VELUX modulaire lichtstraten
Daglichtoplossingen voor utiliteitsgebouwen

veluxcommercial.nl
Fotografie: Lucas van der Wee,
cepezedinterieur

Boven: atrium lessenaarsdak op het hoofdkantoor van DSV, Hedehusene, Denemarken

Geavanceerd, innovatief en bewezen
Als je je bezighoudt met iets dat potentieel een langetermijnverandering brengt in de manier waarop dakramen worden
ontworpen, gespecificeerd, geïnstalleerd en bediend, neig je
ernaar om dure woorden te gebruiken zoals de sleutelwoorden
boven dit stukje. Maar zodra we beginnen te vertellen hoe
bijzonder onze lichtstraten zijn, blijkt dat deze drie woorden
buitengewoon toepasselijk zijn.
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Toen de VELUX modulaire lichtstraat in 2011 werd
geïntroduceerd, was deze het eerste geprefabriceerde
dakraamconcept dat hoogstaande energieprestaties,
thermische stabiliteit en sterke materialen combineert met een
slank en volledig geïntegreerd design. Sindsdien worden onze
modulaire lichtstraten gezien als het meest innovatieve
lichtstraatsysteem op de markt. En het is momenteel de
logische keuze voor utiliteitsbouw door heel Europa.

“

Dit is onze bijdrage aan het stimuleren van
geprefabriceerde en geavanceerde bouwelementen.
Paul Kalkhoven
Senior partner bij Fosters + Partners

VELUX Commercial

3

Inhoudsopgave
VELUX modulaire lichtstraten

6

De complete benadering voor daglicht, ventilatie en indoor comfort_ 8
Unieke kenmerken voor prachtig daglichtontwerp________________ 9
Geavanceerde daglicht- en warmteregulatie___________________ 10
Verschillende intelligente bedieningsopties____________________ 11
Modulariteit

12

De module_______________________________________________ 14
Het systeem_____________________________________________ 15
Lichtstraatoplossingen____________________________________ 16
Functies ________________________________________________ 18
One size fits all___________________________________________ 19
Het opmeten van de modules _______________________________ 20
Matenoverzicht__________________________________________ 21
Materiaal, kleuren en ontwerp

22

Binnenzijde______________________________________________ 24
Buitenzijde______________________________________________ 26
Referentieprojecten

28

Lessenaarsdak 5 – 30°_____________________________________ 30
Lessenaarsdak met muuraansluiting 5 – 45°___________________ 33
Sheddak 25 – 90°_________________________________________ 34
Zadeldak 25 – 40°________________________________________ 36
Zadeldak 5° met ondersteunende liggers______________________ 38
Atrium lessenaarsdak/zadeldak_____________________________ 40
Prestaties

44

Beglazing en U-waarden___________________________________ 46
Classificaties ____________________________________________ 50
Certificering _____________________________________________ 56
Aanvullende producten

Atrium lessenaarsdak, Wiebengacomplex, Groningen
Fotografie: Dick Holthuis

60

Zonwering – binnen_______________________________________ 62
Zonwering – buitenzonwering_______________________________ 63
Fotovoltaïsche beglazing___________________________________ 64
Zonwering – electrochroom glas_____________________________ 65
Sandwichpaneel__________________________________________ 65
Rookafvoer en winddeflector_______________________________ 66
Montage

68

Montage________________________________________________ 70
Ondersteuning

Zadeldak in winkelcentrum De Assenburg, Bemmel

4

72

Technische tekeningen, 2D__________________________________ 74
CAD/BIM-objecten, 3D____________________________________ 75
Dakopstand _____________________________________________ 76
VELUX Daylight Visualizer__________________________________ 77
Ondersteuning en contact__________________________________ 78
VELUX Commercial

5

VELUX MODULAIRE LICHTSTRATEN

6

VELUX Commercial

7

Eén oplossing voor daglicht, natuurlijke ventilatie en indoor comfort

Unieke kenmerken voor een prachtig daglichtontwerp

Somfy Lighthouse, Verrière-Somfy, Frankrijk
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Duits centrum voor neurodegeneratieve ziekten (DZNE), Bonn, Duitsland

Daglichtoplossingen voor duurzame gebouwen

Esthetisch en slank ontwerp

Het creëren van een gezond binnenklimaat is essentieel bij
het ontwerpen van nieuwbouw en renovatieprojecten.
Dankzij de modulaire kenmerken van onze lichtstraten is het
mogelijk om de allerbeste productclassificaties te bereiken.

Ventilerende modules zijn uitgerust met een volledig
geïntegreerde kettingaandrijving voor natuurlijke
ventilatie. De aandrijving kan worden aangesloten op
een intelligent bedieningssysteem, dat de module

automatisch sluit bij regen en harde wind. Als de
module gesloten is, is er geen optisch verschil tussen
de vaste en ventilerende modules.

VELUX Commercial
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Geïntegreerde zonwering voorkomt oververhitting en schittering

VELUX INTEGRA® of open systeem

ATP Huset, Vordingborg, Denemarken

Kies uit verschillende intelligente bedieningssystemen

Hoofdkantoor Siemens, Ballerup, Denemarken

Geavanceerde daglicht- en warmteregulatie met geïntegreerde zonwering
Speciaal ontworpen zonwering (optioneel) voorkomt
oververhitting en schittering. De volledig geïntegreerde zonwering heeft dunne draadjes, zodat het
net lijkt alsof deze onder de lichtstraat zweeft.
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De zonwering is geautomatiseerd en kan zodanig
worden geprogrammeerd dat deze reageert op lichtsterkte en temperatuur.

VELUX INTEGRA® gebruikt de INTEGRA wandschakelaar om
ventilerende modules en zonwering aan te sturen. Het modulaire lichtstraatsysteem kan ook worden aangestuurd met een open systeem,
dat moet worden aangesloten op ± 24 V DC. Bijvoorbeeld het
compatibele io-homecontrol® systeem of standaard veldbussystemen voor gebouwautomatisering.

