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4 
Veiligheid en duurzaamheid
VELUX rolgordijnen hebben een koordloos ontwerp 
dat extra veiligheid biedt voor uw kinderen. Verder 
is al onze raamdecoratie OEKO-TEX® gecertificeerd, 
wat betekent dat er geen schadelijke sto¡en in zitten. 
VELUX rolluiken hebben een dubbele functie: ze 
beschermen niet alleen tegen oververhitting maar 
helpen ook beschermen tegen inbraak.

3 
Uw kleuren voor  
uw huis
U kunt kiezen uit een uitgebreide collectie 
raamdecoratie, zonwering en rolluiken in 
allerlei stijlen en kleuren. U kunt zelfs voor 
gepersonaliseerde rolgordijnen kiezen 
met onze Colour by You collectie. En de 
zijgeleiding is nu ook verkrijgbaar in een 
strakke, volledig witte uitvoering.

1
Ontworpen en getest 
voor het dagelijks 
leven

Alle VELUX producten zijn ontworpen  
en getest voor het echte leven. Onze 
raamdecoratie worden duizenden keren 
open en dicht gedaan en worden bloot-
gesteld aan extreme hitte. Onze rolluiken 
doorstaan zware regen en wind. We  
testen het materiaal uitgebreid om zeker 
te weten dat uw product jarenlang zijn 
kleur en vorm zal behouden. Zodra  
we tevreden zijn over het ontwerp  
beginnen onze Europese fabrieken met  
de productie.

2 
Eenvoudig te monteren  
en gebruiken 
Originele VELUX raamdecoratie, zonwering en rolluiken zijn op 
maat gemaakt voor uw VELUX dakramen. Dat betekent dat 
ze altijd perfect passen en eenvoudig te monteren zijn, zonder 
opmeten, bijsnijden of bijknippen. Het elegante en slanke frame 
zorgt voor een prachtig resultaat, waardoor het rolgordijn bijna 
onzichtbaar is als u het niet gebruikt.

Waarom VELUX
Uw VELUX dakramen verdienen originele VELUX 
raamdecoratie, zonwering en rolluiken die perfect 
passen, er prachtig uitzien en lang meegaan.
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Van klassiek tot trendy en van lichtdoorlatend tot volledige verduistering: de  
nieuwe VELUX raamdecoratiecollectie bevat stijlvolle kleuren, subtiele patronen  
en verschillende kenmerken die passen bij verschillende soorten kamers.

Ontdek onze  
nieuwe moderne 
kleurencollectie

Strakke, volledig 
witte uitvoering

We hebben onze nieuwe raamdecoratie-
collectie ontwikkeld in samenwerking  
met vooraanstaande internationale trend- 
experts. Kies uit een grote variatie aan 
materialen en kleuren met klassieke of 
hedendaagse designs.

De raamdecoratiecollectie bestaat uit drie 
verschillende typen rolgordijnen, twee 
soorten plisségordijnen en onze klassieke 
jaloezieën. Alle varianten zijn verkrijgbaar 
in verschillende kleuren, zodat u dezelfde 
of juist verschillende kleuren kunt kiezen 
per type raamdecoratie per kamer.

VELUX raamdecoratie is 
verkrijgbaar met hoogwaar- 
dige zijgeleiding in geborsteld 
of wit afgelakt aluminium. 

Geborsteld aluminium past 
uitstekend bij onze houten  
dakramen en de wit afgelakte  
zijgeleiding is bijna onzichtbaar  
op witte VELUX dakramen.

Verder zorgt de UV-bescher-
ming op de zijgeleiding ervoor 
dat het frisse wit niet van 
kleur verandert door zonlicht.

De zijgeleiding is gemakkelijk 
te monteren en is ontworpen 
als prachtige aanvulling op uw 
VELUX dakramen.

Verduisterende of 
lichtdoorlatende rolgordijnen?
Verduisterende rolgordijnen 
blokkeren al het binnen- 
vallende licht. Daardoor zijn  
ze de beste keuze voor slaap- 
kamers en kinderkamers, 
zodat iedereen kan genieten 
van een goede nachtrust.

Bestel gratis  
kleurstalen op  
veluxshop.nl 

 Nieuw 

Aluminium

Volledig wit

 Lichtdoorlatend VerduisterendWelke raamdecoratie u kiest hangt hele-
maal af van uw persoonlijke stijl, het soort 
kamer en of u volledig wilt verduisteren of 
het licht wilt verzachten. Bekijk de volgende 
pagina’s voor meer inspiratie.

Stem uw raamdecoratie af op uw smaak
Met de Colour by You collectie kunt u  
kiezen uit duizenden kleuren zodat u altijd 
de kleur vindt die bij uw smaak of interieur 
past.

Lees verder op pagina 25 of op 
veluxshop.nl/colourbyyou

Lichtdoorlatende rolgordijnen 
verzachten daarentegen  
het binnenvallende licht en 
voorkomen schittering.  
Lichtdoorlatende rolgordijnen 
zijn geschikt voor allerlei  
soorten kamers, zoals de 
woonkamer, werkkamer of 
speelkamer.

http://veluxshop.nl
http://veluxshop.nl/colourbyyou
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Koop een 
rolgordijn en 

buitenzonwering en 
bespaar 10%

Bekijk meer op 
pagina 36

Combineer verschillende 
producten voor optimaal 
comfort  
Combineer uw raamdecoratie 
met warmtewerende rolluiken 
of buitenzonweringen

Kies een product aan  
de buitenzijde voor 
warmtewering
Bekijk meer op pagina 40

Kies uw raamdecoratie 
voor zachter licht of 
verduistering
Bekijk meer op pagina 16

Voeg een insectenhor 
toe voor extra comfort
Bekijk meer op pagina 45
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Upgrade uw VELUX INTEGRA® 

raamdecoratie, zonwering en  
rolluiken op netstroom of zonne- 
energie met VELUX ACTIVE  
en kies voor geautomatiseerde  
warmtewering en bediening met 
uw smartphone

 Volledig geautomatiseerd
Laat VELUX ACTIVE uw binnenklimaat beheren
Door VELUX ACTIVE with NETATMO toe te voegen aan uw 
VELUX INTEGRA® dakramen, rolgordijnen of rolluiken, verbindt 
u alle VELUX INTEGRA® producten aan elkaar. U verbetert uw 
binnenklimaat, zorgt voor meer comfort en beschermt uw  
woning tegen oververhitting. Reguleer alles met de intuïtieve 
VELUX ACTIVE with NETATMO app op uw smartphone of tablet. 
VELUX ACTIVE is tevens eenvoudg te koppelen aan uw bestaan-
de Google Home of Apple® HomeKit™.

Lees verder op pagina 12 
of op velux.nl/integra of velux.nl/active

Met de VELUX INTEGRA® 
wandschakelaar kunt u uw 
raamdecoratie, zonwering 
en rolluiken op netstroom of 
zonne-energie moeiteloos 
op afstand bedienen

Kies uw  
comfortniveau  
Van handbediende tot  
volledig geautomatiseerde 
raamdecoratie, zonwering 
en rolluiken

 Handbediend
Eenvoudige en handige oplossing 
Uw handbediende VELUX raamdecoratie kunt u bedienen met 
een slimme en discrete bedieningsgreep waarmee u de raam- 
decoratie eenvoudig opent of sluit.

De raamdecoratie glijdt soepel door de zijdeleiding en kan op 
iedere hoogte in het dakraam worden gepositioneerd.

 Afstandsbediening
Slimme bediening met VELUX INTEGRA®

Maak het uzelf gemakkelijk met VELUX INTEGRA® raamdecora-
tie, zonwering en rolluiken op netstroom of zonne-energie. Beide 
versies zijn verkrijgbaar met een eenvoudig te bedienen wand-
schakelaar voor snelle en eenvoudige montage en bediening.

