken met 
onze Colour by Youcollectie. En voor de 
zijprofielen kunt u kiezen tussen wit of 
geborsteld aluminium.

1
Ontworpen en getest 
voor dagelijks gebruik

Alle VELUX producten werden grondig 
getest in reële omstandigheden. Onze 
gordijnen werden duizenden keren geopend 
en gesloten en blootgesteld aan extreme 
hitte. Onze rolluiken werden blootgesteld 
aan de meedogenloze zon, wind, regen en 
sneeuw. Wij hebben de gordijnen uitgerokken 
en geperst om ervoor te zorgen dat de kleur 
en de vorm van de stof in de loop der jaren 
behouden blijven. Onze Europese fabrieken 
beginnen pas te produceren als we tevreden 
zijn over de kwaliteit en het ontwerp van 
onze producten.

2 
Eenvoudige installatie 
en gebruiksgemak 

De VELUX binnengordijnen zijn op maat gemaakt voor uw VELUX 
dakvensters. Dit betekent dat ze steeds perfect passen en eenvoudig 
te installeren zijn – zonder meten of bijsnijden. Het slanke en elegante 
ontwerp van de profielen zorgt voor een visueel perfect resultaat.  
Zo is het gordijn quasi onzichtbaar wanneer het niet in gebruik is.

Waarom VELUX®

Uw VELUX dakvensters verdienen echte VELUX 
binnengordijnen en buitenbeschermingen, voor een 
perfecte pasvorm, mooi design en langdurige prestaties.
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Van klassiek tot trendy, van lichttemperend tot verduisterend, de collectie 
VELUX binnengordijnen biedt stijlvolle kleuren, subtiele patronen en 
eigenschappen die passen bij elk type van leefruimte.

Ontdek onze  
tijdloze collectie

Strakke, volledig  
witte look

De VELUX gordijnencollectie is ontwikkeld 
in samenwerking met toonaangevende 
internationale trenddeskundigen. Kies uit een 
grote verscheidenheid aan stoffen en kleuren in 
klassieke of meer moderne motieven. 

Wij bieden drie rolgordijnen met platte stoffen, 
twee soorten plisségordijnen en jaloezieën 
aan. Alle modellen zijn verkrijgbaar in een 
reeks kleuren die u kunt combineren door 
verschillende of gelijkaardige kleuren te kiezen 
op basis van uw leefruimten en gordijntypes.

De keuze van gordijnen hangt volledig af van uw 
persoonlijke stijl, van het type leefruimte en van 
het feit of u een verduisterend effect of eerder 
een lichttemperend effect wilt creëren. Bekijk 
de volgende pagina’s voor meer inspiratie.

Personaliseer de kleur van uw gordijn
Als u geen kleur kunt vinden die bij uw smaak 
of interieur past, kunt u met de Colour by You
collectie een keuze maken uit duizenden extra 
kleuren. 

Meer informatie vindt u op pagina 25 of op 
velux.be

De VELUX binnengordijnen 
zijn, naar keuze, verkrijgbaar 
met hoogwaardige zijprofielen 
in geborsteld aluminium of 
wit geverfd. 

Het geborstelde aluminium 
past uitzonderlijk goed bij 
de dakvensters in gelakt 
hout, terwijl de witgeverfde 
zijprofielen quasi onzichtbaar 

worden in combinatie met 
witte VELUX dakvensters. 
Dankzij de UVbescherming 
wordt het stralende wit 
bovendien niet aangetast 
door zonlicht.

De zijprofielen zijn eenvoudig 
te installeren en ontworpen 
als mooie aanvulling op uw 
VELUX dakvensters.

Verduisterende of  
lichttemperende gordijnen?
 

De verduisterende gordijnen 
blokkeren het invallende 
licht. Daarom worden ze bij 
voorkeur in slaapkamers en 
kinderkamers geïnstalleerd 
waar duisternis nodig is voor 
een goede nachtrust of een 
verkwikkend dutje overdag.

De lichttemperende 
gordijnen laten dan weer 
getemperd licht binnenvallen 
in de ruimte terwijl ze tegelijk 
verblinding voorkomen. De 
lichttemperende gordijnen zijn 
geschikt voor tal van leef
ruimtes, zoals woon kamers, 
thuis kantoren en speel kamers.

Bestel gratis  
stofstalen op  
veluxshop.be

Aluminium

Wit

  Lichttemperend Verduisterend
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Koop uw 
rolgordijn en uw 

zonnescherm samen 
en bespaar 10%

Voor meer informatie,  
zie pagina 36

Combineer meerdere 
producten voor een 
optimaal comfort  
Combineer uw binnengordijnen 
met de buitenbeschermingen

Kies een buitenbescherming  
tegen de warmte
Voor meer informatie, zie pagina 40

Kies een binnengordijn  
om het licht te regelen 
Voor meer informatie, zie pagina 16

Voeg een muggengaas toe 
voor extra comfort
Voor meer informatie, zie pagina 45
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 Smart Home
Laat onze slimme oplossingen zorgen voor uw binnenklimaat
Wij bieden een volledig assortiment slimme bedieningen aan dat 
aan ieders behoeften voldoet. 
Dankzij VELUX App Control hebt u rechtstreeks via uw 
smartphone volledige controle over al uw elektrische VELUX 
producten, waar u ook bent.
VELUX ACTIVE with NETATMO is een geconnecteerde allinone 
oplossing die uw binnenklimaat verbetert en via uw smartphone 
of via een spraakbesturing voor een eenvoudige bediening van 
uw VELUX gemotoriseerde producten zorgt. Om uw woning 
te beschermen tegen overmatige warmte, kunt u het systeem 
ook laten vertrouwen op de binnenklimaatsensoren en op de 
weersvoorspellingen voor een automatische sturing van de 
buitenbeschermingen.

Meer informatie vindt u op de volgende pagina of op velux.be

Kies uw comfortniveau  
Manuele of volledig 
geautomatiseerde  
binnengordijnen en 
buitenbeschermingen

 Manuele bediening
Eenvoudige en praktische oplossing 
Uw manuele VELUX gordijnen zijn uitgerust met een ingenieuze 
en discrete bedieningsbalk waarmee u het gordijn eenvoudig  
kunt bedienen.

De gordijnen schuiven vlot op en neer en kunnen in eender welke 
stand op het venster worden gezet.

 Afstandsbediening
Afstandsbediening van de gemotoriseerde binnengordijnen 
en buitenbeschermingen
Kies voor de gemotoriseerde versie van de VELUX binnen
gordijnen en buitenbeschermingen en maak u het leven 
gemakkelijker. Deze producten worden geleverd met een 
gebruiksklare muurschakelaar voor bediening op afstand.  
Deze kunnen eenvoudig worden aangesloten op ons assortiment 
slimme oplossingen zodat aan ieders behoeften wordt voldaan.

  De VELUX binnen gordijnen en buiten beschermingen op 
zonne energie zijn geschikt voor uw manuele of door 
zonne energie aan gedreven VELUX dakvensters. Ze kunnen 
eenvoudig worden geïnstalleerd en er is geen bedrading 
voor nodig.

  De elektrische (op netvoeding werkende) VELUX binnen
gordijnen en buitenbeschermingen zijn geschikt voor uw 
elektrische VELUX dakvensters.

Maak verbinding met uw 
gemotoriseerde buitenbeschermingen 
dankzij de VELUX slimme bedieningen 
voor bescherming tegen de warmte  
en een geautomati seerde sturing  
via uw smartphone

Bedien uw VELUX 
gemotoriseerde, elektrische  
of op zonne-energie werkende 
binnengordijnen en buiten
beschermingen eenvoudig  
vanop afstand
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We brengen  

90%  
van onze tijd  
binnenshuis door

De VELUX buiten
beschermingen 
houden tot wel  

87%  
van de warmte 
tegen

Daglicht kan het 
leervermogen van 
uw kinderen tot wel 

15%  
doen toenemen

Verbeter uw woning  
met de slimme bedieningen
Haal al het potentieel uit uw binnengordijnen en buitenbeschermingen dankzij de slimme oplossingen van VELUX 
waarmee u uw binnencomfort met gemak kunt regelen, terwijl u ten volle geniet van daglicht en frisse lucht.

VELUX App 
Control

VELUX 
ACTIVE with 
NETATMO

VELUX App Control 
Openen/sluiten van uw gemotoriseerde VELUX producten van op afstand,  
waar u ook bent

Dankzij VELUX App Control hebt u rechtstreeks via uw smartphone volledige 
controle over al uw elektrische VELUX producten, waar u ook bent. Bedien  
deze met een eenvoudige vinger beweging en houd elk VELUX product binnen  
handbereik, of u nu thuis bent of niet.

•  Compatibel met de gemotoriseerde VELUX binnengordijnen,  
buitenbeschermingen en dakvensters

•  Functies voor persoonlijke programmatie
•  Volledige aansturing via de smartphoneapplicatie
•  Gebruiksgemak dankzij de stembediening
•  Geïntegreerde gegevensbeveiliging
•  Eenvoudig groeperen van verschillende producten

VELUX ACTIVE with NETATMO 
Houd het binnenklimaat van uw woning onder controle, waar u ook bent

Kies voor VELUX ACTIVE om uw VELUX gemotoriseerde producten perfect  
aan te sturen met uw smartphone of via stembediening. U kunt het systeem  
ook laten vertrouwen op de binnenklimaatsensoren en op de weersvoorspellingen 
voor een automatische werking van de vensters en buitenbeschermingen.  
Zo garandeert u een beter binnenklimaat voor u en uw gezin.

•  Compatibel met de gemotoriseerde binnengordijnen, 
buitenbeschermingen en dakvensters

•  Op sensoren gebaseerde ventilatie (T°, C02, vochtigheid)
•  Automatische bescherming tegen de warmte
•  Functies voor persoonlijke programmatie 
•  Volledige aansturing via de smartphoneapplicatie
•  Gebruiksgemak dankzij de stembediening
•  Onberispelijke gegevensbeveiliging

iPhone, iPod en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc. die 
in de Verenigde Staten en andere landen zijn geregistreerd. 
HomeKit is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. 
Google en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerken 
van Google LLC.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen 

Meer informatie op  
velux.be

VELUX App Control

KIG 300 VELUX App Control Gateway  WiFi
108

130,68

VELUX ACTIVE

KIX 300 VELUX ACTIVE with NETATMO  WiFi
208

251,68

Bijkomende onderdelen

KLA 300 VELUX ACTIVE binnenklimaatsensor
90

108,90

KLN 300 VELUX ACTIVE vertrekschakelaar
45

54,45
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Geef uw interieur een nieuwe look, voeg een kleurtoets 
toe of geef uw ruimte een nieuwe bestemming dankzij 
nieuwe gordijnen. Alleen de gordijnen van VELUX 
passen perfect op uw VELUX dakvensters, ongeacht  
of u oude of nieuwe dakvensters hebt.

Uw VELUX gordijnen 
installeren is eenvoudiger 
dan u denkt

Installatie  
in 15 minuten 

Om VELUX gordijnen te installeren moet er 
niet gemeten of bijgesneden worden en is er 
geen gereedschap nodig. Ze zijn zo ontworpen 
dat ze perfect op uw venster passen en al wat 
u nodig hebt, zit in de verpakking.

Niet nodig om te meten
De maatcode van uw dakvenster, die u op 
het kader vindt, bepaalt de bestelcode van 
uw gordijn. Noteer eerst de maatcode van 
uw dakvenster en raadpleeg pagina 59 voor 
meer informatie. Het identificatieplaatje van 
uw dakvenster is de garantie voor een perfect 
passend gordijn.