!
VELUX Modular Skylights

VELUX Modular Skylights

Technical Handbook

Electrical Handbook

Version 6.0

www.commercial.velux.com

Version 4.0

www.commercial.velux.com

io-homecontrol ® biedt geavanceerde en beveiligde radiotechnologie die eenvoudig
geïnstalleerd kan worden. Producten met het io-homecontrol ® label communiceren met
elkaar, wat zorgt voor meer comfort, beveiliging en energiebesparing.
www.io-homecontrol.com

Lees meer over bedieningssystemen in ons Technisch
Handboek of bekijk hoe de systemen op elkaar aangesloten
kunnen worden in ons Elektrisch handboek.
Deze kunt u downloaden op: veluxcommercial.nl

VELUX Commercial
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MODULARITEIT
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De module

Het systeem

De voordelen van een prefab modulair systeem

Een naadloos en waterdicht systeem

De combinatie van prefab en modulariteit bieden vele voordelen.
Van planning en ontwerp tot het moment dat het dak wordt afgesloten met een lichtstraat. Enkele belangrijke voordelen:
– bewezen prestaties en classificaties, waardoor de
specificatiefase eenvoudiger wordt;
– eenvoudig te plannen middelen door de snelle montage;
– naadloos en waterdichtsysteem, zonder toevoeging van kit. Het
systeem is onderhoudsvrij;
– duidelijkheid en snelheid voor alle stakeholders in het bouwproces.
Het modulaire systeem is zeer toepasbaar in duurzame gebouwen.

Modulariteit in elk product
Alle modules worden onder ideale fabrieksomstandigheden geproduceerd, wat betekent dat elk afzonderlijk component rigoureus
wordt getest en geïntegreerd in een gecontroleerde omgeving. Elk
component is bovendien van de hoogste kwaliteit en gebouwd om
de tand des tijds te doorstaan.

VELUX modulaire lichtstraten zijn ontworpen, geproduceerd en verpakt om
een gestroomlijnd montageproces te realiseren, van bestelling tot levering.

Alle prefab modules beschikken over het CE-label conform EN
14351-1 en worden geleverd met bijbehorende gootstukken en
geïntegreerde isolatie.

Lees meer over snelle en eenvoudige montage op pagina 68.

Het eenvoudige montageproces stelt u in staat om uw dak binnen een paar
dagen af te sluiten, ook bij regen. Daardoor kunt u snel doorgaan met het
binnenwerk.

VELUX modulaire lichtstraten zijn zeer duurzaam en hebben een
levensduur van ongeveer dertig jaar.
Meer prestaties en classificaties vindt u op pagina 45.

Tot 3 keer
snellere
montage*
*ten opzichte van traditionele
lichtstraten. Bewezen
door monteurs op
bouwplaatsen
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Lichtstraatoplossingen
Met dit veelzijdige lichtstraatsysteem creëert u ontwerpen voor
verschillende utiliteitsgebouwen, zoals winkelcentra, kantoren,
scholen, culturele gebouwen, openbare ruimtes
en gezondheidszorginstellingen.

Enkele hoek-oplossing

Dubbele hoek-oplossing

Step-oplossingen

Atriumoplossingen

Lessenaarsdak 5 - 30°

Zadeldak 25 - 40°

Step lessenaarsdak 5 - 25°

Atrium lessenaarsdak 5 - 30°

Lessenaarsdak met muuraansluiting 5 - 45°

Zadeldak 5° met ondersteunende
liggers

Sheddak 25 - 90°
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Step zadeldak 25°

Atrium zadeldak 25 - 40°

Step zadeldak 5 - 25° met nokondersteuning

Atrium zadeldak 5° met ondersteunende
liggers

VELUX Commercial
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Uniek beugelsysteem voor verschillende configuraties

Opties
Modulaire lichtstraten zijn verkrijgbaar als vaste en ventilerende
modules. Door de verborgen kettingaandrijving is er geen optisch
verschil tussen de vaste en ventilerende modules als ze gesloten zijn.
Ventilerende modules scharnieren aan de bovenkant en zijn verkrijgbaar in comfortventilatie of rookafvoer.

Modules voor rookventilatie kunnen worden gebruikt voor zowel
comfortventilatie als rookafvoer. De modules voor rookafvoer zijn
conform EN 12101-2:2003.

Ontwerpen met VELUX modulaire lichtstraten is alsof u extra
ondersteuning krijgt bij het ontwerpproces. Het geheim is ons
gepatenteerde en unieke beugelsysteem. Maar wat betekent dit
voor u? Sneller kunnen werken, zodat er meer tijd overblijft voor
de leuke dingen: ontwerpen en creëren.
Voor een snel en waardegericht ontwerpproces
Dankzij de prefab eigenschappen van VELUX modulaire lichtstraten
kunt u nauwkeurige tekeningen uitwerken op basis van beperkte
gegevens. Gebruik onze gratis CAD/BIM-objecten om eenvoudige en
visueel aantrekkelijke ontwerpen te maken.

Vaste module
Code: HFC

Download
CAD met BIMobjecten

Lees meer over gratis tools voor VELUX modulaire lichtstraten op
pagina 74-75.

Download op veluxcommercial.nl

Lessenaarsdak 5 - 30°

Module met comfortventilatie en geïntegreerde motor
Code: HVC
Opent tot 410 mm

Lessenaarsdak met muuraansluiting 5 - 45°

Sheddak 25 - 90°

De module past bij elke oplossing

Zadeldak 25 - 40°

Zadeldak 5° met ondersteunende liggers

Module met rookafvoer en geïntegreerde motor
Code: HVC-A
Opent tot 700 mm in minder dan 60 sec.