  Kies VELUX INTEGRA® raamdecoratie, zonwering en  
rolluiken op zonne-energie voor uw dakraam op zonne- 
energie of handmatige bediening. Montage is eenvoudig, 
bekabeling is niet nodig.

  Kies VELUX INTEGRA® raamdecoratie, zonwering en  
rolluiken op netstroom voor uw VELUX INTEGRA®  
dakraam op netstroom.

http://velux.nl/integra
http://velux.nl/active
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VELUX ACTIVE  
startpakket 
KIX 300 – € 249,- incl. BTW

Alles wat u nodig heeft om te 
beginnen. Het pakket bevat een  
binnenklimaatsensor, vertrek- 
schakelaar en een gateway, die 
eenvoudig te koppelen is aan 
uw bestaande Google Home of 
Apple® HomeKit™.

Automatisch een 
gezonder huis met 
VELUX ACTIVE 
with NETATMO
Upgrade naar een systeem dat automatisch uw binnenklimaat in 
huis verbetert en dat u met een simpele druk op uw smartphone 
kunt beheren.

Lees meer op velux.nl/active

Bediening op basis 
van sensoren
 
VELUX ACTIVE meet 
continu de kamer- 
temperatuur, vochtig- 
heidsgraad en het 
CO2-niveau en stuurt 
de VELUX INTEGRA® 
dakramen, raam- 
decoratie, zonwering 
en rolluiken wanneer 
nodig aan.

Proactieve  
warmtewering
 
Op basis van weers-
voorspellingen sluit 
VELUX ACTIVE de 
VELUX INTEGRA®  
rolluiken en buiten-
zonwering voordat 
de kamer oververhit 
raakt.

Dagelijks ventileren

Automatisch  
ventileren zorgt 
voor een fris, gezond 
binnenklimaat.

De regensensor sluit 
het raam automatisch 
als het regent.

Bedienen met de app

U kunt uw VELUX 
producten bedienen 
met de bestaande 
wandschakelaar of uw 
smartphone of zelfs 
met spraakbesturing.

Vertrekschakelaar

Hiermee kunt u snel al 
uw VELUX INTEGRA® 
dakramen sluiten als u 
het huis verlaat.

We brengen  

90%  
van onze tijd  
binnen door

VELUX warmte- 
werende producten 
verminderen  
opwarming tot wel  

85% 
Daglicht verhoogt 
het leervermogen 
van kinderen met 
wel

15%

http://velux.nl/active
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Geef uw interieur een frisse update, voeg een vleugje 
kleur toe of verander de functie van de kamer met 
nieuwe raamdecoratie voor uw VELUX dakramen.
Alleen originele VELUX raamdecoratie past perfect 
op uw VELUX dakramen – zowel op nieuwe als oudere 
dakramen.

Het monteren van originele 
VELUX raamdecoratie is  
eenvoudiger dan u denkt

Monteer uw originele VELUX 
raamdecoratie in 15 minuten
U hoeft niets op te meten, aan te passen of bij te snijden en 
u heeft geen extra gereedschap nodig. Ze zijn gemaakt om 
perfect te passen.

Opmeten is niet nodig
U vindt het type en formaat dakraam op het kozijn. Op  
pagina 50 leest u waar precies. U kunt erop vertrouwen 
dat uw nieuwe raamdecoratie perfect op uw dakraam 
past, zonder dat u iets hoeft op te meten.

Aanpassen of bijsnijden is niet 
nodig – klik de raamdecoratie 
er simpelweg op

Uw VELUX dakramen zijn vanuit de fabriek voorzien van 
gemonteerde montageblokjes voor uw raamdecoratie. Klik 
de originele VELUX raamdecoratie erop en bevestig de 
altijd perfect passende zijgeleiding.

Getoond product: 

Lichtdoorlatend rolgordijn - RFL 
 
€ 122,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK06.  
Lichtdoorlatend rolgordijn, standaardkleur, 
handbediend.



16
VELUX raamdecoratie, zonwering & rolluiken     Collectie 2021    

17

Heeft u behoefte om 
insecten buiten te 
houden?

Heeft u raamdecoratie nodig  
voor uw lichtkoepel?
Kies een raamdecoratie product om licht, warmte of kou te reguleren.

Heeft u behoefte aan warmteregulering?
Bescherm uw huis tegen oververhitting met onze buitenzonweringen of rolluiken. 

Heeft u behoefte aan verduistering?
VELUX verduisterende raamdecoratie helpt u om de perfecte ruimte  
te creëren voor een goede nachtrust of een verkwikkend dutje.

Heeft u behoefte aan lichtregulering?
U zorgt voor meer privacy en kunt binnenvallend daglicht  
verzachten met onze plisségordijnen, rolgordijnen en jaloezieën.

Insectenhor
 Pagina 45 

Raamdecoratie voor lichtkoepels
 Pagina 46 

Buitenzonweringen
 Pagina 43 

Verduisterende buitenzonweringen
 Pagina 42 

Rolluiken
 Pagina 41 

Verduisterend plisségordijn
 Pagina 33 

Verduisterend rolgordijn
 Pagina 23 

Duo verduisterend rolgordijn plus 
plissé
 Pagina 24 

Lichtdoorlatend plisségordijn
 Pagina 31 

Jaloezie
 Pagina 35 

Lichtdoorlatend rolgordijn
 Pagina 21 

16 17
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Creëer de basis voor 
een perfecte ruimte 
en een goede nacht-
rust met VELUX  
rolgordijnen

Getoond product: 

Verduisterend rolgordijn - DKL  
 
€ 122,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK06.  
Verduisterend rolgordijn, standaard kleur, 
handbediend.
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Lichtdoorlatend rolgordijn

Verzacht het licht en biedt  
privacy. Ideaal voor woonkamers 
waar overdag wordt geleefd. 

• Verzacht binnenvallend daglicht en 
biedt privacy

• Verkrijgbaar met witte of geborsteld 
aluminium zijgeleiding*

• Verkrijgbaar als handbediende variant 
of op afstand bediende varianten op 
netstroom of zonne-energie

• Ook verkrijgbaar met haakjes en 
drietraps-positionering (RHL) in de  
vier standaardkleuren

  

Snelle en eenvoudige montage 
op VELUX dakramen.

  OEKO-TEX® Standaard 100 
gecertificeerd (1076-184 DTI) 
 – bevat geen schadelijke 
stoffen.

  Kindvriendelijk ontwerp  
zonder losse koorden voor 
meer veiligheid.

9050 41611086 1028

41674168

4163 4162

4169 4170

4165

4164

4171 4155

4166

4069

Standaard kleuren

Trendkleuren

.

Bekijk alle afmetingen en prijzen op 
velux.nl/RFL

Afmeting dakraam

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Handbediend,  
RFL

Standaard  93,39 100,83  108,26  111,57  120,66  126,45  128,93  131,40 
 113,00  122,00  131,00 135,00  146,00  153,00  156,00  159,00 

Trend
 108,26  115,70  123,14  126,45  135,54  141,32  143,80  146,28 
 131,00  140,00 149,00  153,00  164,00  171,00  174,00  177,00 

Elektrisch op 
Netstroom, RML

Standaard
 192,56  200,00  207,44  210,74  219,83  225,62  228,10  230,58 
 233,00  242,00  251,00  255,00  266,00  273,00  276,00  279,00 

Trend  207,44  214,88  222,31  225,62  234,71  240,50  242,98  245,45 
 251,00  260,00  269,00  273,00  284,00  291,00  294,00  297,00 

Elektrisch op
Zonne-energie,  
RSL

Standaard  204,96  212,40  219,83  223,14  232,23  238,02  240,50  242,98 
 248,00  257,00  266,00  270,00  281,00  288,00  291,00  294,00 

Trend  219,83  227,27  234,71  238,02  247,11  252,89  255,37  257,85 
 266,00  275,00  284,00  288,00  299,00  306,00  309,00  312,00 

Te com
bineren m

et  
 V

ELU
X

 A
CTIV

E

Combineer  
met een rolluik of 
buitenzonwering 
voor e�ectieve  
warmtewering. 