Nergens bijsnijden –  
gewoon vastklikken

Uw VELUX dakvensters zijn uitgerust met 
voorgemonteerde beugels voor uw gordijnen. 
Klik het VELUX gordijn er gewoon op vast en 
voeg de zijprofielen toe.

Vervang uw oude 
gordijnen in een 
handomdraai
Oude gordijnen vervangen door nieuwe 
VELUX gordijnen is uiterst eenvoudig. Al wat 
u nodig hebt, zit in de verpakking. Bepaalde 
VELUX gordijnen zijn compatibel met alle 
generaties dakvensters, andere zijn dit niet.
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Wilt u de warmte onder controle houden?
De zonnestralen moeten worden tegengehouden voordat ze de buitenste beglazing bereiken.  
Bescherm uw woning tegen hitte met onze buitenste zonneschermen of rolluiken.

Wilt u verduisteren?
De VELUX verduisterende gordijnen helpen u de perfecte sfeer te creëren 
voor een goede nachtrust of een verkwikkend dutje overdag.

Wilt u zich 
beschermen  
tegen insecten?
Plaats een muggengaas en slaap in 
alle rust verder met open venster.

Hebt u een gordijn of 
zonnescherm nodig  
voor uw platdakvenster?
Regel de lichtinval en de binnenkomende 
warmte of bescherm u tegen insecten.

Wilt u het licht temperen?
Zorg voor meer privacy en regel de daglichtinval in de ruimte  
dankzij onze plisségordijnen, rolgordijnen en jaloezieën.

Muggengaas
 Pagina 45 

Gordijnen, zonneschermen of muggengazen voor platdakvensters
 Pagina 46 

Buitenste zonnescherm
 Pagina 43 

Verduisterend buitenste zonnescherm
 Pagina 42 

Rolluik
 Pagina 41 

Verduisterend plisségordijn
 Pagina 33 

Verduisterend rolgordijn
 Pagina 23 

DUO verduisterend/lichttemperend 
gordijn
 Pagina 24 

Lichttemperend plisségordijn
 Pagina 31 

Jaloezie
 Pagina 35 

Lichttemperend rolgordijn
 Pagina 21 
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VELUX rolgordijnen.

Voor uw comfort, 
zowel overdag  
als 's nachts.

R
ol

go
rd

ijn
en
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Het VELUX lichttemperend rolgordijn biedt een zekere privacy en laat tegelijk 
daglicht door. Ideaal voor leefruimtes, kantoren en speelkamers.

• Tempert het invallende daglicht en biedt privacy
• Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium.  

Om het rol gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon  
de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn  
(bv: RFL SK06 1086WL)

• Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
• De manuele versie is ook verkrijgbaar met haken (type RHL) en kan in 3 standen 

worden gepositioneerd. Kan besteld worden in de 4 standaardkleuren

Lichttemperend rolgordijn

Combineer dit 
gordijn met een 

buitenbescherming om 
over verhitting in de 

zomer tegen te gaan.  
Zie pagina 40

R
ol

go
rd

ijn
en

Kleuropties
Standaardkleuren

1086 9050 4161 1028

Speciale kleuren

4163 4162 4069 4164

4165 4166 4168 4167

4171 4169 4170 4155

Installatie
• Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voor

gemonteerde beugels.

Smart Home
• De elektrische (RML) of door zonneenergie aan

gedreven (RSL) gordijnen zijn compatibel met VELUX 
App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 12.

Certificeringen
• OEKOTEX® Standard 100 gecertificeerd  

(1076184 DTI)  bevat geen schadelijke stoffen.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be

Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster, het elektrische gordijn voor het elektrische venster  
en het gordijn op zonneenergie voor het manuele venster of het venster op zonneenergie. 
*  Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg  

de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 59 tot 61.

Bestelcode van het gordijn*
CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  PK10 SK06  SK08 UK04  UK08

C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel
RFL

Standaard
75 81 95 99 92 99 106 109 119 125 123 128 126 145

90,75 98,01 114,95 119,79 111,32 119,79 128,26 131,89 143,99 151,25 148,83 154,88 152,46 175,45

Speciaal
89 95 109 113 106 113 120 123 133 139 137 142 140 159

107,69 114,95 131,89 136,73 128,26 136,73 145,20 148,83 160,93 168,19 165,77 171,82 169,40 192,39

Elektrisch  
RML

Standaard
164 170 184 188 181 188 195 198 208 214 212 217 215 234

198,44 205,70 222,64 227,48 219,01 227,48 235,95 239,58 251,68 258,94 256,52 262,57 260,15 283,14

Speciaal
178 184 198 202 195 202 209 212 222 228 226 231 229 248

215,38 222,64 239,58 244,42 235,95 244,42 252,89 256,52 268,62 275,88 273,46 279,51 277,09 300,08

Op zonne
energie 
RSL

Standaard
174 180 194 198 191 198 205 208 218 224 222 227 225 244

210,54 217,80 234,74 239,58 231,11 239,58 248,05 251,68 263,78 271,04 268,62 274,67 272,25 295,24

Speciaal
188 194 208 212 205 212 219 222 232 238 236 241 239 258

227,48 234,74 251,68 256,52 248,05 256,52 264,99 268,62 280,72 287,98 285,56 291,61 289,19 312,18
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Het VELUX verduisterend rolgordijn zorgt voor een verduistering  
die uw ruimte op eender welk moment van de dag donker maakt. 
Ideaal voor slaapkamers om een goede nachtrust of om een 
aangenaam middagdutje te garanderen. 

• Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering 
• Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium.  

Om het rolgordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u 
gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode 
van het gordijn (bv: DKL SK06 1085WL)

• Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie met 
afstandsbediening

Verduisterend rolgordijn

Koop uw 
verduisterend gordijn en 
uw zonne scherm samen 

aan en bespaar 10%. 
Zie pagina 36
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Kleuropties
Standaardkleuren

1085 1100 0705 1025

Speciale kleuren

4574 4559 3009 4564

4575 4576 4578 4577

4579 4580 4581 4556

Installatie
• Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voor

gemonteerde beugels.

Smart Home
• De elektrische (DML) of door zonneenergie aan

gedreven (DSL) gordijnen zijn compatibel met VELUX 
App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 12.

Certificeringen
• OEKOTEX® Standard 100 gecertificeerd  

(1076184 DTI)  bevat geen schadelijke stoffen.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be

Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster, het elektrische gordijn voor het elektrische venster  
en het gordijn op zonneenergie voor het manuele venster of het venster op zonneenergie.
*  Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg  

de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 59 tot 61.

Combineer dit 
gordijn met een 

buitenbescherming om 
over verhitting in de 

zomer tegen te gaan.  
Zie pagina 40

Bestelcode van het gordijn*
CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  PK10 SK06  SK08 UK04  UK08

C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel
DKL

Standaard
75 81 95 99 92 99 106 109 119 125 123 128 126 145

90,75 98,01 114,95 119,79 111,32 119,79 128,26 131,89 143,99 151,25 148,83 154,88 152,46 175,45

Speciaal
89 95 109 113 106 113 120 123 133 139 137 142 140 159

107,69 114,95 131,89 136,73 128,26 136,73 145,20 148,83 160,93 168,19 165,77 171,82 169,40 192,39

Elektrisch  
DML

Standaard
164 170 184 188 181 188 195 198 208 214 212 217 215 234

198,44 205,70 222,64 227,48 219,01 227,48 235,95 239,58 251,68 258,94 256,52 262,57 260,15 283,14

Speciaal
178 184 198 202 195 202 209 212 222 228 226 231 229 248

215,38 222,64 239,58 244,42 235,95 244,42 252,89 256,52 268,62 275,88 273,46 279,51 277,09 300,08

Op zonne
energie 
DSL

Standaard
174 180 194 198 191 198 205 208 218 224 222 227 225 244

210,54 217,80 234,74 239,58 231,11 239,58 248,05 251,68 263,78 271,04 268,62 274,67 272,25 295,24

Speciaal
188 194 208 212 205 212 219 222 232 238 236 241 239 258

227,48 234,74 251,68 256,52 248,05 256,52 264,99 268,62 280,72 287,98 285,56 291,61 289,19 312,18
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Het VELUX DUO verduisterend/lichttemperend gordijn combineert  
een verduisterend gordijn met een lichttemperend plisségordijn.  
Kies een verduisterend rolgordijn in eender welke kleur gecombineerd 
met een wit lichttemperend plisségordijn.

• Twee manieren om het licht te regelen in één oplossing: optimaal 
verduisteren van de ruimte of het invallende licht temperen

• Kies de kleur van het verduisterend rolgordijn in combinatie met een 
wit plisségordijn (1016)

• Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium.  
Om het gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de 
code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn 
(bv: DFD SK06 1085WL)

• Verkrijgbaar in manuele versie

DUO verduisterend/
lichttemperend gordijn

Installatie
• Snelle en eenvoudige installatie op de VELUX dakvensters.

Smart Home
• De elektrische (RML & DML) of door zonneenergie aangedreven (RSL & DSL) 

gordijnen zijn compatibel met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 12.

Certificeringen
• OEKOTEX® Standard 100 gecertificeerd (1076184 DTI)  bevat geen 

schadelijke stoffen.

Met de Colour by You collectie kunt u uw rolgordijnen 
personaliseren. Kies uit duizenden kleuren om de look te 
creëren waarvan u altijd al droomde. Doe inspiratie op met 
de kleuren selectie  tool op veluxshop.be en kies de gordijnkleur 
die het best bij uw interieur past. Beschikbaar voor de licht
temperende rol gordijnen (RFL, RML, RSL), verduisterende 
rol gordijnen (DKL, DML, DSL) en DUO verduisterende/licht
temperende gordijnen (DFD). 

• Alle opties zijn verkrijgbaar met zijprofielen in wit of 
geborsteld aluminium.  
Om het gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt 
u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen 
kleurcode van het gordijn (bv: RFL SK06 xxxxWL)

• Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie 
met afstandsbediening
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Kleuropties
Standaardkleuren

1085 1100 0705 1025

Speciale kleuren

4574 4559 3009 4564

4575 4576 4578 4577

4579 4580 4581 4556

Steeds in combinatie met een wit 
plisségordijn (1016)

Installatie
• Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voor

gemonteerde beugels.
• Twee gordijnen in één gecombineerd en geleverd 

in één doos.

Certificeringen
• OEKOTEX® Standard 100 gecertificeerd  

(1076184 DTI)  bevat geen schadelijke stoffen.

Combineer dit 
gordijn met een 

buitenbescherming om 
over verhitting in de 

zomer tegen te gaan.  
Zie pagina 40

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Meer info op velux.be

Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster. 
*  Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raad pleeg  

de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 59 tot 61.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be

Manuele gordijnen zijn bestemd voor manuele vensters, elektrische gordijnen voor elektrische vensters  
en gordijnen op zonneenergie voor manuele en door zonneenergie aangedreven vensters. 
*  Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg  

de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 59 tot 61.