Step lessenaarsdak 5 - 25°

Atrium lessenaarsdak 5 - 30°
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Matenoverzicht
Bijzondere maten, kunnen mogelijk functionele
beperkingen met zich meebrengen
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worden alleen met extra sterke
beglazing geleverd.
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We raden aan om ventilerende VELUX modules te installeren op minimaal 2,5 hoogte boven vloerniveau
(binnen) en grondniveau (buiten). Als de lichtstraten op een lagere hoogte geïnstalleerd worden, moeten er
veiligheidsmaatregelen worden getroffen door de aannemer/gebruiker om ernstig letsel te voorkomen.
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Vaste modules
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Standaardmaat
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De breedte en hoogte van de modules worden bepaald door de uitwendige maten van het
frame. Niet de maten van afdekkappen, gootstukken of montagebeugels..

600

Het opmeten van de modules

Niet beschikbaar voor zadeldak.

*
Neem contact met ons op voor de belastingcapaciteit van specifieke maten.
Als er om zonwering voor rookafvoermodules
wordt gevraagd, vraag dan toestemming aan
de brandweer.

VELUX Commercial
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MATERIAAL, KLEUREN EN ONTWERP
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Specificaties binnenzijde

Ontwerp binnenzijde

Materiaal/kleuren

Componenten

Standaardkleuren
FRAME EN RAAMPROFIEL
WIT
Materiaal: Gepultrudeerd composiet (ongeveer 80% glasvezel en 20% polyurethaan)
Oppervlak: Witte coating op waterbasis
Kleur: RAL 9010, glans 30

Een zwarte rubberen afdichting zorgt voor een
naadloze en sterkte verbinding tussen twee modules.

Verbinding tussen profiel, beglazing en externe afdekkappen.

Zonwering wordt strakgespannen en soepel
gehouden door een sterke, dunne draad.

Een wieltje aan de onderkant van de zonwering regelt
de positie van de draad.

De aandrijving is volledig weggewerkt en opent de ventilerende module voor rookafvoer of comfortventilatie.

De motor voor de bediening van de zonwering
zit verborgen in de stang.

Semi-standaard kleuren (kleine meerprijs)
FRAME EN RAAMPROFIEL
LICHTGRIJS
Materiaal: Gepultrudeerd composiet (ongeveer 80% glasvezel en 20% polyurethaan)
Oppervlak: Lichtgrijze coating op waterbasis
Kleur: RAL 7037, glans 30

FRAME EN RAAMPROFIEL
DONKERGRIJS
Materiaal: Gepultrudeerd composiet (ongeveer 80% glasvezel en 20% polyurethaan)
Oppervlak: Donkergrijze coating op waterbasis
Kleur: RAL 7021, glans 30

FRAME EN RAAMPROFIEL
ZWART
Materiaal: Gepultrudeerd composiet (ongeveer 80% glasvezel en 20% polyurethaan)
Oppervlak: Zwarte coating op waterbasis
Kleur: RAL 9005, glans 30

Speciale kleuren
Alle andere kleuren zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs.
Neem contact op met ons salesteam voor meer informatie.

24
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Specificaties buitenzijde

Ontwerp buitenzijde

Materiaal/kleuren

Componenten

Standaardkleuren
AFDEKKAPPEN
DONKERGRIJS
Materiaal: Aluminium (1,5 mm)
Oppervlak: Krasbestendige poedercoating
Kleur: “Noir 2100 Sable YW" Akzo Nobel (Graniet 60)
BEKLEDING
GRIJS
Materiaal: Aluminium (1 mm)
Oppervlak: PVdt-coating
Kleur: NCS-standaardkleur: S 7500-N (RAL 7043), glans 30

Montage van afdekkappen middengedeelte en bovenkant.
Lessenaarsdak 5-30°.

Montage van afdekkappen aan zijkant en bovenkant.
Bekleding rechts. Lessenaarsdak 5-30°.

Montage afdekkappen en gootstukken aan de voorkant van
de lichtstraat.

Afdekkappen op het middengedeelte verbinden twee
modules.

Zijaanzicht afwerking bovenkant. Lessenaarsdak 5-30°.

Zijaanzicht afwerking bovenkant. Zadeldak 25-40°.

Semi-standaard kleuren (kleine meerprijs)
AFDEKKAPPEN
WIT

AFDEKKAPPEN
LICHTGRIJS

Materiaal: Aluminium (1,5 mm)
Oppervlak: Krasbestendige poedercoating
Kleur: AA10F Sable (Graniet 01)

Materiaal: Aluminium (1,5 mm)
Oppervlak: Krasbestendige poedercoating
Kleur: Gris 400 Sable (Graniet 20)

GOOTSTUK
WIT

BEKLEDING
LICHTGRIJS

Materiaal: Aluminium (1 mm)
Oppervlak: PVdt-coating
Kleur: RAL 9010, glans 30

Materiaal: Aluminium (1 mm)
Oppervlak: PVdt-coating
Kleur: RAL 7037, glans 30

AFDEKKAPPEN
DONKERGRIJS

AFDEKKAPPEN
ZWART

Geen semi-standaardkleur
Hetzelfde als onze afdekkappen in standaardkleur

Materiaal: Aluminium (1,5 mm)
Oppervlak: Krasbestendige poedercoating
Kleur: Noire 900 Sable (Graniet 80)

BEKLEDING
DONKERGRIJS

BEKLEDING
ZWART

Materiaal: Aluminium (1 mm)
Oppervlak: PVdt-coating
Kleur: RAL 7021, glans 30

Materiaal: Aluminium (1 mm)
Oppervlak: PVdt-coating
Kleur: RAL 9005, glans 30

Speciale kleuren
Alle andere kleuren zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs.
Neem contact op met ons salesteam voor meer informatie.
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REFERENTIEPROJECTEN
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Lessenaarsdak 5 – 30°

Hal C, Multi Sports Arena, Kopenhagen, Denemarken. Drie lessenaarsdaken, 60 modules