Zie pag. 40

Meest verkochte maten

K
!

Lees meer over VELUX ACTIVE op pagina 12Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

Getoond product: 

Lichtdoorlatend rolgordijn - RFL 
 
€ 122,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK06.  
Lichtdoorlatend rolgordijn, standaard kleur, 
handbediend.

*  Voor witte zijgeleiding voeg ‘WL’ 
toe, achteraan de productcodering.

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!
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http://velux.nl/RFL
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Verduisterend rolgordijn

Volledige verduistering, overdag 
en ‘s nachts. Perfect voor de 
slaapkamer. 

• Volledige verduistering
• Verkrijgbaar met witte of geborsteld 

aluminium zijgeleiding*
• Verkrijgbaar als handbediende variant 

of op afstand bediende varianten op 
netstroom of zonne-energie

  

 Snelle en eenvoudige montage 
op VELUX dakramen.

  OEKO-TEX® Standaard 100 
gecertificeerd (1076-184 DTI) 
 – bevat geen schadelijke 
stoffen.

  Kindvriendelijk ontwerp  
zonder losse koorden voor 
meer veiligheid.

Lees meer over VELUX ACTIVE op pagina 12

Afmeting dakraam

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
velux.nl/DKL

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Handbediend,  
DKL

Standaard  93,39 100,83 108,26 111,57 120,66 126,45 128,93 131,40 
 113,00 122,00 131,00 135,00 146,00 153,00 156,00 159,00 

Trend
108,26 115,70 123,14 126,45 135,54 141,32 143,80 146,28 
 131,00 140,00 149,00 153,00 164,00 171,00 174,00 177,00 

Elektrisch op 
Netstroom, DML

Standaard
192,56 200,00 207,44 210,74 219,83 225,62 228,10 230,58 
233,00 242,00 251,00 255,00 266,00 273,00 276,00 279,00 

Trend 207,44 214,88 222,31 225,62 234,71 240,50 242,98 245,45 
251,00 260,00 269,00 273,00 284,00 291,00 294,00 297,00 

Elektrisch op
Zonne-energie,  
DSL

Standaard 204,96 212,40 219,83 223,14 232,23 238,02 240,50 242,98 
248,00 257,00 266,00 270,00 281,00 288,00 291,00  294,00 

Trend 219,83 227,27 234,71 238,02 247,11  252,89 255,37 257,85 
266,00 275,00 284,00 288,00 299,00 306,00 309,00 312,00 

Te com
bineren m

et  
 V

ELU
X
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CTIV

E
Standaard kleuren

Trendkleuren

4579

1100 07051085 1025

45774578

4574 4559

4580 4581

4575

4564

4556

4576

3009

Combineer  
met een rolluik of 
buitenzonwering 
voor e�ectieve  
warmtewering. 

Zie pag. 40

Koop een  
verduisterend  

rolgordijn (DKL) en 
buitenzonwering en 

bespaar 10%.  
Zie pag. 36

Meest verkochte maten

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

K
!

Getoond product: 

Verduisterend rolgordijn - DKL 

€ 122,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK06.  
Verduisterend rolgordijn, standaard kleur, 
handbediend.

*  Voor witte zijgeleiding voeg ‘WL’ 
toe, achteraan de productcodering.

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!
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http://velux.nl/DKL
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Wordt altijd gecom-
bineerd met een wit 
plisségordijn (1016)

Duo verduisterend rolgordijn plus plissé

Twee gordijnen in één. Ideaal 
voor slaapkamers of woonkamers 
waar u overdag het daglicht wilt 
verzachten en ‘s avonds juist wilt 
blokkeren voor een goede nacht-
rust.

• Twee manieren om licht te reguleren 
in één oplossing – de kamer volledig 
verduisteren of het binnenvallende licht 
verzachten

• Kies elke kleur verduisterend rolgordijn 
in combinatie met een wit plisségordijn 
(1016)

• Verkrijgbaar met witte of geborsteld 
aluminium zijgeleiding*

• Alleen verkrijgbaar met handmatige 
bediening

Combineer met 
een insectenhor zodat 
u ‘s nachts geen last 
heeft van insecten.

Zie pag. 45

  

 Snelle en eenvoudige montage 
op VELUX dakramen.

  OEKO-TEX® Standaard 100  
certified (1076-184 DTI)  
– bevat geen schadelijke 
stoffen

  Kindvriendelijk ontwerp  
zonder losse koorden voor 
meer veiligheid.

Met de Colour by You collectie kunt u uw  
raamdecoratie aanpassen aan uw kamer,  
stijl en persoonlijke smaak. U kunt kiezen uit 
duizenden kleuren, zodat u de perfecte tint  
kunt vinden voor de nieuwe raamdecoratie  
voor uw dakraam. Laat u inspireren door de 
kleurselectietool op veluxshop.nl/colourbyyou

De Colour by You collectie is verkrijgbaar  
voor lichtdoorlatende rolgordijnen, verduister-
ende rolgordijnen en verduisterende plissé-
gordijnen – met volledig witte of geborsteld 
aluminium zijgeleiding.

  

 Snelle en eenvoudige montage 
op VELUX dakramen.

  OEKO-TEX® Standaard 100  
certified (1076-184 DTI)  
– bevat geen schadelijke 
stoffen

  Kindvriendelijk ontwerp  
zonder losse koorden voor 
meer veiligheid.

1100 07051085 1025

45774578

4574 4559

4580 4581

4575

4564

4579 4556

4576

3009

Standaard kleuren

Trendkleuren

Afmeting dakraam

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
velux.nl/DFD

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Handbediend,  
DFD

Standaard  121,49  131,40  140,50  145,45  157,02  163,64  167,77  170,25 
 147,00  159,00  170,00  176,00  190,00  198,00  203,00  206,00 

Trend
 136,36  146,28  155,37  160,33  171,90  178,51  182,64  185,12 
 165,00  177,00  188,00 194,00  208,00  216,00  221,00  224,00 

Afmeting dakraam

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
veluxshop.nl/colourbyyou

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Handbediend

RFL  108,26  115,70  123,14  126,45  135,54  141,32  143,80  146,28 
 131,00  140,00  149,00  153,00  164,00  171,00  174,00  177,00 

DKL
 108,26  115,70  123,14  126,45  135,54  141,32  143,80  146,28 
 131,00  140,00  149,00  153,00  164,00  171,00  174,00  177,00 

DFD  136,36  146,28  155,37  160,33  171,90  178,51  182,64  185,12 
 165,00  177,00  188,00  194,00  208,00  216,00  221,00 224,00 

Elektrisch op 
Netstroom

RML
 207,44  214,88  222,31  225,62  234,71  240,50  242,98  245,45 
 251,00  260,00  269,00  273,00  284,00  291,00  294,00  297,00 

DML  207,44  214,88  222,31  225,62  234,71  240,50  242,98  245,45 
 251,00  260,00  269,00  273,00  284,00  291,00  294,00  297,00 

Elektrisch op
Zonne-energie

RSL  219,83  227,27  234,71  238,02  247,11  252,89  255,37  257,85 
 266,00  275,00  284,00  288,00  299,00  306,00  309,00  312,00 

DSL  219,83  227,27  234,71  238,02  247,11  252,89  255,37  257,85 
 266,00  275,00  284,00  288,00  299,00  306,00  309,00  312,00 

Te com
bineren m

et  
 V

ELU
X

 A
CTIV

E

Combineer  
met een rolluik of 
buitenzonwering 
voor e�ectieve  
warmtewering. 

Zie pag. 40

Meest verkochte maten

Meest verkochte maten

K
!

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw. Lees meer over VELUX ACTIVE op pagina 12Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

K
!

*  Voor witte zijgeleiding voeg ‘WL’ 
toe, achteraan de productcodering.*  Voor witte zijgeleiding voeg ‘WL’ toe, achteraan de productcodering.