Bestelcode van het gordijn*
CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  PK10 SK06  SK08 UK04  UK08

C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel
DFD

Standaard
98 105 123 128 119 128 137 141 154 163 160 167 164 189

118,58 127,05 148,83 154,88 143,99 154,88 165,77 170,61 186,34 197,23 193,60 202,07 198,44 228,69

Speciaal
112 119 137 142 133 142 151 155 168 177 174 181 178 203

135,52 143,99 165,77 171,82 160,93 171,82 182,71 187,55 203,28 214,17 210,54 219,01 215,38 245,63

Bestelcode van het gordijn*
CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  PK10 SK06  SK08 UK04  UK08

C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel

RFL
89 95 109 113 106 113 120 123 133 139 137 142 140 159

107,69 114,95 131,89 136,73 128,26 136,73 145,20 148,83 160,93 168,19 165,77 171,82 169,40 192,39

DKL
89 95 109 113 106 113 120 123 133 139 137 142 140 159

107,69 114,95 131,89 136,73 128,26 136,73 145,20 148,83 160,93 168,19 165,77 171,82 169,40 192,39

DFD
112 119 137 142 133 142 151 155 168 177 174 181 178 203

135,52 143,99 165,77 171,82 160,93 171,82 182,71 187,55 203,28 214,17 210,54 219,01 215,38 245,63

Elektrisch

RML
178 184 198 202 195 202 209 212 222 228 226 231 229 248

215,38 222,64 239,58 244,42 235,95 244,42 252,89 256,52 268,62 275,88 273,46 279,51 277,09 300,08

DML
178 184 198 202 195 202 209 212 222 228 226 231 229 248

215,38 222,64 239,58 244,42 235,95 244,42 252,89 256,52 268,62 275,88 273,46 279,51 277,09 300,08

Op zonne 
energie

RSL
188 194 208 212 205 212 219 222 232 238 236 241 239 258

227,48 234,74 251,68 256,52 248,05 256,52 264,99 268,62 280,72 287,98 285,56 291,61 289,19 312,18

DSL
188 194 208 212 205 212 219 222 232 238 236 241 239 258

227,48 234,74 251,68 256,52 248,05 256,52 264,99 268,62 280,72 287,98 285,56 291,61 289,19 312,18
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De grootste avonturen beginnen met een goede nachtrust. De gordijnen van de VELUX 
Kids Collection zijn ontworpen voor kinderkamers en verkrijgbaar in inspirerende en 
vrolijke designs. Verkrijgbaar als verduisterend gordijn of als DUO verduisterend/licht
temperend gordijn om met één enkele oplossing te verduisteren en het licht te temperen. 

Verduisterend rolgordijn (DKL)
• Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering
• Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het rolgordijn  

met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde  
van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DKL SK06 4665WL)

• Verkrijgbaar in manuele versie

DUO verduisterend/lichttemperend gordijn (DFD)
• Twee manieren om het licht te regelen in één oplossing: optimaal verduisteren  

van de ruimte of het invallende licht temperen
• Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het gordijn met  

witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde  
van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DFD SK06 4665WL)

• Kies de kleur van het verduisterend rolgordijn in de Kids Collection in combinatie met 
een wit plisségordijn (1016)

• Verkrijgbaar in manuele versie

Kids collection

Installatie
• Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voor

gemonteerde beugels.
• Twee gordijnen in één gecombineerd en geleverd 

in één doos.

Certificeringen
• OEKOTEX® Standard 100 gecertificeerd  

(1076184 DTI)  bevat geen schadelijke stoffen.

Combineer met een 
muggengaas om insecten 

tegen te houden.
Zie pagina 45 
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Opmerking: zoals voor alle stoffen kunnen de 
werkelijke kleuren afwijken van de gedrukte 
kleurstalen in deze catalogus. De patronen zijn enkel 
voor illustratieve doeleinden getoond. De tekening 
op het gordijn kan afwijken vermits elk patroon 
aangepast wordt aan de grootte van het venster.

Combineer dit 
gordijn met een 

buitenbescherming om 
over verhitting in de 

zomer tegen te gaan.  
Zie pagina 40

Mobiel 
4665

Hete luchtballonnen 
4666

Vliegers 
4667

Heelal 
4653

Raceauto’s 
4654

Wegennet 
4655

Roze sterren 
4659

Blauwe hemel 
4660

Groene sterren 
4661

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Meer info op velux.be

Manuele gordijnen zijn bestemd voor manuele vensters.  
*  Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg  

de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 59 tot 61.

Bestelcode van het gordijn*
CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  PK10 SK06  SK08 UK04  UK08

C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel  
DKL  
of DFD

Verduisterend
103 109 123 127 120 127 134 137 147 153 151 156 154 173

124,63 131,89 148,83 153,67 145,20 153,67 162,14 165,77 177,87 185,13 182,71 188,76 186,34 209,33

DUO   
verduisterend/
lichttemperend

126 133 151 156 147 156 165 169 182 191 188 195 192 217
152,46 160,93 182,71 188,76 177,87 188,76 199,65 204,49 220,22 231,11 227,48 235,95 232,32 262,57
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VELUX plisségordijnen.

Een decoratieve 
oplossing die het 
daglicht tempert 
of tegenhoudt.
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Het VELUX lichttemperend plisségordijn is een decoratieve oplossing die privacy 
biedt en tegelijk zacht daglicht in uw ruimte verspreidt. Verstel het rolgordijn 
van de bovenkant naar de onderkant van het dakvenster** om de precieze 
hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

• Verzacht het licht dat in de ruimte binnenvalt en zorgt voor privacy
• Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
• Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het plissé

gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan 
het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: FHL SK06 1016WL)

• Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie met afstands bediening

Lichttemperend   
plisségordijn

Combineer dit 
gordijn met een 

buitenbescherming om 
over verhitting in de 

zomer tegen te gaan.  
Zie pagina 40

Kleuropties
Standaardkleuren

1016 1274 1259 1282

Speciale kleuren

1276 1277 1278 1279

1280 1281 1256 1275

1283 1284 1285 1286

Installatie
• Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voor

gemonteerde beugels.

Smart Home
• De elektrische (FML) of door zonneenergie aan

gedreven (FSL) gordijnen zijn compatibel met VELUX 
App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 12.

Certificeringen
• OEKOTEX® Standard 100 gecertificeerd  

(1076184 DTI)  bevat geen schadelijke stoffen.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be

Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster, het elektrische gordijn voor het elektrische venster  
en het gordijn op zonneenergie voor het manuele venster of het venster op zonneenergie.   
*  Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg  

de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 59 tot 61.
** Enkel manuele versie 

Bestelcode van het gordijn*
CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  PK10 SK06  SK08 UK04  UK08

C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel
FHL

Standaard
75 81 95 99 92 99 106 109 119 125 123 128 126 145

90,75 98,01 114,95 119,79 111,32 119,79 128,26 131,89 143,99 151,25 148,83 154,88 152,46 175,45

Speciaal
89 95 109 113 106 113 120 123 133 139 137 142 140 159

107,69 114,95 131,89 136,73 128,26 136,73 145,20 148,83 160,93 168,19 165,77 171,82 169,40 192,39

Elektrisch   
FML

Standaard
164 170 184 188 181 188 195 198 208 214 212 217 215 234

198,44 205,70 222,64 227,48 219,01 227,48 235,95 239,58 251,68 258,94 256,52 262,57 260,15 283,14

Speciaal
178 184 198 202 195 202 209 212 222 228 226 231 229 248

215,38 222,64 239,58 244,42 235,95 244,42 252,89 256,52 268,62 275,88 273,46 279,51 277,09 300,08

Op zonne
energie 
FSL

Standaard
174 180 194 198 191 198 205 208 218 224 222 227 225 244

210,54 217,80 234,74 239,58 231,11 239,58 248,05 251,68 263,78 271,04 268,62 274,67 272,25 295,24

Speciaal
188 194 208 212 205 212 219 222 232 238 236 241 239 258

227,48 234,74 251,68 256,52 248,05 256,52 264,99 268,62 280,72 287,98 285,56 291,61 289,19 312,18
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Het VELUX verduisterend plisségordijn is tegelijk verduisterend en isolerend.  
Het is een ideaal gordijn voor slaapkamers die 's nachts verduisterd moeten worden  
en extra isolatie nodig hebben. Verstel het rolgordijn van de bovenkant naar de onder
kant van het dakvenster** om de precieze hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

• Verduistering voor een goede nachtrust of een middagdutje
• Isolatie voor meer comfort
• Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
• Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het plisségordijn 

met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde 
van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: FHC SK06 1045WL)

• Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie met afstandsbediening

Verduisterend   
plisségordijn

Combineer met een 
muggengaas om insecten 

tegen te houden.
Zie pagina 45 

Combineer dit 
gordijn met een 

buitenbescherming om 
over verhitting in de 

zomer tegen te gaan.  
Zie pagina 40

Kleuropties
Standaardkleuren

1045 1047 1163 1156

Speciale kleuren

1164 1165 1166 1167

1168 1169 1155 1170

1049 1171 1172 1173

Installatie
• Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voor

gemonteerde beugels.

Smart Home
• De elektrische (FMC) of door zonneenergie aan

gedreven (FSC) gordijnen zijn compatibel met VELUX 
App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 12.

Certificeringen
• OEKOTEX® Standard 100 gecertificeerd  

(1076184 DTI)  bevat geen schadelijke stoffen.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be

Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster, het elektrische gordijn voor het elektrische venster  
en het gordijn op zonneenergie voor het manuele venster of het venster op zonneenergie.   
*  Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg 

de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 59 tot 61.
** Enkel manuele versie 

Bestelcode van het gordijn*
CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  PK10 SK06  SK08 UK04  UK08

C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel
FHC

Standaard
98 105 123 128 119 128 137 141 154 163 160 167 164 189

118,58 127,05 148,83 154,88 143,99 154,88 165,77 170,61 186,34 197,23 193,60 202,07 198,44 228,69

Speciaal
112 119 137 142 133 142 151 155 168 177 174 181 178 203

135,52 143,99 165,77 171,82 160,93 171,82 182,71 187,55 203,28 214,17 210,54 219,01 215,38 245,63

Elektrisch   
FMC

Standaard
187 194 212 217 208 217 226 230 243 252 249 256 253 278

226,27 234,74 256,52 262,57 251,68 262,57 273,46 278,30 294,03 304,92 301,29 309,76 306,13 336,38

Speciaal
201 208 226 231 222 231 240 244 257 266 263 270 267 292

243,21 251,68 273,46 279,51 268,62 279,51 290,40 295,24 310,97 321,86 318,23 326,70 323,07 353,32

Op zonne
energie 
FSC

Standaard
197 204 222 227 218 227 236 240 253 262 259 266 263 288

238,37 246,84 268,62 274,67 263,78 274,67 285,56 290,40 306,13 317,02 313,39 321,86 318,23 348,48

Speciaal
211 218 236 241 232 241 250 254 267 276 273 280 277 302

255,31 263,78 285,56 291,61 280,72 291,61 302,50 307,34 323,07 333,96 330,33 338,80 335,17 365,42
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VELUX jaloezieën.

De slimme keuze voor 
keukens en badkamers.

Deze klassieke oplossing om het licht te temperen en de privacy te vrijwaren 
is ideaal voor badkamers en keukens. Ze is vochtbestendig en gemakkelijk 
schoon te maken.

• Vochtbestendig 
• Gemakkelijk schoon te maken
• Vrijwaart het zicht naar buiten en waarborgt tegelijk uw privacy
• Werkt zonder koorden
• Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium.  

Om de jaloezie met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon  
de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn 
(bv: PAL SK06 7001WL)

• Verkrijgbaar in manuele versie

Jaloezie

Kleuropties
Standaardkleuren

7001

Speciale kleuren

7057 7062

7063 7064

7065

Installatie
• Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voor

gemonteerde beugels.

Details
• De oriënteerbare lamellen voorkomen dat er 

ongewenst direct licht binnenvalt. Ze zijn ver
vaardigd uit aluminium en aan beide zijden gelakt.

• De unieke en discrete schuifregelaar schuift tot 
de hoogte van uw keuze en zorgt ervoor dat de 
lamellen eenvoudig gekanteld kunnen worden.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Meer info op velux.be

Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster.
*  Om de bestelcode van de jaloezie te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg  

de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 59 tot 61.