Kantoor ASSA ABLOY, Apeldoorn. Eén lessenaarsdak, 12 modules
30
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Lessenaarsdak met muuraansluiting 5 - 45°

Kleuterschool KiTa (Green-Building), Keulen, Duitsland
Drie lessenaarsdaken, 9 modules

Kleuterschool Dreamhill, Aarup, Denemarken
11 lessenaarsdaken, 49 modules
Self Regional Healthcare, Greenwood, VS. Lessenaarsdak

Kerk, Erkelenz, Duitsland
Lessenaarsdak met muuraansluiting, 30 modules
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Sheddak 25 – 90°

De Utrecht Community, UCo, Utrecht
Zeven sheddaken, 210 modules
Sågbäcksgymnasiet, Stockholm, Zweden
Vier sheddaken, 104 modules

Schöllkopf Backwaren, Waiblingen, Duitsland
Drie sheddaken, 54 modules
34
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Zadeldak 25 – 40°

Winkelcentrum De Assemburg, Bemmel
Eén zadeldak, 90 modules

Oude brandweerkazerne, architectenbureau, Leverkusen, Duitsland
Eén zadeldak, 22 modules

De Houtloods (transformatie van oude houtopslag van de Spoorzone), Tilburg
Eén zadeldak, 124 modules
36
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Zadeldak 5° met ondersteunende liggers

Roskilde kathedraalschool, Roskilde, Denemarken
Twee zadeldakopstellingen 5˚ met ondersteunende liggers, 50 modules

Museum PS.Speicher, Einbeck, Duitsland
Zadeldak 5˚ met ondersteunende liggers, 50 modules
38

ATP, Vordingborg, Denemarken
Zadeldak 5˚ met ondersteunende liggers, 26 modules
VELUX Commercial
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Atrium lessenaarsdak en atrium zadeldak
Experimentarium, Hellerup, Denemarken. Twee atrium lessenaarsdaken, 159 modules

Trumpington Community College, Cambridge, Verenigd Koninkrijk
Eén atrium lessenaarsdak + verschillende lessenaarsdaken, 170 modules
Vijf lessenaarsdaken met muuraansluiting, 69 modules. Twee sheddaken, 6 modules

Universiteit van Zuid-Denemarken, Odense, Denemarken
Twee atrium lessenaarsdaken, 367 modules

40

Atrium lessenaarsdak op het hoofdkantoor van DSV, Hedehusene, Denemarken
420 modules.

VELUX Commercial
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Duits centrum voor neurodegeneratieve ziekten (DZNE),
Bonn, Duitsland
Eén atrium lessenaarsdak, 28 modules en één atrium
zadeldak 5˚ met ondersteunende liggers, 110 modules

Hessenwaldschule, Weiterstadt, Duitsland
Eén atrium lessenaarsdak, 84 modules

Biotechbedrijf Genmab, Utrecht
Eén atrium lessenaarsdak, 128 modules
Fotografie: Lucas van der Wee, cepezedinterieur
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Bibliotheek Utopia, Aalst, België
Eén atrium lessenaarsdak, 64 modules

VELUX Commercial
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PRESTATIES
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Beglazing

Beglazing met geavanceerde zonwerende coating

Beglazing en U-waarden

Beglazing met energiebesparende
coating (LowE)

Beglazing met lichte
zonwerende coating (Sun1)

Beglazing met sterkere
zonwerende coating (Sun2)

Type 10

Type 11

Variant 12

Daglichttoetreding: T-waarde = 79%
Zontoetredingsfactor: g-waarde = 59%
Kleurweergave-index: Ra = 96

Daglichttoetreding: T-waarde = 50%
Zontoetredingsfactor: g-waarde = 28%
Kleurweergave-index: Ra = 91

Daglichttoetreding: T-waarde = 18%
Zontoetredingsfactor: g-waarde = 17%
Kleurweergave-index: Ra = 87

Modulaire lichtstraten zijn uitgerust met energie-efficiënte
dubbele of triple beglazing met een gelamineerde tussenlaagfolie voor extra veiligheid. Er zijn drie verschillende opties voor
coatings.

De coating wordt geoptimaliseerd om te voldoen aan het
gewenste niveau van zonnewarmte, zonwering, lichttoetreding en kleurweergave.

Dubbele beglazing
• Thermische geleidbaarheid conform
EN 14351-1:
•	Isolatiewaarde glas:
Ug = 1,1 W(m²K)
%

•	Isolatiewaarde gehele raam:
Uw = 1,3-1,5 W(m²K)
Type beglazing: 10, 11, 12
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Spectrale waardes (golflengte in nm)
Zichtbaar daglicht

Triple beglazing

tau

Alle hierboven genoemde waardes zijn

• Thermische geleidbaarheid conform EN
14351-1:

conform EN 410.

•	Isolatiewaarde glas:
Ug = 0,7 W(m²K)

Kleursimulatie

•	Isolatiewaarde gehele raam:
Uw = 0,86-1,1 W(m²K)

De coating die u kiest heeft effect op de hoeveelheid daglicht die
doordringt evenals op de natuurlijke kleuren van het interieur.

Type beglazing: 16, 17, 18

!