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!
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http://veluxshop.nl/colourbyyou
http://velux.nl/DFD
http://veluxshop.nl/colourbyyou
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Heelal 
4653

Raceauto’s 
4654

Wegennet 
4655

Roze sterren 
4659

Blauwe wolkenhemel
4660

Groene sterren 
4661

Mobiel 
4665

Heteluchtballon 
4666

Vlieger 
4667

Let op: Net als met alle materialen, kan de exacte kleur afwijken van de gedrukte kleurstaal.
Ontwerpen zijn alleen bedoeld ter illustratie. Het rolgordijn kan afwijken aangezien elk 
ontwerp op maat wordt gemaakt, zodat het bij het formaat raam past.

Kids Collectie

De grootste avonturen beginnen met een goede  
nachtrust. Onze verduisterende rolgordijnen en  
duo verduisterende rolgordijnen plus plissé zijn  
verkrijgbaar met inspirerende en vrolijke  
ontwerpen, speciaal voor de kinderkamer.

Verduisterend rolgordijn
• Volledige verduistering
•  Verkrijgbaar met witte of geborsteld 

aluminium zijgeleiding*
•  Alleen verkrijgbaar met handmatige 

bediening

Duo verduisterend rolgordijn plus plissé
• Twee manieren om licht te reguleren 

in één oplossing - de kamer volledig 
verduisteren of het binnenvallende 
daglicht verzachten

•  Verkrijgbaar met witte of geborsteld 
aluminium zijgeleiding* 

• Kies één van de verduisterende 
rolgordijnen uit de Kids Collectie in 
combinatie met een wit plisségordijn 
(1016)

•  Alleen verkrijgbaar met handmatige 
bediening

  

 Snelle en eenvoudige montage 
op VELUX dakramen.

  OEKO-TEX® Standaard 100  
certified (1076-184 DTI)  
– bevat geen schadelijke 
stoffen

  Kindvriendelijk ontwerp  
zonder losse koorden voor 
meer veiligheid.

Combineer met een 
rolluik of buiten- 

zonwering voor een 
koele kinderkamer. 

Zie pag. 40

Combineer met een 
insectenhor zodat de 

nachtrust van uw kind 
niet wordt verstoord.

Zie pag. 45

Afmeting dakraam

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
velux.nl/kids

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Hand-
bediend

Verduistering, DKL  123,97  131,40  138,84  142,15  151,24  157,02  159,50  161,98 
 150,00  159,00  168,00  172,00  183,00  190,00  193,00  196,00 

Duo verduistering, 
DFD

 152,07  161,98  171,07  176,03  187,60  194,21  198,35  200,83 
 184,00  196,00  207,00  213,00  227,00  235,00  240,00  243,00 

Meest verkochte maten

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

K
!

*  Voor witte zijgeleiding voeg ‘WL’ toe, achteraan de productcodering.

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!
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VELUX plisségordijnen - 
stijlvolle privacy, verzacht 
licht of blokkeert het 
volledig

Getoonde producten: 

Verduisterend plisségordijn - FHC 
 
€ 159,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK06.  
Verduisterend plisségordijn, standaard kleur, 
handbediend.

Buitenzonwering - MHL  
 
€ 87,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK06.  
Buitenzonwering, handbediend.
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Lichtdoorlatend plisségordijn

1259 128212741016

1278 127912771276

1256 127512811280

1285 128612841283

  

 Snelle en eenvoudige montage 
op VELUX dakramen.

  OEKO-TEX® Standaard 100  
certified (1076-184 DTI)  
– bevat geen schadelijke 
stoffen

  Kindvriendelijk ontwerp  
zonder losse koorden voor 
meer veiligheid.

Lees meer over VELUX ACTIVE op pagina 12

Een decoratieve oplossing voor 
privacy en lichtregulering. Ideaal 
voor kamers waar overdag wordt 
geleefd of gewerkt. 

• Verzacht binnenvallend daglicht en 
biedt privacy

•  Verkrijgbaar met witte of geborsteld 
aluminium zijgeleiding*

• Het zwevende plisségordijn kan op elke 
positie in het raam worden geplaatst** 

• Verkrijgbaar als handbediende variant 
of op afstand bediende varianten op 
netstroom of zonne-energie

Standaard kleuren

Trendkleuren

Afmeting dakraam

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
velux.nl/FHL

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Handbediend,  
FHL

Standaard  93,39  100,83  108,26  111,57  120,66  126,45  128,93  131,40 
 113,00  122,00  131,00  135,00  146,00  153,00  156,00  159,00 

Trend
 108,26  115,70  123,14  126,45  135,54  141,32  143,80  146,28 
 131,00  140,00  149,00  153,00  164,00  171,00  174,00  177,00 

Elektrisch op 
Netstroom, FML

Standaard
 192,56  200,00  207,44  210,74  219,83  225,62  228,10  230,58 
 233,00  242,00  251,00  255,00  266,00  273,00  276,00  279,00 

Trend  207,44  214,88  222,31  225,62  234,71  240,50  242,98  245,45 
 251,00  260,00  269,00  273,00  284,00  291,00  294,00  297,00 

Elektrisch op
Zonne-energie,  
FSL

Standaard  204,96  212,40  219,83  223,14  232,23  238,02  240,50  242,98 
 248,00  257,00  266,00  270,00  281,00  288,00  291,00  294,00 

Trend  219,83  227,27  234,71  238,02  247,11  252,89  255,37  257,85 
 266,00  275,00  284,00  288,00  299,00  306,00  309,00  312,00 

Te com
bineren m

et  
 V

ELU
X

 A
CTIV

E

Combineer  
met een rolluik of 
buitenzonwering 
voor e�ectieve  
warmtewering. 

Zie pag. 40

Meest verkochte maten

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

K
!

*    Voor witte zijgeleiding voeg ‘WL’ toe, 
achteraan de productcodering.

** Alleen handbediend

Getoond product: 

Lichtdoorlatend plisségordijn - FHL 

€ 122,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK06.  
Lichtdoorlatend plisségordijn, standaard kleur, 
handbediend.

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!
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Verduisterend plisségordijn

Combineer  
met een insectenhor 
zodat u tijdens uw 

slaap geen last heeft 
van insecten. 
Zie pag. 45

1163 115610471045

1166 116711651164

1155 117011691168

1172 117311711049

  

 Snelle en eenvoudige montage 
op VELUX dakramen.

  OEKO-TEX® Standaard 100  
certified (1076-184 DTI)  
– bevat geen schadelijke 
stoffen

  Kindvriendelijk ontwerp  
zonder losse koorden voor 
meer veiligheid.

Lees meer over VELUX ACTIVE op pagina 12

Een decoratieve oplossing voor 
verduistering en isolatie. Perfect 
voor de slaapkamer. 

• Voor een goede nachtrust of een dutje 
overdag

• Isolatie biedt meer comfort
•  Verkrijgbaar met witte of geborsteld 

aluminium zijgeleiding*
• Het zwevende plisségordijn kan op elke 

positie in het raam worden geplaatst**
• Verkrijgbaar als handbediende variant 

of afstandbediende varianten op 
netstroom of zonne-energie

Standaard kleuren

Trendkleuren

Afmeting dakraam

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
velux.nl/FHC

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Handbediend,  
FHC

Standaard  121,49  131,40  140,50  145,45  157,02  163,64  167,77  170,25 
 147,00  159,00  170,00  176,00  190,00  198,00  203,00  206,00 

Trend
 136,36  146,28  155,37  160,33  171,90  178,51  182,64  185,12 
 165,00  177,00  188,00  194,00  208,00  216,00  221,00  224,00 

Elektrisch op 
Netstroom, FMC

Standaard
 220,66  230,58  239,67  244,63  256,20  262,81  266,94  269,42 
 267,00  279,00  290,00  296,00  310,00  318,00  323,00  326,00 

Trend 235,54  245,45  254,55  259,50  271,07  277,69  281,82  284,30 
 285,00  297,00  308,00  314,00  328,00  336,00  341,00  344,00 

Elektrisch op
Zonne-energie,  
FSC

Standaard  233,06  242,98  252,07  257,02  268,60  275,21  279,34  281,82 
 282,00  294,00  305,00  311,00  325,00  333,00  338,00  341,00 

Trend  247,93  257,85  266,94  271,90  283,47  290,08  294,21  296,69 
 300,00  312,00  323,00  329,00  343,00  351,00  356,00  359,00 

Te com
bineren m

et  
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ELU
X
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E

Koop een  
verduisterend  

plisségordijn (FHC) en 
buitenzonwering en 

bespaar 10%.  
Zie pag. 36

Meest verkochte maten

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

K
!