Bestelcode van het gordijn*
CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  PK10 SK06  SK08 UK04  UK08

C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manueel
PAL

Standaard
98 105 123 128 119 128 137 141 154 163 160 167 164 189

118,58 127,05 148,83 154,88 143,99 154,88 165,77 170,61 186,34 197,23 193,60 202,07 198,44 228,69

Speciaal
112 119 137 142 133 142 151 155 168 177 174 181 178 203

135,52 143,99 165,77 171,82 160,93 171,82 182,71 187,55 203,28 214,17 210,54 219,01 215,38 245,63
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Combineer producten 
en bespaar geld

10%
prijs

voordeel*

Combineer en bespaar. 2 gordijnen in 1 doos! Kies de ideale VELUX 
combinatie. Bescherm uzelf tegen de warmte van de zonnestralen en maak 
uw ruimte donker voor de nacht of voor een verkwikkend dutje overdag.

Manueel buitenste zonnescherm

• Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden 
voordat ze het glas bereiken

• Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het uitzicht naar 
buiten toe

• Enkel verkrijgbaar in manuele versie
• Installatie van binnenuit

Grijs manueel verduisterend rolgordijn

• Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering 
• Verkrijgbaar met zijprofielen in geborsteld aluminium 
• Alleen verkrijgbaar in grijze kleur (0705) en in manuele versie

Voordeelpack

Installatie
• Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voor

gemonteerde beugels.
• Twee gordijnen geleverd in één doos.

Karakteristieken
• Voor meer informatie over het manuele buitenste 

zonnescherm (MHL), zie pagina 43.
• Voor meer informatie over het manuele 

verduisterende rolgordijn (DKL), zie pagina 23.

Certificeringen van het rolgordijn
• OEKOTEX® Standard 100 gecertificeerd  

(1076184 DTI)  bevat geen schadelijke stoffen.

0705

Buitenste zonnescherm  
(MHL)

Verduisterend rolgordijn
(DKL)

5060

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Meer info op velux.be

Manuele gordijnen zijn bestemd voor manuele vensters.
*  Prijsvoordeel t.o.v. 2 afzonderlijk aangekochte binnengordijnen  Enkel beschikbaar voor de hierboven vermelde 

maatcodes.
**  Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg  

de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 59 tot 61.

Bestelcode van het voordeelpack**
CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 SK06  SK08 UK04  UK08

C02 C04 M04 M06 M08 S06 S08 U04 U08

Manueel
DOP 0705

124 130 153 159 166 202 206 212 229
150,04 157,30 185,13 192,39 200,86 244,42 249,26 256,52 277,09
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VELUX  
buitenbeschermingen.

Houd de warmte buiten  
en zorg ervoor dat het op 
warme dagen en nachten  
koel blijft in uw woning.
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Houd uw binnencomfort volledig onder controle dankzij de 
bescherming tegen de warmte en de optimale verduistering die 
de VELUX rolluiken u bieden. De ideale keuze voor een volledige 
bescherming het hele jaar door. Het robuuste mobiele rolluik met 
latten biedt de beste bescherming aan de buitenkant.

• Allinone bescherming 
• Beste bescherming tegen de warmte en de zonnestralen
• Optimale verduistering
• Efficiënte isolatie in de winter
• Demping van regengeluid
• Efficiënte bescherming en beveiliging van het venster
• Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening

Rolluik

Combineer uw 
buitenbescherming met 

een binnengordijn of 
muggengaas voor nog 

meer comfort.

  
Bescherming tegen de warmte

 
Verduistering

 
Isolatie

 

 
Demping van de impactgeluiden

 
Veiligheid

Ons uitgebreide assortiment buitenbeschermingen helpt u uw woning op een 
efficiënte manier te beschermen tegen oververhitting zodat u kunt genieten  
van een comfortabele binnentemperatuur, zelfs op de warmste zomerdagen  
of nachten. Alle producten kunnen van binnenuit worden geïnstalleerd.  
Ontdek welke bescherming het best bij uw behoeften past.

Verduisterend buitenste zonnescherm
Bescherming tegen de warmte en verduistering

Voor meer informatie, zie pagina 42

Bescherming buiten, 
comfort binnen

Rolluik
Bescherming tegen de warmte, verduistering en isolatie

Voor meer informatie, zie pagina 41

Buitenste zonnescherm
Bescherming tegen de warmte en lichttemperend effect

Voor meer informatie, zie pagina 43

  
Bescherming tegen de warmte

 
Verduistering

 
Isolatie

 

 
Demping van de impactgeluiden

 
Veiligheid

  
Bescherming tegen de warmte

 
Verduistering

 
Isolatie

 

 
Demping van de impactgeluiden

 
Veiligheid

Voordelen

 
Bescherming tegen de warmte

 
Verduistering

 
Isolatie

 

 
Demping van de impactgeluiden

 
Veiligheid

Smart Home
• De elektrische (SML & SMH) of door zonne

energie aangedreven (SSL & SSLS) rolluiken zijn 
compatibel met VELUX App Control of VELUX 
ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 12.

0000

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be

De elektrische rolluiken (SML en SMH) zijn bestemd voor elektrische vensters en het rolluik  
op zonneenergie (SSL) is bestemd voor manuele vensters of vensters op zonneenergie.
* SMH is enkel compatibel met het gemotoriseerd VELUX INTEGRA® uitzetbaar dakvenster. 
**  Voor de bestelcode van het rolluik die perfect compatibel is met de formaatcode van uw venster, raadpleeg 

de configurator op velux.be of pagina's 60-61 voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

Bestelcode van de buitenbescherming** FFK06 FFK08 FMK06 FMK08 FPK06 FPK08 MMK06 MMK08 FFKF06 FFKF08

NEW Op zonneenergie  
voor 2in1 en 3in1  SSLS     

1294 1350 1322 1384 1376 1445 1350 1418 1889 1970
1565,74 1633,50 1599,62 1674,64 1664,96 1748,45 1633,50 1715,78 2285,69 2383,70

Bestelcode van de 
buitenbescherming** CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  PK10 SK06  SK08 UK04  UK08

Elektrisch 
 SML

438 464 500 521 495 521 547 563 594 625 604 646 599 698
529,98 561,44 605,00 630,41 598,95 630,41 661,87 681,23 718,74 756,25 730,84 781,66 724,79 844,58

Elektrisch 
 SMH*

 
700 729


729 766 788 832


846 904

 
847,00 882,09 882,09 926,86 953,48 1006,72 1023,66 1093,84

Op zonne
energie  SSL

613 649 700 729 693 729 766 788 832 875 846 904 839 977
741,73 785,29 847,00 882,09 838,53 882,09 926,86 953,48 1006,72 1058,75 1023,66 1093,84 1015,19 1182,17
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Bescherm uzelf tegen de warmte met het VELUX verduisterende 
buitenste zonnescherm dat een uitstekende bescherming 
tegen de warmte biedt en tegelijk verduistert. Deze efficiënte 
combinatie is ideaal voor wie het binnenshuis comfortabel 
wil hebben op warme dagen en beter wil slapen tijdens 
zomernachten.

• 2in1 bescherming 
• Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden 

tegengehouden voordat ze het glas bereiken
• Verduisteringseffect
• Verduisterende zwarte stof in sterk en duurzaam polyester
• Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening 
• Installatie van binnenuit

Verduisterend  
buitenste zonnescherm

Voordelen

5060

Houd uw woning de hele dag koel en comfortabel dankzij de 
VELUX buitenste zonneschermen die de binnenkomende warmte 
tegenhouden voordat deze uw VELUX dakvensters bereikt. Het is 
de ideale keuze voor thuiskantoren of leefruimtes waar u koelere 
temperaturen wilt en het verblindende licht op zonnige dagen 
wenst te temperen.

• Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden 
tegengehouden voordat ze het glas bereiken

• Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het 
uitzicht naar buiten toe

• Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie met 
afstandsbediening

• Installatie van binnenuit

Buitenste zonnescherm

Voordelen

 
Bescherming tegen de warmte

 
Verduistering

 
Isolatie

 

 
Demping van de impactgeluiden

 
Veiligheid

Smart Home
• De verduisterende buitenste zonneschermen op 

zonneenergie (SSS & SSSS) zijn compatibel 
met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with 
NETATMO.

Zie pagina 12.

0000

*  Het verduisterende buitenste zonnescherm op zonneenergie van het type SSSS is enkel compatibel met  
het 2in1 en/of 3in1 dakvenster. 

**  Voor de bestelcode van het verduisterend buitenste zonnescherm die perfect compatibel is  
met de formaatcode van uw venster, raadpleeg de configurator op velux.be of pagina's 60-61  
voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be

 
Bescherming tegen de warmte

 
Verduistering

 
Isolatie

 

 
Demping van de impactgeluiden

 
Veiligheid

Smart Home
• Het elektrische buitenste zonnescherm (MML) 

en de buitenste zonneschermen op zonneenergie 
(MSL & MSLS) zijn compatibel met VELUX App 
Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 12.

Het manuele buitenste zonnescherm (MHL) is bestemd voor het manuele venster, het elektrische buitenste  
zonnescherm (MML) is bestemd voor het elektrische venster en het buitenste zonnescherm op zonneenergie (MSL)  
is bestemd voor het manuele venster.
* Het buitenste zonnescherm op zonneenergie (MSLS) is enkel compatibel met het 2in1 en/of 3in1 dakvenster. 
**  Voor de bestelcode van het buitenste zonnescherm die perfect compatibel is met de formaatcode van uw venster, 

raadpleeg de configurator op velux.be of pagina's 60-61 voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be

Bestelcode van de 
buitenbescherming** CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  PK10 SK06  SK08 UK04  UK08

Manueel  MHL
57 57 67 67 72 72 72 83 83 83 92 92 100 100

68,97 68,97 81,07 81,07 87,12 87,12 87,12 100,43 100,43 100,43 111,32 111,32 121,00 121,00

Elektrisch  MML
241 255 275 287 272 287 301 310 327 344 333 356 330 384

291,61 308,55 332,75 347,27 329,12 347,27 364,21 375,10 395,67 416,24 402,93 430,76 399,30 464,64

Op zonneenergie  MSL
337 357 385 402 381 402 422 434 458 482 466 498 462 538

407,77 431,97 465,85 486,42 461,01 486,42 510,62 525,14 554,18 583,22 563,86 602,58 559,02 650,98

Bestelcode van de buitenbescherming** FFK06 FFK08 FMK06 FMK08 FPK06 FPK08 MMK06 MMK08 FFKF06 FFKF08

Op zonneenergie voor 2in1 en 3in1  MSLS*
712 744 728 762 757 796 744 780 1039 1086

861,52 900,24 880,88 922,02 915,97 963,16 900,24 943,80 1257,19 1314,06

Bestelcode van de 
buitenbescherming** CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  PK10 SK06  SK08 UK04  UK08

Op zonneenergie  SSS
416 441 475 495 470 495 520 535 564 594 574 614 569 663

503,36 533,61 574,75 598,95 568,70 598,95 629,20 647,35 682,44 718,74 694,54 742,94 688,49 802,23

Bestelcode van de buitenbescherming** FFK06 FFK08 FMK06 FMK08 FPK06 FPK08 MMK06 MMK08 FFKF06 FFKF08

Op zonneenergie voor 2in1 en 3in1  SSSS*
878 916 897 939 933 980 916 962 1282 1337

1062,38 1108,36 1085,37 1136,19 1128,93 1185,80 1108,36 1164,02 1551,22 1617,77
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VELUX muggengazen.