VELUX Modular Skylights
Technical Handbook

Lees meer over beglazing in ons Technisch Handboek
Download het op: veluxcommercial.nl
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Beglazing met energiebesparende coating (LowE)

Beglazing met lichte zonwerende coating (Sun1)

Beglazing met geavanceerde zonwerende coating (Sun2)
VELUX Commercial

47

Beglazing met energiebesparende coating en zonwering

Beglazing met opaalkleurig of geprint oppervlak

Beglazing met energiebesparende
coating (LowE) en zonwering
RMM 8806, wit

Beglazing met energiebesparende
coating (LowE) en zonwering
RMM 8805, grijs

Beglazing met energiebesparende
coating (LowE) en zonwering
RMM 8807, zwart

Beglazing met energiebesparende
coating (LowE)

Beglazing met energiebesparende
coating (LowE) en opaalkleurig
oppervlak

Beglazing met energiebesparende
coating (LowE) en gefrit
oppervlak

Type 10

Type 10

Variant 10

Type 10

Type 10 + opaal

Type 10 + gefrit

Daglichttoetreding: T-waarde = 30%
Zontoetredingsfactor: g-waarde = 34%
Kleurweergave-index: Ra = –

Daglichttoetreding: T-waarde = 8%
Zontoetredingsfactor: g-waarde = 41%
Kleurweergave-index: Ra = –

Daglichttoetreding: T-waarde = 1%
Zontoetredingsfactor: g-waarde = 35%
Kleurweergave-index: Ra = –

Daglichttoetreding: T-waarde = 79%
Zontoetredingsfactor: g-waarde = 59%
Kleurweergave-index: Ra
= 96

Daglichttoetreding: T-waarde = 57%
Zontoetredingsfactor: g-waarde = 38%
Kleurweergave-index: Ra
= –

Daglichttoetreding: T-waarde = 53%
Zontoetredingsfactor: g-waarde = 35%
Kleurweergave-index: Ra
= –
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Spectrale waardes (golflengte in nm)

0

Spectrale waardes (golflengte in nm)

tau

Zichtbaar daglicht

Alle hierboven genoemde waardes zijn

Alle hierboven genoemde waardes zijn

conform EN 410.

conform EN 410.

tau

Geprint patroon: DB 10 beslaat 20%
Kleur: Wit RAL 9010/9016

Kleursimulatie
De zonwering die u kiest heeft effect op de
hoeveelheid daglicht die binnenvalt en op de
natuurlijke kleuren van het interieur.
Zonwering biedt bescherming tegen zonnewarmte en hinderlijk licht en helpt de
hoeveelheid licht in de onderliggende ruimte
te reguleren.
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Kleursimulatie

Beglazing met energiebesparende coating (LowE)
– Geen zonwering

Beglazing met energiebesparende coating
en zonwering wit (RMM 8806)

Beglazing met energiebesparende coating
en zonwering grijs (RMM 8805)

Beglazing met energiebesparende coating
en zonwering zwart (RMM 8807)

Opaalkleurige en geprinte beglazingsopties verlagen het contrast,
wat zorgt voor een aangename werkomgeving en een lagere temperatuur, terwijl de luminantie wordt behouden.

Beglazing met energiebesparende coating (LowE)

Opmerking: Opaalkleurig glas behoudt kleur en luminantie, maar
verwijdert contrasten: de ideale lichtinval voor scholen
en kantoren.

Beglazing met coating (LowE) en opaalkleurige beglazing

Beglazing met coating (LowE) en geprinte beglazing
VELUX Commercial
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Classificaties
Daarnaast kunnen we producten testen op andere, veelgebruikte
parameters die onze klanten mogelijk nodig hebben.
Alle producten worden gefabriceerd, samengesteld en geleverd
vanuit hetzelfde streng gecontroleerde productieproces, waardoor
de onderdelen identieke eigenschappen hebben.

De prefabricatie van onze lichtstraten geeft ons de gelegenheid om
onze producten uitgebreid te testen op alle denkbare gevaren en
belastingen. De testen worden in een gecontroleerde omgeving
uitgevoerd voor alle verplichte eigenschappen die in de geharmoniseerde productnormen voor ramen en deuren zijn opgenomen,
evenals voor natuurlijke rook- en warmteafvoersystemen.

Waterdichtheid

Externe brandprestaties

Classificatie: EN 12208

Classificatie: EN 13501-5 + A1

VELUX modulaire lichtstraten: E1200

VELUX modulaire lichtstraten

Geen waterindringing tot 1200 Pa.
1200 Pa komt overeen met 155 km/uur
(orkaan = 115 km/uur).

BROOF (t1): Geen doorslag of brandende druppels.
BROOF (t4): Geen doorslag door het dak na een uur.

Weerstand tegen windbelasting

Reactie bij brand

Classificatie: EN 12210

Classificatie: EN 13501-1 + A1

VELUX modulaire lichtstraten: klasse C5

VELUX modulaire lichtstraten: klasse B-s1, d0 of
B-s1, d2, afhankelijk van de beglazing

Frontale doorbuiging gemeten bij 2000 Pa is minder dan L/300.
(L=spanlengte)
Veiligheidstest bij 3000 Pa is geslaagd.

Brandvertragend en gematigde warmte- en rookafgifte.

Luchtdoorlaatbaarheid

Brandbestendigheid

Classificatie: EN 12207

Classificatie: EN 13501-2 + A1

VELUX modulaire lichtstraten: klasse 4

Vaste brandbestendige module (HFS): REI30

Hoogste luchtdoorlaatbaarheidsclassificatie.
Tocht is minder dan 2,6 m3/hm via de scharmieren bij een
piekdruk van 600 Pa.

Vermogen om brand minimaal 30 minuten in het compartiment
te houden.

Kracht

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Controle over ultieme kracht

Alle elektrische onderdelen worden grondig getest en
voldoen aan de relevante EMC-normen.

De ultieme kracht wordt uitgebreid getest voor verschillende
installatie- en belastingsscenario's. Daarom kunnen we een
indicatie geven van de verwachte sterkte van de gehele lichtstraat.