Getoond product: 

Verduisterend plisségordijn - FHC

€ 159,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK06.  
Verduisterend plisségordijn, standaard kleur, 
handbediend.

*    Voor witte zijgeleiding voeg ‘WL’ toe, 
achteraan de productcodering.

** Alleen handbediend

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!
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VELUX Jaloezieën –  
de slimme keuze voor 
keukens en badkamers

Jaloezieën

Een klassieke oplossing voor 
privacy en zacht daglicht. Perfect 
voor badkamers en keukens.

• Vochtbestendig
• Eenvoudig schoon te maken
• Biedt privacy met behoud van uitzicht
• Bediening zonder koorden
•  Verkrijgbaar met witte of geborsteld 

aluminium zijgeleiding*
•  Alleen verkrijgbaar met handmatige 

bediening

Kantel de lamellen in de 
gewenste richting om 
de inval en hoeveelheid 
daglicht aan te passen.

  

 Snelle en eenvoudige montage 
op VELUX dakramen.

  Kindvriendelijk ontwerp  
zonder losse koorden voor 
meer veiligheid.

7057

7001

7065

7062

Standaard kleuren

Trendkleuren

70647063

Afmeting dakraam

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
velux.nl/PAL

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Handbediend,  
PAL

Standaard  121,49  131,40  140,50  145,45  157,02  163,64  167,77  170,25 
 147,00  159,00  170,00  176,00  190,00  198,00  203,00  206,00 

Trend
 136,36  146,28  155,37  160,33  171,90  178,51  182,64  185,12 
 165,00  177,00  188,00  194,00  208,00  216,00  221,00  224,00 

Meest verkochte maten

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

K
!Getoond product: 

Jaloezieën - PAL

€ 159,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK06.  
Jaloezieën, standaard kleur, handbediend.

*  Voor witte zijgeleiding voeg ‘WL’ 
toe, achteraan de productcodering.

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!
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Bespaar  
10%

Voordeelsets

  

 Snelle en eenvoudige montage 
op VELUX dakramen.

  OEKO-TEX® Standaard 100  
certified (1076-184 DTI)  
– bevat geen schadelijke 
stoffen

VELUX voordeelpakketten bieden 
u het beste van twee werelden: 
Een rolgordijn binnen waarmee  
u daglicht reguleert en buiten- 
zonwering die oververhitting 
voorkomt. U krijgt ook 10%  
korting op een voordeelpakket 
ten opzichte van de prijzen van  
losse producten.

1025 070511001085

Kleuren verduisterend rolgordijn (DOP)

Kleuren verduisterend plisségordijn (FOP)

Combineer producten  
en bespaar geld

Afmeting dakraam

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
velux.nl/DOP

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Handbediend

DOP 148,76 155,46 162,14 175,54 183,72 188,93 199,34 201,56
 180,00 188,00 196,00 212,00 222,00 229,00 241,00 244,00 

FOP
174,05 182,97 191,16 206,03 216,44 222,40 234,30 236,53

 211,00  221,00  231,00  249,00  262,00  269,00  283,00  286,00 

Buitenzonwering + verduisterend 
rolgordijn (type DOP)
• Voor optimale verduistering en een 

koele slaapkamer.
• Verkrijgbaar met witte of geborsteld 

aluminium zijgeleiding*

Buitenzonwering + verduisterend  
plisségordijn (type FOP)
•  Energie-eµciënte combinatie 

verduisterend plisségordijn en 
buitenzonwering voor een optimaal 
binnenklimaat in winter en zomer.

• Verkrijgbaar met witte of geborsteld 
aluminium zijgeleiding*

Wordt altijd 
gecombineerd met 
buitenzonwering 
5060

Combineer met 
een insectenhor zodat 
u ‘s nachts geen last 
heeft van insecten.

Zie pag. 45

DOP FOP

Getoonde producten: 

Verduisterend rolgordijn - DKL 

€ 122,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK08.  
Verduisterend rolgordijn, standaard kleur, 
handbediend.

Buitenzonwering - MHL  
 
€ 87,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK06.  
Buitenzonwering, standaard kleur,  
handbediend.

Meest verkochte maten

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

*  Voor witte zijgeleiding voeg ‘WL’ 
toe, achteraan de productcodering.

K
!

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!

1163 115610471045

http://velux.nl/DOP


3938
VELUX raamdecoratie, zonwering & rolluiken     Collectie 2021    

Ontdek de volledige  
collectie VELUX  
buitenzonwering  
en rolluiken voor 
een e�ectieve 
warmtewering

Getoond product: 

Rolluik - SSL  
 
€ 798,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK06.  
Rolluik, elektrisch op zonne-energie.
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Onze uitgebreide collectie VELUX warmtewerende  
oplossingen voor de buitenzijde helpen u om uw huis te  
beschermen tegen oververhitting. Daardoor geniet u ook  
op zonnige dagen van een comfortabel binnenklimaat.

Verduisterende  
buitenzonwering
Warmtewering en verduistering.  
Zie meer op pagina 42.

Bescherming tegen 
de elementen

Rolluik

Complete bescherming het  
hele jaar door 

• Beste warmte- en zonwering
• Volledige verduistering
• E¡ectieve isolatie in de winter
• Regencontactgeluidreductie
• Helpen beschermen tegen inbraak
• Verkrijgbaar in op afstand bediende 

varianten op netstroom of zonne- 
energie

Rolluik
Warmtewering, verduistering en  
isolatie. Zie meer op pagina 41.

Warmtewering

Verduistering

Isolatie

Geluidreductie

Helpt inbraak 

voorkomen

Buitenzonwering
Warmtewering en transparantie. 
Zie meer op pagina 43.

Lees meer over VELUX ACTIVE op pagina 12

Producten buitenzijde

Afmeting dakraam

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
velux.nl/rolluik

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Elektrisch op 
Netstroom, SML

 453,72  477,69  501,65  515,70  544,63  573,55  553,72  592,56 
 549,00  578,00  607,00  624,00  659,00  694,00  670,00  717,00 

Elektrisch op
Zonne-energie, SSL

 626,45  659,50  692,56  711,57  751,24  790,91  764,46  817,36 
 758,00  798,00  838,00  861,00  909,00  957,00  925,00  989,00 

Combineer met een 
rolgordijn of insecten-

hor voor optimale licht- 
regulering en comfort.

 Zie pag. 18-27, 44

0000

Meest verkochte maten

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

K
!

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!
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Verduisterende 
buitenzonwering
E�ectieve warmtewering en 
verduistering. 

• Verduistering
• E¡ectieve warmtewering
• Stevige, duurzame stof
• Verkrijgbaar in op afstandbediendbare 

variant op zonne-energie
• Dit product is ook beschikbaar voor 

combinatie van twee of meer dakramen 
(2-in-1, 3-in-1, VELUX dakkapellen)

0000

Buitenzonwering

E�ectieve warmtewering met 
uitzicht naar buiten. 