Laat het licht binnenvallen en 
houd tegelijk insecten buiten.
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Met het VELUX muggengaas geniet u van de frisse lucht 
zonder gestoord te worden door ongewenste bezoekers.  
Het is gebruiksvriendelijk en kan worden gecombineerd met 
alle VELUX binnen en buitenaccessoires. Het is voorzien van 
een transparante netstof en zit netjes in de slanke bovenkast 
wanneer het niet in gebruik is.

• 100% insectbestendig materiaal
• De transparante stof belemmert het zicht niet
• Duurzame glasvezelstof voor langdurige prestaties

Muggengaas
Bepaal de bestelcode
Het muggengaas wordt bevestigd op de rand van de binnenbekleding.  
De afmetingen van deze rand bepalen dus de keuze van het muggengaas. 

• Meet de breedte (A) en de hoogte (B) van de volledige opening in het 
plafond van de binnenafwerking om de maatcode en de prijs van uw 
muggengaas in de onderstaande tabel te vinden.

• Indien u twee hoogten (B) of hoogtewaarden van meer dan 2400 mm 
hebt, moet u twee muggengazen en een rubberen dichting van het type 
ZOZ 157 SWL bestellen om de verbinding te verzekeren.

• Bekijk onze installatievideo op velux.be. Zo weet u hoe u de opmetingen 
moet uitvoeren en kunt u de exacte afmetingen bepalen. 

• BELANGRIJK:  
De maatcodes van de muggengazen kunnen verschillen van de maatcodes 
van de vensters. Meet (A) en (B) en zoek de juiste maatcode in de onder
staande tabel alvorens uw bestelling te plaatsen.

0000

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Meer info op velux.beRaadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of pagina's 6061 voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

B

A
439530 mm 531640 mm 641760 mm 761922 mm 9231120 mm 11211285 mm

01600 mm

ZIL CK02 ZIL FK08 ZIL MK06 ZIL PK25 ZIL SK06 ZIL UK04

105 138 138 152 173 177
127,05 166,98 166,98 183,92 209,33 214,17

16012000 mm

ZIL CK06 ZIL FK08 ZIL MK06 ZIL PK06 ZIL SK06 ZIL UK10

124 138 138 152 173 213
150,04 166,98 166,98 183,92 209,33 257,73

20012400 mm

ZIL FK08 ZIL MK10 ZIL PK10 ZIL SK10 ZIL UK10


138 166 176 200 213

166,98 200,86 212,96 242,00 257,73
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VELUX gordijnen   
voor platdakvensters.

Regel de lichtinval en  
de warmte, ook onder  
uw platte daken dankzij  
de VELUX oplossingen.
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Aangezien de plaatsing van het zonnescherm langs buiten gebeurt,  
raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.
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Nieuwe generatie

Voor platdakvensters  
met vlak en gebogen glas*

Lichttemperend buitenste 
zonnescherm MSU 
Het VELUX lichttemperend buitenste 
zonnescherm verzacht het licht en 
beschermt tegen de warmte om een 
ruimte koel en comfortabel te houden.

• Gaat oververhitting tegen
• Semitransparante witte stof voor 

regeling van het licht
• Op zonneenergie met afstandsbediening
• Niet compatibel met het verduisterende 

buitenste zonnescherm

Verduisterend buitenste 
zonnescherm DSU
Het VELUX verduisterend buitenste 
zonnescherm is ideaal voor slaapkamers.
Het houdt het licht van buiten tegen 
zodat de ruimte op eender welk moment 
optimaal verduisterd is.

• Optimale verduistering, zowel overdag 
als 's nachts

• Witte stof 
• Ideaal voor slaapkamers en 

multimedia ruimtes
• Op zonneenergie met afstandsbediening
• Niet compatibel met het licht

temperende buitenste zonnescherm

Muggengaas ZIU
Met het VELUX muggengaas voor plat
dak vensters met glazen afwerking geniet 
u van frisse lucht en uitzicht op de hemel 
zonder last te hebben van insecten. 
Het muggen gaas is verkrijgbaar in een 
modern wit design en kan eenvoudig 
worden geplaatst en afgenomen voor 
reiniging.

• Frisse lucht en 100% insectenvrij
• De lichtdoorlatende zwarte stof 

belemmert het zicht niet
• Kan worden gecombineerd met een 

lichttemperend of verduisterend 
buitenste zonnescherm

* Deze gordijnen zijn uitsluitend compatibel met de nieuwe generatie platdakvensters type CVU/CFU.

4550

5070

0000

Muggengaas (ZIU)

Verduisterend buitenste 
zonnescherm (DSU)

Lichttemperend buitenste 
zonnescherm (MSU)

Smart Home
• De gordijnen op zonneenergie (MSU en DSU) zijn 

compatibel met VELUX App Control of VELUX 
ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 12.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be

Het is mogelijk om enkel één gordijn op zonneenergie per venster te installeren. 
*  Raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg pagina's 60-61  

voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

Bestelcode van het gordijn* 060060 080080 090060 090090 100100 120090 120120 150100 150150 200100

Afmetingen (B × H) in cm 60×60 80×80 90x60 90×90 100×100 120x90 120×120
 NEW

150×100
  NEW
150×150

  NEW
200×100

Op zonneenergie  MSU
Lichttemperend buitenste 
zonnescherm

309 323 316 329 336 343 349 390 420 504
373,89 390,83 382,36 398,09 406,56 415,03 422,29 471,90 508,20 609,84

Op zonneenergie  DSU
Verduisterend buitenste 
zonnescherm

309 323 316 329 336 343 349 390 420 504
373,89 390,83 382,36 398,09 406,56 415,03 422,29 471,90 508,20 609,84

Manueel  ZIU    Zomer 2022 Muggengaas
71 74 72 75 77 78 80 81 83 115

85,91 89,54 87,12 90,75 93,17 94,38 96,80 98,01 100,43 139,15

Herfst 2022
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Lichttemperend zonnescherm 
MSG
Het VELUX lichttemperende zonnescherm 
verzacht het licht en beschermt tegen 
de warmte zodat de binnentemperatuur 
niet te hoog oploopt en comfortabel 
blijft. Het is dus ideaal voor leefruimtes 
waar overdag activiteit is. Plaatsing langs 
buiten via het dak. 

• Vermindert de zonnewarmte
• De witte semitransparante stof laat 

daglicht binnen
• Op zonneenergie met afstandsbediening
• Witte aluminium profielen

Lichttemperend plisségordijn 
FMG
Het VELUX lichttemperend plisségordijn 
regelt op een verfijnde manier het 
invallende daglicht. Het is decoratief en 
ideaal voor leefruimtes waar overdag 
activiteit is.

• Verspreidt op een zachte manier  
het invallende daglicht

• Elektrisch met afstandsbediening
• OEKOTEX® Standard 100 

gecertificeerd (1076184 DTI) –  
bevat geen schadelijke stoffen

• Witte aluminium profielen

Verduisterend plisségordijn  
FMK/FSK
Het VELUX verduisterend plisségordijn 
maakt de ruimte donker, zowel overdag 
als 's nachts, en isoleert tegen de koude. 
Het is daarom de ideale keuze voor 
slaapkamers.

• Lichtdempend en isolerend effect
• Elektrisch of op zonneenergie met 

afstandsbediening
• OEKOTEX® Standard 100 

gecertificeerd (1076184 DTI) –  
bevat geen schadelijke stoffen

• Witte aluminium profielen

Voor platdakvenster 
met afdekschelp*

* Deze gordijnen zijn uitsluitend compatibel met de platdakvensters type CVP/CFP.

6090

1016 1259

1045 1047

Lichttemperend zonnescherm

Lichttemperend plisségordijn 
(enkele plooi)

Verduisterend plisségordijn 
(dubbele plooi)

Smart Home
• De gordijnen op zonneenergie (MSG en FSK) en 

de elektrische plisségordijnen (FMG en FMK) zijn 
compatibel met VELUX App Control of VELUX 
ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 12.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Meer info op velux.be
*  Raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg pagina's 60-61  

voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

Bestelcode van het gordijn* 060060 060090 080080 090090 100100 090120 120120 100150 150150

Afmetingen (B × H) in cm 60×60 60x90 80×80 90×90 100×100 90x120 120×120 100×150 150×150

Op zonneenergie  MSG Lichttemperend zonnescherm
295 301 308 314 320 327 333 339


356,95 364,21 372,68 379,94 387,20 395,67 402,93 410,19

Elektrisch  FMG Lichttemperend plisségordijn
268 274 279 285 291 297 303 308


324,28 331,54 337,59 344,85 352,11 359,37 366,63 372,68

Elektrisch  FMK Verduisterend plisségordijn
277 283 289 295 301 307 313 318 325

335,17 342,43 349,69 356,95 364,21 371,47 378,73 384,78 393,25

Op zonneenergie  FSK Verduisterend plisségordijn
289 296 302 308 315 321 327 333 340

349,69 358,16 365,42 372,68 381,15 388,41 395,67 402,93 411,40
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1
Zoek de maatcode 
van uw venster 

Nadat u uw venster 
hebt geopend, vindt u 
het type en de maat 
van uw venster op het 
identificatieplaatje aan 
de linker of rechter
kant van het kader.

Zie de afbeelding hieronder 
voor de locatie van het 
identificatieplaatje.

2
Kies het type 
binnengordijn of 
buitenbescherming

Selecteer het type 
binnengordijn of 
buiten bescherming 
dat aan uw behoeften 
voldoet: verduisterend, 
licht temperend, 
bescherming tegen de 
warmte, enz.

Zie het overzicht op  
pagina 16.

3
Selecteer het type 
bediening
 

Maak een keuze 
tussen een manuele of 
gemotoriseerde versie 
(elektrisch of op zonne
energie).

Het manuele gordijn is 
bestemd voor het manuele 
venster, het elektrische 
gordijn voor het elektrische 
venster en het gordijn op 
zonneenergie voor het 
manuele venster of het 
venster op zonneenergie.

4
Kies de kleur 
 

Elk type gordijn heeft 
zijn eigen kleurcode. 
Deze vindt u op de 
respectieve pagina's 
van de gordijnen. 

U kunt stofstalen 
bestellen op  
veluxshop.be of u kunt 
deze gaan bekijken bij 
de VELUX verdelers.

Opgelet: de reproductie 
van de gedrukte kleuren 
in deze catalogus kan 
enigszins afwijken van de 
werkelijke kleuren.

5
Bestel

 

Bestel op veluxshop.be  
of neem contact 
op met een VELUX 
verdeler in uw buurt.

U vindt de lijst met onze 
verdelers op velux.be.

Bestel uw binnengordijnen  
of buitenbeschermingen  
in 5 stappen

Vanaf 2013

2001-2013

1992–2001

Vóór 1992

MaatType

MaatType

MaatType

MaatType

Accessoires voor gordijnen 
en dakvensters

Elektrische accessoires

Stroomvoorzieningseenheid KUX 110
 Maakt het mogelijk een gemotoriseerd 
VELUX product te bedienen met een 
afstands  bediening met één functie. 
Er kunnen maximaal 5 producten 
gecombineerd worden. Bevat een stroom
voor  zienings  eenheid en een muur
bevestiging met kabel (8 meter) voor de 
aan  sluiting van de stroom  voor  zienings
eenheid op het elektrische product.