Energie

Veiligheid op werk
Doorvalveiligheid

Isolerende

Coating

Triple beglazing

Dubbele beglazing

Thermische geleidbaarheid van het gehele raam
beglazing

IB

code
Waarde: EN 14351-1
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Raam

oppervlak > 2,3
m2

oppervlak ≤ 2,3
m2

Ug

UW

UW

W/m2K

W/m²K

W/m²K

DB

LowE

10

1,1

1,4

1,5

TB

LowE

16

0,7

1,0

1,1

• Doorvalveiligheidscertificaat conform DIN 18008-6
• NARM ACR fragiele dakmontage klasse A
• CWCT TN 66/67 klasse 2

VELUX Commercial
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Waterdichtheid

Luchtdichtheid

De module is uitgerust met een afwerkstrip, die ervoor zorgt dat
regen op een veilige manier wordt afgewaterd van het raam naar
het dakoppervlak. Ook condensatie aan de binnenzijde van de

constructie wordt afgevoerd via een kanaalysteem dat
het wateroverschot naar het dak brengt.

De modules zijn aan elkaar verbonden door een dubbellaags
afdeksysteem dat tocht voorkomt als het hard waait. De afdekkap,
die bovenop de twee modules wordt bevestigd, bevat meerdere

drukcompensatiekanalen, die de druk op de afdekkappen en scharnieren verlagen. De modules voldoen aan de hoogste classificatie
voor luchtdoorlaatbaarheid.

Regen

Wind

Condensatie

Lineaire expansiecoëfficiënt – (10-6 m/m K)

Volledige installatietest

Luchtdoorlaatbaarheid

Lage score betekent hoge thermische stabiliteit
Traditionele lichtstraatmaterialen
50

50,4

4)

veranderen van vorm door thermi-

45

sche veranderingen. Dit veroor-

Een dubbellaags systeem met

40

zaakt schade aan afdekkappen en

afdekkappen boven- en onderop zorgt

zorgt voor een verhoogd risico op

voor een sterke en duurzame verbin-

lekkage. Omdat het composiet dat

ding tussen de twee profielen.

35
30

gebruikt wordt voor een modulaire

25

lichtstraat voor 80% uit

20

glasvezel bestaat, zijn de eigen-

22,2 4)

schappen van het profiel bijna

15

Waterdichtheid van de installatie en de module wordt

gelijk aan die van het glas. Deze

10

getest in een windtunnel met windsnelheden tot aan 133

gelijkheid minimaliseert het risico

5

6,0 3)
VELUX

Aluminium

km/uur (orkaankracht). De test wordt uitgevoerd op de

van tegengestelde bewegingen in

5,0 4)
Vurenhout

pvc

volledige installatie met modules en afwerkkappen.

de constructie, wat de strakheid
van de scharnieren verzekert en de

composiet

toepassing een langere
levensduur geeft.
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Bron:

1)

Goedgekeurd extern testinstituut

2)

Volgens EN ISO 10077-2

3)Waarde

identiek aan glasvezel

4)

www.engineeringtoolbox.com

5)

Interne VELUX test
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Sterkte

Energie

De modulaire profielen worden gemaakt van een extreem hard
composiet. Deze sterkte is het gevolg van een geavanceerd
pultrusieproces, dat leidt tot een unieke combinatie van buigkracht

en een ongeëvenaarde breukresistentie.
Deze combinatie maakt het composiet veilig en duurzaam en
voorkomt tevens esthetisch onwenselijke vervorming.

Een uiterst lage thermische geleidbaarheid en een keur aan
energie-efficiënte beglazingsmogelijkheden maken de totale
modulaire toepassing bijzonder energie-efficiënt. Het systeem biedt
dubbel of triple glas in combinatie met drie verschillende coatings.

Door de verschillende combinatiemogelijkheden kunt u het product
kiezen dat precies bij uw wensen past, of u nou bescherming nodig
heeft tegen hitte of juist tegen de kou.

Koude buitenlucht
Belasting

Warme buitenlucht

Buigkracht (N/mm2)

Composiet voor modulaire lichtstraten

In tegenstelling tot het materiaal
1000 1)

Het speciale composiet heeft een

160

van de traditionele lichtstraten,

900

Thermische isolatie

Lage waarde betekent een hoog isolerend vermogen

Hoge score betekent hoge kracht (breukresistentie)
1000

Thermische geleidbaarheid – (W/mk)

zeer lage thermische geleidbaar-

160 2)
150

kunnen met het enorm sterke,

heid, die aanzienlijk beter is dan die

140

800

gepultrudeerde composiet

700

langere en smallere frames en

130

Dit zorgt voor een hoog

600

raamprofielen worden geprodu-

120

isolerend vermogen.

ceerd. Als gevolg hiervan kunnen

110

langere en slankere profielen

100

500
400

worden gekozen, wat leidt

300

tot een esthetisch hoogwaardig

100

Aluminium

Uit thermische testen blijkt dat door het ontwerp van de

Vurenhout

profielen koudebruggen niet voorkomen.

1
0,5

50 5)

40 5)
VELUX

90

design.

250 5)

200

A

van traditionele profielmaterialen.

pvc

0,3 1)

VELUX

composiet

Aluminium

0,12-0,18 2)

0,17 2)

Vurenhout

pvc

composiet

Flexibele Module (E-Modulus) – (GPa)
Hoge score betekent weinig doorbuiging
B

De grote starheid van het
gepultrudeerde composiet

70
69 4)

A

verzekert een zeer hoge frame-

60

50

glasvezel van een vezelwiel getrokken. De strengen

kracht van het materiaal zorgt

worden door een matrijs geleid, die de glasvezels

voor een betrouwbaar product

bundelt, zodat ze overeenkomen met het uiteindelijke,

B

en raamprofielen die nauwelijks

40
40 1)

Om het pultrusieproces te starten, worden strengen

en raamprofielsterkte. De

Energie-efficiënte beglazing in combinatie met lage
geleidbaarheid in de profielen zorgt voor een hoge
bescherming tegen allerlei koude weertypen.

geometrische ontwerp.

doorbuigen en langer mooi

30

Na de matrijs worden de strengen in een verhitte mal

blijven.

geduwd, waar de glasvezels onder hoge druk wordt

20

gemengd met polyurethaan. Het resultaat bestaat uit
80% glasvezel en 20% polyurethaan. Gedurende dit