• E¡ectieve warmtewering
• Transparant materiaal: laat warmte 

buiten, licht binnen en biedt ook uitzicht 
naar buiten

• Verkrijgbaar als handbediende variant 
en op afstandbediendbare varianten op 
netstroom of zonne-energie*

• Dit product is ook beschikbaar voor 
combinatie van twee of meer dakramen 
(2-in-1, 3-in-1, VELUX dakkapellen)

5060

Lees meer over VELUX ACTIVE op pagina 12

Afmeting dakraam

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
velux.nl/MHL

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Handbediend, MHL  71,90  71,90  71,90  83,47  83,47  83,47  92,56  92,56 
 87,00  87,00  87,00  101,00  101,00  101,00  112,00  112,00 

Elektrisch op 
Netstroom, MML

 271,90  286,78  300,83  309,92  326,45  343,80  332,23  355,37 
 329,00  347,00  364,00  375,00  395,00  416,00  402,00  430,00 

Elektrisch op
Zonne-energie, MSL

 380,99  401,65  421,49  433,06  457,02  481,82  465,29  497,52 
 461,00  486,00  510,00  524,00  553,00  583,00  563,00  602,00 
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Afmeting dakraam

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
velux.nl/SSS

MK04
M04

MK06
M06

MK08
M08

PK06
P06

PK08
P08

PK10
P10

SK06
S06

SK08
S08

Elektrisch op
Zonne-energie, SSS

 431,40  453,72  476,86  490,08  517,36  544,63  526,45  562,81 
 522,00  549,00  577,00  593,00  626,00  659,00  637,00  681,00 

*   Voor VELUX dakramen van een oudere generatie (VES) heeft u een ZOZ 238 montagekit nodig.  
Voor koperen VELUX dakramen heeft u een ZOZ 240 montagekit nodig.  
Voor VELUX INTEGRA GPU dakramen heeft u een ZOZ 229S montagekit nodig.

Combineer met een 
rolgordijn of insecten-

hor voor optimale licht- 
regulering en comfort.

 Zie pag. 18-27, 44

Combineer met een 
rolgordijn of insecten-

hor voor optimale licht- 
regulering en comfort.

 Zie pag. 18-27, 44

Meest verkochte maten*

Meest verkochte maten

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

K
!

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

K
!

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K

Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!
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Lees meer over VELUX ACTIVE op pagina 12

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K

Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!
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Laat het daglicht 
binnen en houd  
insecten buiten  
met VELUX

Insectenhor

Geniet van frisse lucht zonder 
insecten. De hor is eenvoudig  
te bedienen en kan worden 
gecombineerd met alle andere 
VELUX raamdecoratie of  
warmtewerende producten aan 
de buitenzijde van het dakraam. 

• 100% insectenwerend materiaal
• Doorzichtig gaas belemmert uw  

zicht niet
• Duurzaam, windbestendig materiaal 

dat lang meegaat
• Witte zijgeleiding en cassette

  

 Snelle en eenvoudige montage 
op VELUX dakramen.

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

Bepaal de juiste maat
• Meet de breedte van de binnenwand (A) en 

de hoogte (B) om de maatcode en prijs van 
uw insectenhor te zien

• Als u twee hoogtes hebt (B) of hoogtes 
boven 2400 mm – zijn twee insectenhorren 
en een connectorset ZOZ 157 SWL nodig.

• Bekijk de video over het exact inmeten van 
dit product en het bepalen van de juiste maat 
op www.velux.nl/zil 

• BELANGRIJK:  
Maatcodering voor de insecterhor verschilt 
met die van dakramen, meet daarom altijd 
(A) en (B) voordat u bestelt. 

A
439-530 mm 531-640 mm 641-760 mm 761-922 mm 923-1120 mm 1121-1285 mm

0-1600 mm

ZIL CK02
ZIL C02

ZIL FK08
ZIL F08

ZIL MK06
ZIL M06

ZIL PK25
ZIL P25

ZIL SK06
ZIL S06

ZIL UK04
ZIL U04

108,26 140,50 141,32 157,02 180,17 188,43 
131,00 170,00 171,00 190,00 218,00 228,00

1601-2000 mm

ZIL CK06
ZIL C06

ZIL FK08
ZIL F08

ZIL MK06
ZIL M06

ZIL PK06
ZIL P06

ZIL SK06
ZIL S06

ZIL UK10
ZIL U10

130,58 140,50 141,32 160,33 180,17 200,83 
158,00 170,00 171,00 194,00 218,00 243,00

2001-2400 mm  Speciale 
bestelling 

ZIL FK08
ZIL F08

ZIl MK10
ZIl M10

ZIL PK10
ZIL P10

ZIL SK10
ZIL S10

ZIL UK10
ZIL U10

140,50 157,02 168,60 193,39 200,83 
170,00 190,00 204,00 234,00 243,00

B

K
!

K
!

K
!

Kies deze bestelcodering wanneer ook het 
typeplaatje van het dakraam een K bevat. 

K Bestelcodering zónder K past alleen op 
dakramen geleverd vóór april 2013.

!

Meest verkochte maten

Bekijk alle afmetingen en prijzen op  
velux.nl/ZIL
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Verduisterende of warmte-
werende rolgordijnen voor  
de nieuwe generatie VELUX 
glazen daklichten

Nieuwe generatie

Ontdek een glazen daklicht met volledig 
geïntegreerde warmtewering of verduistering,  
die er ook nog eens prachtig uitziet.

De nieuwe generatie VELUX glazen daklichten heeft 
een elegant en minimalistisch ontwerp. 
Een stille motor die de ventilatie functie aanstuurt 
is ingebouwd in het frame en gaat volledig op in 
het ontwerp. De verduisterende of warmtewerende 
rolgordijnen worden discreet tussen de buitenste 
glaslaag en de isolerende glasplaat geplaatst, wat 
bijdraagt aan het minimalistische ontwerp. Als de 
rolgordijnen niet in gebruik zijn, blokkeren ze het 
binnenvallend daglicht niet.

Warmtewerend rolgordijn (MSU)
Vermindert passieve opwarming

Discreet in het raam geplaatst, past 
perfect bij een prachtig interieurontwerp.

Verzacht het daglicht en voorkomt 
schittering.

Beschermt de kamer tegen zonnewarmte.

Biedt volledige privacy.

Het semitransparante warmtewerende 
rolgordijn op zonne-energie vermindert 
passieve opwarming en zorgt dat de 
temperatuur koel en comfortabel blijft 
door de zonnestralen te verzachten. 

Een vooraf gekoppelde wandschakelaar 
voor bediening op afstand wordt 
standaard meegeleverd.

Kan worden gecombineerd met een 
insectenhor (niet compatibel met een 
warmtewerend rolgordijn).

Verduisterend rolgordijn (DSU) 
Goed slapen, overdag en ‘s nachts

Discreet in het raam geplaatst, past 
perfect bij een prachtig interieurontwerp.

99,9% verduistering.

Ideaal voor slaapkamers en mediakamers.

Blokkeer het daglicht voor een goede 
nachtrust of een verkwikkend dutje. Een 
verduisterend rolgordijn creëert op elk 
gewenst moment een volledig donkere 
ruimte. Ideaal voor slaapkamers en andere 
kamers waar behoefte is aan volledige 
controle over daglicht.

Een vooraf gekoppelde wandschakelaar 
voor bediening op afstand wordt 
standaard meegeleverd.

Kan worden gecombineerd met een 
insectenhor (niet compatibel met een 
verduisterend rolgordijn).

Insectenhor (ZIU)
Frisse lucht zonder insecten

100% insectenwerend.

Duurzaam, transparant gaas, blokkeert 
het uitzicht niet.

Windbestendig materiaal voor langdurig 
gebruik.

Geniet van frisse lucht zonder insecten. 
Met het insectenhor geniet u van het 
uitzicht en frisse lucht zonder insecten. 
Het insectenhor heeft een modern 
wit ontwerp. Het kan eenvoudig door 
één persoon worden gemonteerd en 
kan worden verwijderd om schoon te 
maken. Kan worden gecombineerd met 
een warmtewerend of verduisterend 
rolgordijn.