Motorisatiekit 
KSX 100K** / KSX 100* 
 Complete motorisatiekit op zonneenergie 
voor manuele wentelende VELUX dak
vensters van het type GGL of GGU. Tovert 
de manuele dakvensters om in elektrische 
dakvensters, zonder bekabeling. Opening 
van het venster tot ± 20 cm en manuele 
opening blijft mogelijk. De KSX 100K en 
KSX 100 bevatten een draadloze muur
schakelaar, een motor met geïntegreerde 
batterij, een fotovoltaïsche zonnepaneel 
met montageplaat en een regensensor  
die het venster sluit bij hevig regen.
Voor wentelende dakvensters GGL/GGU 
vanaf een hoogte van 98 cm.  
Het is niet compatibel met een manueel 
buitenste zonnescherm type MHL, noch 

met het ventilatie-unit type ZZZ 214K en 
type ZZZ 214.

Motorisatiekit  
KMG 100K** / KMG 100*
Complete elektrische motorisatiekit 
voor manuele wentelende VELUX dak
vensters van het type GGL of GGU. 
Tovert de manuele dakvensters om in 
elektrische dakvensters. Opening van 
het venster tot ± 20 cm en manuele 
opening blijft mogelijk. Te verbinden met 
een stroomvoorzieningseenheid type 
KUX 110 (zie hiernaast). De KMG 100K 
en KMG 100 bevatten een draadloze 
muurschakelaar, een motor en een regen
sensor die het venster sluit bij hevig regen.
Voor wentelende dakvensters GGL/GGU
vanaf een hoogte van 98 cm.  
Het is niet compatibel met een manueel 
buitenste zonnescherm type MHL, noch 
met het ventilatie-unit type ZZZ 214 en 
type ZZZ 214K.

VELUX muurschakelaar 
– vensters KLI 310
Met de draadloze muurschakelaar KLI 310 
kunt u eenvoudig VELUX elektrische en 
door zonneenergie aangedreven en met 
iohomecontrol® compatibele VELUX 

producten openen, sluiten en stoppen.  
Het is geschikt voor het aansturen van een 
specifiek product of een groep producten 
van dezelfde familie (dak venster, binnen 
gordijn of buiten bescheming).  

Bestel de volgende referenties per 
product categorie hier onder (zelfde prijs 
als KLI 310):
 voor de dakvensters: KLI 311
 voor de binnengordijnen: KLI 312
  voor de buitenbeschermingen: KLI 313
Meerdere producten van dezelfde familie 
kunnen worden aangestuurd met één 
enkele schakelaar.

Programmeerbare interface  
VELUX KLF 200
De KLF 200 is programmeerbaar en kan 
worden gebruikt om iohomecontrol® 
compatibele elektrische producten aan te 
sturen via externe bedieningsapparaten 
zoals schakelaars en sensoren (potentiaal
vrije contacten) alsook via de meeste 
domotica systemen. Maakt het mogelijk 
om 5 producten of 5 groepen met 
maximaal 200 elektrische producten aan 
te sturen. Kan ook worden gebruikt als een 
iohomecontrol® repeater om het bereik 
van de afstandsbediening te vergroten.

KUX 110

KLF 200

KSX 100K** / KSX 100* KMG 100K** / KMG 100*

KLI 310

BTW niet inbegrepen.  
BTW 21% inbegrepen. 

Bebat en Recupel bijdrage  
niet inbegrepen.

* Van toepassing op dakvensters gefabriceerd vanaf 1986.
** Voor wentelende dakvensters GGL/GGU met een hoogte vanaf 98 cm. 
De referentie met 'K' is geschikt voor de dakvensters met een 'K' in de formaatcode.

Elektrische accessoires

KUX 110
149

180,29

KSX 100K  KSX 100
300

363,00

KMG 100K  KMG 100
160

193,60

KLI 310/311/312/313
26

31,46

KLF 200
162

196,02
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Bedieningssystemen voor  
manuele vensters en gordijnen

Bedieningsstang ZCZ 080
Bedieningsstang van 80 cm voor 
het openen/sluiten van GGL en GGU 
dakvensters. 

Uitschuifbare bedieningsstang  
ZCT 200K 
Uitschuifbare bedieningsstang van 100 
tot 180 cm voor het openen/sluiten van 
GGL en GGU dakvensters en binnen
gordijnen (met behulp van het onderdeel,  
zie hieronder).

Verlengstuk voor uitschuifbare 
bedieningsstang ZCT 100 
Verlengstuk van 100 cm voor uitschuif
bare bedieningsstang ZCT 200K.

Onderdeel voor gordijn ZOZ 085 
Onderdeel voor gordijnen type DKL/DFD/
FHL/FHC/RFL/PAL/ZIL, te gebruiken met 
stang ZCT/ZCZ.

Onderdeel voor lichttemperend 
rolgordijn ZOZ 040
Onderdeel voor lichttemperend rolgordijn 
met haken RHL, te gebruiken met stang  
ZCT/ZCZ.

Sloten en openingsbeperkers

Blokkeersysteem ZOZ 012K1 
Blokkeersysteem (met sleutel) dat het 
openen van de wentelende VELUX 
dakvensters verhindert. Kan worden 
ingebouwd in het kader.

Openingsbeperker ZOZ 010K 
Openingsbeperker (veiligheidsslot) die 
verhindert dat de wentelende dakvensters 
type GGL en GGU met een hoogte van 
min. 98 cm meer dan 10 cm opengaan. 
De ZOZ 010K wordt geleverd zonder de 
sleutel voor ontgrendeling ZOZ 011.  
Deze moet afzonderlijk besteld worden. 

Sleutel voor openingsbeperker  
ZOZ 011 
Sleutel voor ZOZ 010K openingsbeperker. 
Eenzelfde sleutel kan voor meerdere 
openingsbeperkers worden gebruikt. 
Afzonderlijk verkocht.

Conversieset ZZZ 181K2
Conversieset met handgreep voor 
wentelende dakvensters.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 

ZCZ 080 ZOZ 085 ZOZ 040

ZZZ 181K2ZOZ 012K1 ZOZ 010K

 ZCT 200K en ZCT 100

ZOZ 011

Bedieningssystemen voor  
manuele vensters en gordijnen

ZCZ 080
17

20,57

ZCT 200K
35

42,35

ZCT 100
17

20,57

ZOZ 085
12

14,52

ZOZ 040
17

20,57

Sloten en openingsbeperkers

ZOZ 012K1
44

53,24

ZOZ 010K
38

45,98

ZOZ 011 
19

22,99

ZZZ 181K2
25

30,25

ZZZ 129K en ZZZ 130KZZZ 131KZZZ 220K / ZZZ 220 ZZZ 133K

ZZZ 176K

Onderhoudskits

Algemene onderhoudskit  
ZZZ 220K / ZZZ 220 
Onderhoudskit bestaande uit 3 m foam 
voor de ventilatieklep, 3 m voor het 
insectenfilter, schuurpapier en een tube 
scharniersmeer. Eén kit is voldoende voor 
de behandeling van 2 tot 5 dakvensters. 
De referentie met 'K' is geschikt voor 
de dakvensters met een 'K' in de 
formaatcode.

Onderhoudskit voor dakvensters in 
witgeverfd hout ZZZ 131K 
Onderhoudskit bestaande uit een spons, 
200 ml speciaal reinigingsmiddel, 200 ml 
onderhoudsmiddel speciaal ontwikkeld 
voor het reinigen en opfrissen van 
oppervlakken in witgeverfd hout.

Herstelkits

Dakvensters in hout omhuld met wit 
afgelakt polyurethaan ZZZ 129K
Kit bevat 220 ml witte lak.

Dakvensters in witgeverfd hout  
ZZZ 130K
Kit bevat 220 ml witte houtlak.

Dakvensters in witgeverfd hout of 
in hout omhuld met wit afgelakt 
polyurethaan ZZZ 133K
Kit bevat 400 g acryl vulmiddel.  
Vergeet niet de geschikte afwerkingslak 
type ZZZ 130K of ZZZ 129K te bestellen 
(zie hierboven).

Dakvensters in gevernist hout  
ZZZ 176K
220 ml vernis voor hout.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 

Onderhoudskits

ZZZ 220K  ZZZ 220
28

33,88

ZZZ 131K
33

39,93

Herstelkits

ZZZ 129K
23

27,83

ZZZ 130K
22

26,62

ZZZ 133K
18

21,78

ZZZ 176K
20

24,20
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Opmerking
• Hebt u twijfels of wilt u andere, meer specifieke 

beglazingen vervangen? Gelieve de volledige 
referentie van uw venster te noteren alvorens 
contact met ons op te nemen.

De referentie van uw dakvenster

Verhoogd comfort. VELUX biedt u de mogelijkheid om enkel uw 
beglazing te vervangen. Zo kunt u kiezen voor onze beglazingen 
met verbeterde kwaliteiten op het vlak van veiligheid, thermische 
isolatie en geluidsdichtheid. Houd de volledige referentie van uw 
dakvenster bij de hand om de juiste beglazing te bestellen.

Vervangingsbeglazingen

Staat op uw venster dit type plaatje,
neem dan contact op met onze klantenservice.

*

Staat op uw venster dit type plaatje,
raadpleeg dan de tabel hieronder voor een vervangingsbeglazing.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
*  Deze types van beglazing van voor 1991 zijn niet langer beschikbaar.  

Overweeg om uw dakvenster volledig te vervangen.

Vervangingsbeglazingen

Afmetingen (B × H) in cm 55×70 55x78 55×98 78×98 78×118 78×140 94×160 114×118 114x140 134×98 134×140 

   
De maatcode van uw dakvenster  
is de bestelcode C01 C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

IPL 0073G (beglazing met een dikte van 24 mm)
111 120 128 146 158 169 214 195 217 200 242

134,31 145,20 154,88 176,66 191,18 204,49 258,94 235,95 262,57 242,00 292,82

    
De maatcode van uw dakvenster  
is de bestelcode CK01 CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04  UK08

IPL 0070 (beglazing met een dikte van 24 mm)
101 109 117 132 144 154 194 177 197 181 220

122,21 131,89 141,57 159,72 174,24 186,34 234,74 214,17 238,37 219,01 266,20
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VELUX  
productcodesysteem

Type dakvenster GGL  MK06  2070  21
Maatcode dakvenster GGL  MK06  2070  21
Binnenafwerking GGL  MK06  2070  21
Buitenafwerking GGL  MK06  2070  21
Beglazing GGL  MK06  2070  21
Openingssysteem GGL  MK06  2070  21

Alle VELUX producten maken gebruik van  
het volgende systeem van classificatiecodes: GGL MK06 2070 21

Venstertypes

GGL  Wentelend dakvenster 
in witgeverfd hout of gevernist hout 

GGU  Wentelend dakvenster  
in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GGLS  Wentelend 2in1 of 3in1 dakvenster 
in witgeverfd hout  

GPL  Uitzetbaar dakvenster 
in witgeverfd hout of gevernist hout  

GPU  Uitzetbaar dakvenster  
in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GPLS  Uitzetbaar 2in1 of 3in1 dakvenster 
in witgeverfd hout  

GIU  Vast glaselement  
in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GIL Vast glaselement in witgeverfd hout of gevernist hout 
VIU   Vast gevelelement  

in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

VFE   Gevelelement in witgeverfd hout of gevernist hout, 
openvallend

GDL Balkonvenster in witgeverfd hout of gevernist hout 
GEL  Uitzetbaar bovenste element van doorstap naar dakterras  

in witgeverfd hout of gevernist hout

VEA  Onderste element van doorstap naar dakterras  
in witgeverfd hout, scharnierend naar rechts

VEB  Onderste element van doorstap naar dakterras  
in witgeverfd hout, scharnierend naar links