10
10 4)

VELUX
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Aluminium

2,5 4)

Vurenhout

proces worden de profielen regelmatig getest op
onzorgvuldigheden in de afmetingen.

pvc

composiet

Bron:

1)

Goedgekeurd extern testinstituut

2)

Volgens EN ISO 10077-2

3)Waarde

identiek aan glasvezel

4)

www.engineeringtoolbox.com

5)

Interne VELUX test
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Certificering
Holistische benadering van duurzaamheid en gecertificeerde gebouwen
Certificering dient twee doelen. Ten eerste om een gezond
binnenklimaat te garanderen voor de mensen die werken, wonen
of op een andere manier gebruik maken van een gebouw. Ten
tweede om het gebouw te monitoren, waardoor er continu voor
wordt gezorgd dat de omgeving en het klimaat in overeenstemming zijn met de vereiste normen. Voor nu en in de toekomst.

Duurzaamheidscertificeringen kunnen tegenwoordig significant
variëren van inhoud, prestatiemetingen en prioriteiten in de
levenscyclus van een gebouw. Ze delen echter de ambitie om
gezonde en duurzame gebouwen te creëren.
VELUX modulaire lichtstraten streven dezelfde, holistische
strategie na en hebben als doel om energie-efficiëntie te
optimaliseren, milieu-impact te minimaliseren en een gezond
binnenklimaat te garanderen.

Hessenwaldschule, Weiterstadt, Duitsland

Universiteit van Zuid-Denemarken, Odense, Denemarken
56

Hoofdkantoor DSV, Hedehusene, Denemarken
VELUX Commercial
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Certificering
Onze bijdrage aan een gezond
binnenklimaat

EXCELLENT

EXCELLENT

EXCELLENT

Met certificeringen voor duurzame gebouwen
kunnen we duurzaamheid meten en
documenteren, evenals interdisciplinaire
samenwerking en geïntegreerd design stimuleren.
Certificeringen brengen de sector in beweging en
stimuleren innovatie. Door ontwerp en prestaties
te die eerst innovatief waren te formaliseren,
worden ze de norm.
Door certificeringstools te ontwikkelen, worden
stakeholders gedwongen om aan hogere groene
bouwnormen te voldoen, als antwoord op nieuwe
factoren zoals het verdrag van Parijs.
Certificeringssystemen hebben een uitstekende
bijdrage geleverd aan het creëren van bewustzijn
over duurzaamheid in de bouwsector. We zouden
ons nu moeten concentreren op daadwerkelijk
gedrag bij bouwen en de impact op de opwarming
van de aarde.
Op deze pagina vindt u verschillende
gecertificeerde gebouwen waar VELUX modulaire
lichtstraten een bijdrage hebben geleverd aan een
gezond binnenklimaat, waardoor ze uitmuntende
beoordelingen en classificaties hebben.

Fotografie: Lucas van der Wee,
cepezedinterieur

Fotografie: Ronald Auée Fotografie
Energietransitiebedrijf, Nederland
BREEAM Excellent

Biotechbedrijf Genmab, Utrecht, Nederland
BREEAM Excellent

EXCELLENT

Hoofdkantoor Siemens, Denemarken
LEED Gold
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Green Solution House, Denemarken
DGNB en Active House

Trumpington College, Verenigd Koninkrijk
BREEAM Excellent

Bibliotheek Utopia, Aalst, België
BREEAM Excellent

OUTSTANDING

Geelen Counterflow, Haelen, Nederland
BREEAM Outstanding
VELUX Commercial
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AANVULLENDE PRODUCTEN
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Binnenzonwering

Buitenzonwering
Kies voor een aangenaam thermisch binnenklimaat
De Topfix® VMS buitenzonwering van Renson beschermt de
binnenruimte tegen overmatige zonnewarmte. Het product is
geoptimaliseerd voor de VELUX modulaire lichtstraten en kan

De geïntegreerde zonwering past perfect in de raamopening,
waardoor er een onzichtbare overgang is tussen het profiel en de
stof. Om een snelle en veilige installatie van de zonwering te
garanderen, is het mogelijk om deze vooraf te bestellen zodat ze
in de fabriek gemonteerd worden.

worden gebruikt bij zowel vaste als ventilerende modules. Topfix®
VMS wordt bevestigd op voetjes die perfect passen het externe
oppervlak van de modulaire profielen.

Brandvertragende uitvoering

Grijs
RMM 8805

Wit
RMM 8806

Zwart
RMM 8807

Wortmann Schuh-Holding KG, Detmold, Duitsland.
Zadeldak 25-40˚
62

Bibliotheek Utopia, Aalst, België.
Lessenaarsdak 5-30˚
VELUX Commercial
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Zonnepanelen

Zonwering – elektrochrome beglazing

Beglazing zonder coating
Zichtbare lichttoetreding 79%

Beglazing met elektrochroom glas
Zichtbare lichttoetreding 50%

VELUX modulaire lichtstraten zijn verkrijgbaar met elektrochrome
beglazing. Elektrochrome beglazing is een geïsoleerde glaseenheid
met een elektronische, getinte coating. Indien gewenst kan de
coating donkerder worden gemaakt met laagspanningsstroom.
De dynamische veranderingen in de tint bieden een ongekende
regulering van daglichtinval, energie en hinderlijk daglicht, zonder

Beglazing met elektrochroom glas
Zichtbare lichttoetreding 1%

rolgordijnen of zonwering.
Met het eenvoudige bedieningssysteem kan iedereen de elektrochrome beglazing bedienen, door middel van wandschakelaars,
een mobiele app of met een gebouwbeheersysteem. Een combinatie van deze drie is ook mogelijk.