Accessoires voor daklichten van gebogen en vlak glas (type CVU en CFU)

5070 4550 0000

Nieuwe generatie

Rolgordijnen worden binnenin het daklicht geplaatst en kunnen 
daarom het beste tijdens de montage worden bevestigd.

Geoptimaliseerde 
en discrete 
plaatsing!

Lees meer over VELUX ACTIVE op pagina 12

Bekijk alle informatie op 
velux.nl/lichtkoepel 

Afmeting dakraam

060060 
60x60

080080 
80x80

060090 
60x90

090090 
90x90

100100 
100x100

090120 
90x120

120120 
120x120

100150 
100x150

150150 
150x150

Warmtewerend rolgordijn, MSU
Elektrisch op zonne-energie

345,45 360,33 352,89 367,77 375,21 382,64  390,08 397,52  469,42 
 418,00  436,00 427,00 445,00  454,00 463,00  472,00  481,00 568,00 

Verduisterend rolgordijn, DSU 
Elektrisch op zonne-energie

345,45 360,33 352,89 367,77 375,21 382,64 390,08 397,52 469,42 
 418,00 436,00 427,00 445,00 454,00 463,00  472,00 481,00 568,00 

Insectenhor, ZIU
Handmatige bediening

103,31  108,26 105,79 109,92 112,40 114,88 117,36 119,01 140,50 
125,00 131,00 128,00 133,00 136,00 139,00 142,00 144,00 170,00 

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

Verkrijgbaar 
vanaf zomer 

2021

Geoptimaliseerde 
en discrete 
plaatsing!
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Accessoires voor uw raamdecoratie, 
zonwering & rolluiken

Bedieningsstang

ZCZ 080 
80 cm

ZCT 200 Uitschuifbare
bedieningsstang   
108-188 cm

Stang voor handmatige raam-
decoratie buiten handbereik.

Montagekit

ZOZ 238 

Voor het monteren van 
verduisterende buiten- 
zonwering en elektrische 
buitenzonwering (SSS, MSL 
of MML) op VELUX dakramen 
van voor 1998. Zie pagina 50.

Montageblokjes

ZOZ 230 

Voor het monteren van 
raamdecoratie met witte zij-
geleiding, en raamdecoratie op 
netstroom of zonne-energie 
op oudere VELUX dakramen 
die geen vooraf gemonteerde 
montageblokjes hebben.

Montagekit

ZOZ 240 

Voor het monteren van 
verduisterende en elektrische 
buitenzonweringen (SSS, MSL 
of MML) op koperen VELUX 
dakramen. 

Adapter bedieningsgreep

ZOZ 085 

Adapter voor de bediening van 
de meeste typen raamdecora-
tie met een bedieningsstang 
ZCZ 080 of ZCT 200. 

Montagekit

ZOZ 229S 

Voor het monteren van  
verduisterende en elektrische 
buitenzonweringen (SSS, MSL 
of MML) op VELUX INTEGRA 
GPU dakramen.

Adapter basis

ZOZ 040 

Adapter voor de bediening van 
rolgordijnen met haakjes type 
RHL met de bedieningsstang 
ZCZ 080 of ZCT 200.

Dual solar switch

ZOZ 246 

Voor het monteren van  
verduisterende en elektrische 
buitenzonweringen (SSS 
of MSL) op kleinere VELUX 
INTEGRA dakramen op zonne-
energie (maten C en F).

Lichtdimmend plisségordijn 
(FSK/FMK) 
Bescherming tegen de kou

Verduisterend e¡ect.

Hoger thermisch comfort.

Biedt volledige privacy.

Het decoratieve verduisterende energy 
rolgordijn verduistert de kamer dankzij 
de dubbele plissé stof. De stof heeft geen 
zichtbare koorden en een aluminium 
coating tussen de stoflagen die zorgt voor 
een betere isolatie en meer comfort.

Het op afstand bedienbare rolgordijn FMK 
(elektrisch) of FSK (op zonne-energie) is 
verkrijgbaar in twee kleuren.

Een vooraf gekoppelde wandschakelaar 
voor bediening op afstand wordt 
standaard meegeleverd.

Accessoires voor lichtkoepel met glas, type CVP en CFP

Warmtewerend rolgordijn (MSG)
Vermindert passieve opwarming

Verzacht het daglicht en voorkomt 
schittering.

Beschermt de kamer tegen zonnewarmte.

Biedt volledige privacy.

Het semitransparante warmtewerende 
rolgordijn wordt tussen de opstand en 
de schaal geplaatst en filtert sterke 
zonnestralen voordat ze de kamer 
opwarmen.

Houd de binnentemperatuur aangenaam 
door e¡ectieve warmtewering.

Het warmtewerende rolgordijn op zonne-
energie is eenvoudig vanaf de buitenzijde 
te monteren.

Een vooraf gekoppelde wandschakelaar 
voor bediening op afstand wordt 
standaard meegeleverd.

Lichtdoorlatend plisségordijn 
(FMG) 
Verzacht het daglicht

Biedt volledige privacy.

Het VELUX lichtdoorlatend plisségordijn 
verzacht het daglicht in een klassieke en 
decoratieve oplossing. De stof verzacht 
het binnenvallende daglicht, wat zorgt 
voor een aangename ruimte zonder 
schittering en is verkrijgbaar in drie 
kleuren.

Het rolgordijn wordt bediend met een 
afstandsbediening.

Een vooraf gekoppelde wandschakelaar 
voor bediening op afstand wordt 
standaard meegeleverd.

10471045 125910166090

Lees meer over VELUX ACTIVE op pagina 12

Bekijk alle informatie op 
velux.nl/lichtkoepel

Afmeting dakraam

060060 
60x60

080080 
80x80

060090 
60x90

090090 
90x90

100100 
100x100

090120 
90x120

120120 
120x120

100150 
100x150

150150 
150x150

Warmtewerend rolgordijn, MSG
Elektrisch op zonne-energie

296,69 309,92 303,31 316,53 322,31 328,93 335,54 342,15 
 359,00 375,00 367,00 383,00  390,00 398,00 406,00 414,00 

Lichtdimmend plisségordijn, FMK 
Elektrisch op netstroom

278,51 290,08 284,30  296,69 302,48  308,26 314,88  320,66 378,51 
337,00 351,00 344,00 359,00 366,00 373,00 381,00  388,00 458,00 

Lichtdimmend plisségordijn, FSK 
Elektrisch op zonne-energie

301,65 314,88  308,26 321,49 328,10 333,88  340,50 347,11 409,92 
365,00 381,00 373,00  389,00 397,00  404,00 412,00 420,00 496,00 

Lichtdoorlatend plisségordijn, FMG 
Elektrisch op netstroom

268,60 280,99 275,21 286,78 292,56  298,35 304,13 309,92 
 325,00 340,00 333,00 347,00 354,00 361,00  368,00 375,00 
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Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

€ 8,26
€ 10,00

€ 147,11
 € 178,00

€ 13,22
€ 16,00 

€ 22,31
€ 27,00 

€ 5,79
€ 7,00

€ 4,96
€ 6,00

€ 48,76
€ 59,00

€ 40,50
€ 49,00

€ 38,84
 € 47,00

€ 205,79
 € 249,00

Rode prijs is incl. btw. Zwarte prijs is excl. btw.

€ 127,27*
€ 154,00*

€ 38,84
€ 47,00

*  Op basis van maat SK06. Voor andere 
maten neem contact met ons op.

VELUX ACTIVE with NETATMO

KIX 300 

Het VELUX ACTIVE startpakket bestaat uit een gateway, 
indoor climate sensor en vertrekschakelaar. Door de intelligente 
sensoren (CO2, vochtigheid, temperatuur) van de indoor climate 
sensor worden uw VELUX dakramen, raamdecoratie en rolluiken 
m.b.v. de gateway automatisch bediend voor een gezonder bin-
nenklimaat. Eenvoudig aan te sluiten op Apple® HomeKit™ en 
Google Home.