VEC  Vast onderste element van doorstap naar dakterras  
in witgeverfd hout

GXL     EXIT dakvenster zijdelings scharnierend  
in witgeverfd hout

GXU  EXIT dakvenster zijdelings scharnierend 
in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GTL   Uitzetbaar EXIT dakvenster in witgeverfd hout
GTU  Uitzetbaar EXIT dakvenster 

in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

Maatcode dakvenster
 
Om de juiste binnengordijn of 
buitenbescherming voor code 
voor uw dakvenster te vinden, 
raadpleeg de tabel aan de 
rechterkant

De maatcode van de dakvensters, 
gootstukken, andere installatie
producten en binnengordijnen van 
de nieuwste VELUX dakvenster
generatie bevatten een 'K' 

Binnenafwerking 
 
0   Hout omhuld met wit 

afgelakt polyurethaan 

2  Witgeverfd hout 
3  Gevernist hout

Buitenafwerking

0  Antracietgrijs aluminium 
(NCSS7500N)

1 Koper
3 Titaanzink RHEINZINK
5 Zwart aluminium  Classico

Beglazing
 
70   Dubbel glas dat veel comfort 

biedt met alle eerste klas 
karakteristieken, waar onder 
demping van regen geluid, gelaagd 
veiligheids glas, UVbescherming 
en extra gehard glas 

66  3voudig glas dat het gevoel van 
koude minimaliseert en geluiden 
van buiten af tegen houdt zodat u 
zich warm en ontspannen voelt. 
De easytoclean coating en de 
antidauw coating zorgen voor 
een helderder zicht

69  3voudig glas dat de warmte van 
de zonnestralen filtert zodat het 
comfortabel blijft in uw woning. 
De hoge thermische efficiëntie 
voor komt dat u in de winter 
het koude gevoel krijgt dat een 
venster doorgaans afgeeft

62  Geluidwerend 3voudig glas dat 
een demping van het omgevings
geluid tot 42 dB en een hoge 
thermische isolatie biedt. 
Ideaal voor woningen die extra 
bescherming nodig hebben tegen 
geluiden van buitenaf en tegen de 
koude

Openingssysteem

21  Elektrisch dakvenster  
op netstroom

30  Dakvenster op zonneenergie
40  Ontrokingssysteem en 

warmteafvoerventilatie op 
netstroom

Compatibiliteitstabel

Generatie van  
het dakvenster

Maatcode 
van het 

dakvenster

GORDIJNEN BUITENSTE ZONNESCHERMEN

VERDUISTERENDE 
BUITENSTE 

ZONNESCHERMEN ROLLUIKEN

Binnengordijnen Manueel (MHL) Op zonneenergie (MSL) 
en elektrisch (MML)

Op zonneenergie 
(SSS)

Op zonneenergie (SSL) 
en elektrisch (SML)

Sinds 2013 
Nieuwe generatie

CK01 CK01 CK00 CK01 CK01 CK01

CK02 CK02 CK00 CK02 CK02 CK02

CK04 CK04 CK00 CK04 CK04 CK04

CK06 CK06 CK00 CK06 CK06 CK06

FK06 FK06 FK00 FK06 FK06 FK06

FK08 FK08 FK00 FK08 FK08 FK08

MK04 MK04 MK00 MK04 MK04 MK04

MK06 MK06 MK00 MK06 MK06 MK06

MK08 MK08 MK00 MK08 MK08 MK08

PK04 PK04 PK00 PK04 PK04 PK04

PK06 PK06 PK00 PK06 PK06 PK06

PK08 PK08 PK00 PK08 PK08 PK08

PK10 PK10 PK00 PK10 PK10 PK10

SK01 SK01 SK00 SK01 SK01 SK01

SK06 SK06 SK00 SK06 SK06 SK06

SK08 SK08 SK00 SK08 SK08 SK08

UK04 UK04 UK00 UK04 UK04 UK04

UK08 UK08 UK00 UK08 UK08 UK08

Sinds 2001
V21

C01 C01 CK00 CK01 CK01 CK01

C02 C02 CK00 CK02 CK02 CK02

C04 C04 CK00 CK04 CK04 CK04

C06 C06 CK00 CK06 CK06 CK06

F06 F06 FK00 FK06 FK06 FK06

F08 F08 FK00 FK08 FK08 FK08

M04 M04 MK00 MK04 MK04 MK04

M06 M06 MK00 MK06 MK06 MK06

M08 M08 MK00 MK08 MK08 MK08

P04 P04 PK00 PK04 PK04 PK04

P06 P06 PK00 PK06 PK06 PK06

P08 P08 PK00 PK08 PK08 PK08

P10 P10 PK00 PK10 PK10 PK10

S01 S01 SK00 SK01 SK01 SK01

S06 S06 SK00 SK06 SK06 SK06

S08 S08 SK00 SK08 SK08 SK08

U04 U04 UK00 UK04 UK04 UK04

U08 U08 UK00 UK08 UK08 UK08

Tussen 1992 en 2000 
VES

101 101 100 CK01 CK01

102 102 100 CK02 CK02

104 104 100 CK04 CK04

206 206 200 FK06 FK06

304 M04 MK00 MK04 MK04

306 M06 MK00 MK06 MK06

308 M08 MK00 MK08 MK08

404 P04 PK00 PK04 PK04

406 P06 PK00 PK06 PK06

408 P08 PK00 PK08 PK08

410 P10 PK00 PK10 PK10

601 S01 SK00 SK01 SK01

606 S06 SK00 SK06 SK06

608 S08 SK00 SK08 SK08

804 U04 UK00 UK04 UK04

808 U08 UK00 UK08 UK08

Vóór 1992
VKI

9 C01 CK00 CK01

6 C04 CK00 CK04

5 5 5 5

1 M04 MK00 MK04

14 M06 MK00 MK06

2 M08 MK00 MK08

3 P10 PK00 PK10

31 P04 PK00 PK04

4 S06 SK00 SK06

10 S08 SK00 SK08

7 U04 UK00 UK04

8 U08 UK00 UK08
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Opmerkingen
Bepaal de bestelcode 
van uw accessoires
Bepaalde gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dit niet.  
Om een fout in uw bestelling te voorkomen, noteert u eerst de maatcode van uw dakvenster.

Hoe doet u dat? Open uw venster. Links of rechts van uw vensterkader vindt u een metalen plaatje waarop de referentie van uw 
venster vermeld staat (model en maat). Noteer de maatcode. Op basis daarvan zal de code van uw accessoires bepaald worden. 
Raadpleeg de compatibiliteitstabel op pagina 59, zoek het plaatje dat overeenstemt met de generatie van het venster waarvoor u 
een accessoire wenst te bestellen. Zoek de code (letter(s) en cijfer(s)) die moet worden gebruikt voor de bestelling van het accessoire 
onder de desbetreffende rubrieken: binnengordijnen  buitenste zonneschermen  verduisterende buitenste zonneschermen en rolluiken.

Accessoires – Algemene opmerkingen
• Dakvensters van het type GGU, GPU met een 3cijferig referentienummer (bv. GGU 304) zijn alleen compatibel met een manueel 

verduisterend rolgordijn van het type DKU (niet Duo). Dit gordijn is verkrijgbaar in blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
• Voor de installatie van een elektrisch, door zonneenergie aangedreven of manueel binnengordijn op een venster met een 1cijferige 

maatcode (bv. 6, 1,...) moeten er ook bevestigingsbeugels van het type ZOZ 230 besteld worden. Prijs: 7€ excl. BTW.
• De elektrische gordijnen (type RML, DML, FML, FMC), rolluiken (type SML, SSL) en buitenste zonneschermen 

(type MHL, MSLS, SSS, SSSS) zijn niet compatibel met het elektrische uitzetbare dakvenster (type GPU 21).
• De reproductie van de gedrukte kleuren voor de binnengordijnen kan enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.  

Voor de stofstalen kunt u terecht bij de VELUX verdelers of u kunt ze bestellen op velux.be.
• De elektrische gordijnen zijn uitgerust met een motor (24 V DC) die in het onderste gedeelte van het gordijn is ingebouwd.  

Deze moeten aangesloten worden op het elektrische venster of op een elektrische bedieningscentrale van het type KUX 110.  
Ze worden geactiveerd door de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde muurschakelaar.

• De gordijnen op zonneenergie zijn uitgerust met een motor (24 V DC) die is ingebouwd in het onderste gedeelte van het gordijn en 
werken automatisch. Ze worden geactiveerd met de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde muurschakelaar.

• De elektrische rolluiken zijn uitgerust met een gelijkstroommotor (24 V DC) die onzichtbaar in de onderkast is ingebouwd.  
Deze moeten aangesloten worden op het elektrische venster of op een elektrische stroomvoorzieningseenheid van het type KUX 110.  
Ze worden geactiveerd door de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde muurschakelaar.

• De rolluiken op zonneenergie zijn uitgerust met een gelijkstroommotor van 24 V (DC) die onzichtbaar in de bovenkast is ingebouwd, en 
werken onafhankelijk. Ze worden geactiveerd door de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde muurschakelaar.

• Mogelijkheid om een projectiearm voor rolluik type ZOZ 217 te bestellen om het raam gedeeltelijk open te houden terwijl het rolluik is 
neergelaten om licht en verse lucht te laten binnenkomen en toch beschermd te zijn tegen de zonnestralen. Kan worden geïnstalleerd 
op de recente rolluiken die op manuele (toegankelijke) dakvensters met een 'K' in de maatcode geplaatst werden. Prijs: 85€ excl. BTW.

• De combinatie van een buitenste zonnescherm (type MML, MSL, MSLS, SSS, SSSS) of een rolluik (type SML, SSL, SSLS) met een 
gordijn op zonneenergie (type RSL, DSL, FSL, FSC) moet zodanig worden aangepakt dat een correcte oplading van de batterij van 
het binnenaccessoire mogelijk is. 

• Installatie van een buitenste zonnescherm op een STUDIO venster dat vóór maart 2021 werd geleverd. Dit venster is enkel 
compatibel met een manueel buitenste zonnescherm (type MOP), maar blijft compatibel met de VELUX binnengordijnen.

Neem contact met ons op voor
• De installatie van een elektrisch gordijn op een manueel venster.
• De gordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken voor gevelelementen van het type VFE/VFA/VFB, voor vaste glaselementen van 

het type GIL/GIU, voor het balkonvenster van het type GDL, voor de doorstap naar dakterras van het type GEL/VEA/VEB/VEC of 
voor dakvensters met de codes 9, 5, 6, 102 en 104.

• De installatie van een elektrisch rolluik van het type SML of van een rolluik op zonneenergie SSL op een venster op zonneenergie of 
op een venster gecombineerd met een motorisatiekit op zonneenergie.

Maatcode van het dakvenster Opmerkingen per type accessoire

Voordeelpack  
Type DOP  pagina 36

• DOP is niet geschikt voor de dakvensters in polyurethaan GGU, GPU met een 
3cijferig referentienummer (bv. GGU 304), noch voor de dakvensters van het 
type GGLS. 

• DOP is niet compatibel met elektrische dakvensters, dakvensters op zonne
energie, rolluiken noch met het de zelfregelende ventilatieunit ZZZ 214K  
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Muggengaas 
Type ZIL  pagina 45

In bepaalde gevallen, wanneer meerdere dakvensters naast elkaar geïnstalleerd 
zijn of wanneer de binnenbekleding niet geplaatst is volgens de gevraagde normen, 
is het niet mogelijk om VELUX muggengazen te plaatsen. Neem contact met ons 
op indien u twijfelt.