Bedieningseenheid

KUX 110  
 
Stroomvoorziening voor 
elektrische producten, 
geschikt voor aansturing van 
elektrische raamdecoratie of 
rolluiken en aansturing van het 
dakraam (met KMG 100).

Koppelkit insectenhor

ZOZ 157SWL 

Voor het koppelen van twee 
losse insectenhorren op twee 
boven elkaar gekoppelde 
dakramen.

http://velux.nl/lichtkoepel
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Vanaf 2012

1998-2011

1992–1998

Voor 1992

Type

1
Bekijk het type en 
het formaat van uw 
dakraam

U vindt het type en 
het formaat van 
uw dakraam op het 
typeplaatje, dat links 
of rechts op het kozijn 
zit als u uw dakraam 
opent. 

Op de afbeelding hieronder 
ziet u de locatie van het 
typeplaatje.

2
Kies type raamdeco-
ratie of zonwering

Bepaal welk soort 
raamdecoratie u wilt:
verduistering, licht-
regulering, warmte-
wering, enz.

Ga naar het overzicht  
op pagina 16.

3
Kies type bediening

Kies voor handbedien-
de raamdecoratie 
of bediening op 
netstroom of zonne-
energie. Dit hangt af 
van het type dakraam 
en waar het dakraam 
zich bevindt.

4
Kies een kleur

Alle kleuren hebben 
een eigen kleurcode, 
die u kunt vinden op de 
relevante pagina’s.

U kunt gratis kleur- 
stalen bestellen op 
veluxshop.nl

Let op: de exacte kleur kan 
afwijken van de gedrukte 
stalen.

5
Plaats uw bestelling

Bestel uw VELUX 
raamdecoratie in vijf 
eenvoudige stappen

MaatType

MaatType

MaatType

MaatType

Bestel op veluxshop.nl  
of ga naar een van  
onze dealers of neem 
contact op met onze 
klantenservice.

Betrouwbaarheid is zowel voor u als uw klant belangrijk. Daarom kunt u altijd vertrouwen op de fabrieksgarantie die van toepassing 
is op alle VELUX producten. Een deel van de garantiebepalingen is hieronder weergegeven. De volledige garantiebepalingen kunt u 
vinden op www.velux.nl/garantie.

Garantie

3 jaar
VELUX verleent 3 jaar schriftelijke fabrieks- 
garantie op VELUX raamdecoratie, buiten- 
zonweringen, insectenhorren, rolluiken,  
handmatige en elektrische bedieningssystemen 
en producten op zonne-energie.

10-25 jaar 
VELUX garandeert dat zij voor dakramen tot 
maximaal 25 jaar oud en voor raamdecoratie- 
producten tot maximaal 10 jaar oud vrijwel  
ieder onderdeel nog kan leveren.

Onze bedrijfsfilosofie
VELUX streeft ernaar een modelbedrijf te zijn.
Met modelbedrijf bedoelen wij een organisatie die 
haar klanten, leveranciers, medewerkers, aandeel-
houders en het milieu beter dan de meeste andere 
bedrijven behandelt. Wij besteden daarom veel tijd 
aan het optimaliseren van productie, arbeidsprocessen 
en milieu. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande 
partners & certificaten.

NEN-EN-ISO 9001:2000
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ISO
VELUX heeft haar bedrijfsprocessen opgezet
volgens de richtlijnen van de International  
Organization for Standardization (ISO). ISO is een 
wereldwijd erkend keurmerk. Het beschrijft processen 
en procedures die plaatsvinden binnen een bedrijf. 
VELUX is niet alleen gecertificeerd volgens ISO 9001 
(kwaliteit), maar ook volgens ISO 14001 (milieu) en 
ISO 18001 (veiligheid en gezondheid).

Partner MVO Nederland
VELUX Nederland is partner van MVO Nederland. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al 50 jaar 
een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvoering. 
Zo dragen wij een groot deel van onze winst af aan 
onze stichtingen en proberen we onze eigen invloed  
op het milieu zo laag mogelijk te houden door onze 
CO2-uitstoot te reduceren, gebruik te maken van 
duurzame materialen en ons afval te recyclen.

CE-markering
De CE-markering op een dakraam, lichtkoepel of  
een isolerende glaseenheid is de verklaring van de 
fabrikant dat het product in overeenstemming met  
de relevante geharmoniseerde Europese normen  
is vervaardigd, getest en gecontroleerd. Kijk op  
www.velux.nl/ce voor het downloaden van de 
Declaration of Performance (DoP).

Oeko-Tex® keurmerk 
De VELUX verduisterende rolgordijnen zijn Oeko-Tex®-
gecertificeerd. Dit betekent dat er geen schadelijke of 
chemische stoffen in het materiaal zijn verwerkt, wat 
zorgt voor kindvriendelijk producten.

HR zonwering
Het label HR zonwering is een initiatief van Stichting 
Romazo. Elektrisch bediende VELUX rolluiken (SML, 
SSL) zijn voorzien van het HR Ready label. Dit betekent 
dat deze producten in een woning effectief kunnen 
bijdragen aan de verlaging van het energieverbruik voor 
koeling en verwarming.

Romazo garant plus
VELUX is als fabrikant aangesloten bij Romazo, deze 
branchevereniging van specialisten in zonwering, 
rolluiken en systemen voor buitenleven voert het 
Romazo Garant Keurmerk. Consumenten die onder de 
voorwaarden van dit keurmerk VELUX producten kopen, 
ontvangen op deze producten verlengde garantie.

Bestel eenvoudig en snel uw raamdecoratie 

Hoewel al onze raamdecoratie maatwerk is, zijn onze klanten vaak verbaasd over hoe 
snel ze worden afgeleverd. We leveren binnen een paar werkdagen na uw bestelling.

We helpen u graag!

Wilt u advies bij het kiezen van raamdecoratie of heeft u vragen over een bepaald  
product? Wat u ook wilt weten, we helpen u graag op weg voor, tijdens of nadat u  
een product heeft gekocht. We vinden het namelijk belangrijk dat we snel en accuraat 
reageren op al uw vragen, zodat u verder kunt met uw dag.

Voor consumenten:
www.velux.nl

030-662 9610 

consument@velux.nl

Voor professionals:
www.velux.nl

030-662 9629 

info@velux.nl

http://veluxshop.nl
http://veluxshop.nl
http://www.velux.nl/garantie
http://www.velux.nl/ce
http://www.velux.nl
mailto:consument@velux.nl
http://www.velux.nl
mailto:info@velux.nl


 facebook.com/velux.nl

 pinterest.com/veluxnederland

 instagram.com/VELUX

 linkedin.com/company/velux

 youtube.com/veluxnl

V-
N

L 
65

4
-0

32
1 

©
 2

0
21

 V
EL

U
X

 G
R

O
U

P.
 ®

 V
EL

U
X

, H
ET

 V
EL

U
X

 L
O

G
O

, I
N

TE
G

RA
®

, E
N

 P
IC

K&
C

LI
C

K!
TM

 Z
IJ

N
 G

ER
EG

IS
TR

EE
R

D
E 

M
ER

KN
A

M
EN

 V
A

N
 D

E 
V

EL
U

X
 G

R
O

U
P.

VELUX Nederland B.V.  
Molensteijn 2
3454 PT De Meern
Postbus 142
3454 ZJ De Meern

VELUX contactinformatie 
ma - do:  8.00 - 17.00 uur 
vrij: 8.00 - 16.30 uur
telefoon: 030-6.629.629
e-mail: info@velux.nl
internet: www.velux.nl

Ondank onze zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze brochure is het  
mogelijk dat er vorm-, druk- en/of zetfouten aanwezig zijn. 
VELUX Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. 
Kijk voor een compleet en actueel overzicht op velux.nl/prijzen.  
Let op: zoals bij alle materialen kunnen de exacte kleuren en dessins 
afwijken van de geprinte voorbeelden. 
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