Rolluiken  
Type SML, SSL, SMH  pagina 41

• Rolluiken kunnen geplaatst worden: 
 op boven elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van minstens 25 cm; 
 op naast elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van minstens 10 cm.

• Het rolluik is niet compatibel: met een buitenste zonnescherm; met een gevel
element (type VFE); met een balkonvenster (type GDL CABRIO®).

• Voor de installatie van een rolluik op een elektrisch uitzetbaar dakvenster (type 
GPU 21) moet er een elektrisch rolluik van het type SMH 0000 besteld 
worden.

• De kleur van het rolluik met latten van het type 0000 komt overeen met de 
kleur van de buitenprofielen van de VELUX dakvensters (RALkleur die er het 
dichtst bij aanleunt: 7043). Neem contact met ons op voor de installatie van 
rolluiken op vensters met zinkafwerking of op een zinken dak.

Buitenbeschermingen 
voor 2in1 en 3in1 dakvensters 
 
Rolluik 
Type SSLS  pagina 41

Verduisterend buitenste zonnescherm
Type SSSS  pagina 42 

Buitenste zonnescherm
Type MSLS  pagina 43

Aangezien het 2in1 of 3in1 venster uit één enkel buitenframe bestaat, hoeft slechts 
één rolluik of buitenste zonneschermreferentie per venster besteld te worden.  
Bv.: voor een venster van het type GGLS FFK06 moet slechts 1 verduisterend 
buitenste zonnescherm van het type SSSS FFK06 0000 besteld worden.  
Dit is snel en eenvoudig te installeren dankzij de unieke 2in1 of 3in1 structuur.

• De rolluiken van het type SSLS, de verduisterende buitenste zonneschermen 
van het type SSSS en de zonneschermen van het type MSLS op zonneenergie 
zijn alleen compatibel met 3in1 en 2in1 dakvensters die na maart 2021 werden 
geproduceerd.

• Er moet één (of twee) extra dubbele schakelaar(s) op zonneenergie van het 
type ZOZ 246 (prijs: 59€ excl. BTW) besteld worden voor de plaatsing van een 
buitenbescherming op een 2in1 of 3in1 dakvenster uitgerust met een motor op 
zonneenergie (type KSX 100K of GGLS F 207030A/ 206630A).

Binnengordijnen 
voor 2in1 en 3in1 dakvensters 
pagina 18 tot 35

De 2in1 en 3in1 dakvensters zijn het resultaat van de combinatie van twee of 
drie dakvensters in één enkel kader. Elk van deze vensters is compatibel met een 
binnengordijn dat afzonderlijk moet worden besteld en geïnstalleerd (op basis van 
de maatcode van het venster). 
Bv.: voor het symmetrische 2in1 venstertype bestelt u 2 binnengordijnen van maat 
FK06, FK08, MK06 of MK08. 
Bv.: voor het asymmetrische 2in1 venstertype bestelt u 2 binnengordijnen van 
maten FK06 en MK06, FK08 en MK08, FK06 en PK06 of FK08 en PK08.
De prijzen en modellen van de binnengordijnen vindt u in de rubriek 
'Binnengordijnen' van deze catalogus (zie pagina 18 tot 35).

Verduisterend buitenste zonnescherm 
Type SSS  pagina 42 
 
Buitenste zonnescherm  
Types MSL, MML  pagina 43

• Het verduisterend buitenste zonnescherm SSS is niet compatibel met een 
dakvenster met een cijferige maatcode (bv: GGL 4, GGL 606,…) of een 
elektrisch uitzetbaar dakvenster (type GPU 21), omdat de optimale 
verduistering niet gegarandeerd is. 

• Voor de installatie van het INTEGRA® buitenste zonnescherm op boven elkaar 
geplaatste dakvensters is een afstand van minstens 25 cm tussen de vensters 
vereist.

• Voor de installatie van buitenste zonneschermen: 
  op een venster met een referentie van slechts 3 cijfers (bv. GGL 606, ...) 

moet de kit ZOZ 238 afzonderlijk besteld worden (prijs: 35€ excl. BTW).
   op een elektrisch uitzetbaar dakvenster (type GPU 21), moet de kit ZOZ 

229S afzonderlijk besteld worden (prijs: 35€ excl. BTW).
   op het bovenste gedeelte van een doorstap naar dakterras van het type GEL 

moet afzonderlijk een kit met referentie ZOZ 236 besteld worden 
(prijs: 28€ excl. BTW).

• De installatie van een zonnescherm op zonneenergie van het type MSL of SSS 
op een venster met een motor op zonneenergie (type KSX 100K) of op een 
venster op zonneenergie (met een 'K' in de referentie) is mogelijk vanaf een 
vensterbreedte van 78 cm en meer. Voor de installatie op vensters met een 
breedte van 55 cm of 66 cm moet een dubbele schakelaar op zonneenergie  
van het type ZOZ 246 worden toegevoegd (prijs: 59€ excl. BTW, afzonderlijk  
te bestellen).

• De elektrische of door zonneenergie aangedreven verduisterende zonne
schermen van het type MML, MSL en SSS zijn niet compatibel met de venster
generaties van vóór december 1991, noch met het rolluik.

Gordijnen voor platdakvensters  
met afdekschelp of glazen afwerking (type CFP/CVP)  
aangekocht vóór juli 2021

• Het plisségordijn op zonneenergie van het type FSK en het zonne scherm op 
zonneenergie van het type MSG kunnen op hetzelfde venster geïnstalleerd 
worden maar het gordijn FSK zal niet kunnen opladen terwijl het zonnescherm 
gesloten is.

• Het zonnescherm op zonneenergie van het type MSG en het plissé gordijn 
op zonneenergie van het type FSK worden aan gedreven door een zonne cel. 
Daarom zijn zij alleen compatibel met het platdakvenster met transparante 
koepel.

• Het buitenste zonnescherm op zonneenergie van het type MSG is niet beschik
baar voor het plat dak venster met vlak glas, noch voor de platdak vensters van 
het type CXP en CSP.
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Praktische informatie

Onze klantendienst en showroom 

Zit u nog met vragen? Onze klantendienst is er om u te helpen. 
Gebruik het online formulier: velux.be/contacteer-ons

We zijn ook telefonisch bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag, van 9u tot 12u op 010 42 09 09.

Advies of inspiratie nodig?  
U bent van harte welkom in onze nieuwe showroom:  
Boulevard de l’Europe 121, 1301 Bierges (Waver).  
Open van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 12u en van 
13u tot 16u45.

Dienst naverkoop 

Toch een probleem met een VELUX product?
Kijk alvast even op onze website velux.be, in de rubriek  
'dienst naverkoop' vindt u al heel wat oplossingen.

Ons team van 9 techniekers – ondersteund door administratieve 
medewerkers – staat tot uw dienst om u verder te helpen.

Als u een vraag hebt over een VELUX dakvenster, zorg er dan 
voor dat u de referentie van uw product en de productiecode 
(vensters, gordijnen, accessoires, ...) bij de hand hebt.

Training voor VELUX installateurs 

We bieden verschillende trainingstypes aan om aan de behoeften 
van de ondernemingen te voldoen. In ons trainingscenter in 
Waver maken we professionelen vertrouwd met onze nieuwe 
producten en geven we hen tips en bijscholing in plaatsings
technieken. Met een reeks gespecialiseerde cursussen bieden  
we onze installateurs een permanente training aan om hun  
kennis over onze dakvensters en de bijbehorende accessoires  
te perfectioneren. 

Schrijf u in voor een training op velux.be

Vind een installateur in uw buurt

Vind een installateur bij u in de buurt via onze interactieve  
kaart of vraag rechtstreeks een offerte aan op  
velux.be/vind-een-installateur

Informatie voor de verdelers

U kunt uw bestelling het best plaatsen via ons Dealer Extranet 3.0 
of EDI. Het Dealer Extranet 3.0 biedt een aantal extra functies, 
zoals een zoekfunctie voor producten en prijzen, het aanmaken  
van offertes, het volgen van de verzendingen en nog veel meer.

Schrijf u gratis in voor het Dealer Extranet op velux.be

 

Online tools voor de professionelen

Op de VELUX website vindt u alles wat u moet weten over 
onze producten en hun installatie. Het is de meest uitgebreide 
informatie bron waar u alles kunt vinden van prijzen tot 
installatieinstructies, technische gegevens en een aantal 
visualisatie tools, waaronder de Daylight Visualizer.

Bekijk alle online tools op velux.be

 

Garanties

Alle VELUX producten en accessoires zijn uitvoerig getest 
om u de hoge kwaliteit te bieden die u verwacht. In het 
onwaarschijnlijke geval dat uw VELUX product niet voldoet aan 
onze productienormen, bieden wij de volgende garanties:

10 jaar
VELUX dakvensters, platdakvensters, lichttunnels, gootstukken, 
isolerende kaders, dampschermkragen, onderdakkragen en 
binnenbekledingen

5 jaar
Rolluiken en gemotoriseerde buitenste zonneschermen

3 jaar
VELUX binnengordijnen, manuele buitenste zonneschermen en 
motoren evenals het VELUX ACTIVE with NETATMOsysteem

Het zit in 
onze natuur
Met onze duurzaamheidsstrategie 2030 
hebben wij ons ertoe verbonden het equivalent 
van onze historische CO2-uitstoot recht 
te zetten en tegen 2041, het jaar van ons 
honderdjarig bestaan, koolstofneutraal te zijn.

Duurzaam handelen heeft bij VELUX altijd 
al in onze natuur gezeten. Daarom zijn 
wij in 2020 een nieuwe en baanbrekende 
verbintenis aangegaan bij de start 
van wat de VN het 'Decennium van 
Actie' noemt. Ons plan bestaat erin 
onze CO2uitstoot in de toekomst fors 
te verminderen, in overeenstemming 
met wat wetenschappers adviseren. 
Tegelijk willen we het equivalent van 
onze historische CO2voetafdruk sinds 

In de toekomst zullen wij onze CO2
uitstoot verminderen door nog sneller 
te investeren in energieefficiëntie, door 
over te schakelen op 100% hernieuwbare 
elektriciteit en door de manier waarop wij 
materialen voor onze producten kiezen 
en aankopen, te veranderen. Kortom, als 
u in 2022 een VELUX dakvenster koopt 
en in 2030 een gelijkaardig venster 
koopt, zal voor dat laatste 50% minder 
CO2 uitgestoten zijn. Tegen 2041 zal ons 
bedrijf koolstofneutraal zijn en zullen we 
de CO2uitstoot in onze hele waardeketen 
hebben gehalveerd.

Wanneer u een VELUX oplossing koopt, 
gaat u samen met ons dat avontuur aan. 
U gebruikt dan ook automatisch de meest 
geavanceerde dakvenstertechnologie die 
gezondere en kwalitatievere woningen 
creëert. Door slimme op sensoren 
gebaseerde oplossingen toe te voegen 
aan een dakvenster, geniet u ook van 
een zelfregelend binnenklimaat voor 
duurzame leefruimtes.

We hebben allemaal een gezonde haard 
nodig, ook Moeder Natuur. Met onze 
nieuwe duurzame ontwikkelingsstrategie 
stellen wij alles in het werk om dat te 
bereiken.

onze oprichting in 1941 rechtzetten door 
bossen te beschermen en te herstellen. 
Tegen 2041, wanneer we ons 100jarig 
bestaan vieren, zullen we levenslang 
koolstofneutraal zijn.

Om het equivalent van onze historische 
CO2voetafdruk recht te zetten, zijn wij een 
20jarig partnerschap aangegaan met het 
Wereld Natuur Fonds (WWF) voor bos en 
natuurprojecten over de hele wereld.
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