Green Solution House, hotel en conferentiecentrum, Bornholm, Denemarken

Modulaire lichtstraten zijn verkrijgbaar met twee verschillende
types geïntegreerde monocrystalline fotovoltaïsche cellen:
1) Het eerste type bestaat uit een semitransparant paneel waarvan
de ene helft wordt bedekt met gelijkmatig verdeelde, zwarte,
vierkante, fotovoltaïsche cellen van ongeveer 15 x15 cm. De
semitransparante module zet zonnestraling om in elektriciteit
met een rendement tot 8%.

Geïntegreerde zonnepanelen zijn beschikbaar in de standaard
modulebreedtes 800-1000 mm en modulehoogtes 1200-2400 mm
(vast en ventilerend).
Om maximaal rendement te genereren met de zonnepanelen
raden we aan om de panelen aan de kant van de evenaar te
plaatsen, in een schaduwvrije omgeving. De vuistregel is om de
installatie in een hoek te plaatsen die gelijk is aan de breedtegraad
min 10%.

Sandwichpaneel

2) Het tweede type is opaak en wordt volledig bedekt met fotovoltaïsche cellen die niet transparant zijn. De opake module zet
zonnestraling om in elektriciteit met een rendement tot 13%.
Legenda kaart:
Resultaat bestraling op fotovoltaïsche module die een optimale
hellingsgraad en locatie op het zuiden hebben (kWh/m2 per jaar)
1000

1200

1400

1600

1800

2000

Sandwichpaneel die een muur in een gebouw bedekt
750

900

1050

1200

1350

1500

Zonne-elektriciteit gegenereerd door een 1.000 Wp PV-systeem
met modules die een optimale hellingsgraad en prestatieratio
hebben (0,75 (kWh/1000 Wp PV per jaar)
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VELUX modulaire lichtstraten zijn verkrijgbaar met sandwichpanelen die aansluiten op structuren, zoals ventilatieschachten
of bestaande muurconstructies. Sandwichpanelen kunnen ook
worden gebruikt op de zuidzijde van een zadeldak, zodat ze op een
sheddak lijken.

VELUX Commercial

65

Rookafvoer en winddeflector
Rookafvoer
Modules voor rookafvoer bieden rookafvoer in overeenstemming
met EN 12101-2.
VELUX modulaire lichtstraten bieden modules voor rookafvoer die
worden geleverd met optionele winddeflectors. De modules en
deflectors zijn ontworpen om rookopbouw in een gebouw te

verminderen als er brand is. De module voor rookventilatie opent tot
700 mm in minder dan 60 seconden. Modules voor rookafvoer zijn
alleen beschikbaar met een open systeem-aandrijving. Als u
zonwering wilt voor rookafvoermodules, vraag dan toestemming
aan de lokale brandweer.

!

VELUX Modular Skylights
Technical Handbook

Lees meer over rookafvoer en
de grote waarde van onze winddeflector
in ons Technisch Handboek
Te downloaden op: veluxcommercial.nl

Version 6.0

www.commercial.velux.com

Winddeflectors
VELUX modulaire lichtstraten bieden winddeflectors voor optimale
rookafvoer. De winddeflectors zijn gemaakt om het risico op
inademing te minimaliseren. Ze laten rook ontsnappen, zelfs als
de windrichting ongunstig is.

U kunt kiezen tussen twee verschillende winddeflectors. De eerste
werkt slechts bij één module voor rookafvoer, de andere werkt bij
drie modules, bijvoorbeeld een module voor rookafvoer in het
midden, met twee vaste modules aan beide kanten.

Een deflector voor een losstaande module voor rookafvoer
Winddeflector KCD 0040

Een afgeschermde oplossing voor grotere opstellingen
Winddeflector KCD 0080

Van de binnenzijde is winddeflector KCD 0080 nauwelijks zichtbaar.
66
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MONTAGE
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Ontworpen voor eenvoudige montage
Alle componenten worden zodanig ontworpen dat ze aansluiten op
het complete systeem. Op onze gecontroleerde productiefaciliteiten
monitoren we alle aspecten zodat alles perfect past en gemonteerd
kan worden. Het unieke beugelsysteem met met een simpel klemsysteem garandeert een voorspelbaar montageproces. Een
complete module kan binnen een paar minuten worden gemonteerd.

De snelste montage
Eenvoudig montageproces
VELUX modulaire lichtstraten vereisen een nauwkeurige dakopstand met vaste afmetingen. Ook de sterkte van de dakopstand
moet voor elk project afzonderlijk worden berekend, gebaseerd op
het ontwerp en de afmetingen van de toepassing.
De dakopstand maakt dus geen onderdeel uit van VELUX modulaire
lichtstraten. De VELUX Groep neemt geen verantwoordelijkheid
voor de dakopstand. Meer informatie vindt u op pagina 76.

Tot 3 keer
snellere
installatie*
*ten opzichte van
traditionele lichtstraten.
Bewezen door monteurs
op bouwplaatsen.

Tijdens het plaatsen van de modulaire lichtstraten moet er natuurlijk
bescherming worden geboden tegen weersomstandigheden, terwijl
het werk binnen gewoon doorgaat. Daarom is snelheid van essentieel belang. Modulaire lichtstraten worden zodanig gemaakt dat ze
volledig zijn afgestemd op het snelst mogelijke montageproces, van
het moment van aflevering op de bouwlocatie tot het vastdraaien
van het laatste schroefje.

“

Bij aankomst worden alle onderdelen met getallen en letters gemarkeerd, die de volgorde aangeven waarin de onderdelen moeten
worden gemonteerd. Modules worden vanaf de pallets direct op de
vooraf gereedgemaakte dakopstand gehesen en worden binnen een
paar minuten bevestigd. Gootstukken en afdekkappen worden met
geprefabriceerde, op maat gemaakte componenten vastgezet.

Het duurt waarschijnlijk 2 tot 3 keer langer
met een traditionele installatie.
John Wulff
Tømrerfirmaet John Wulff A/S
(Installateur bij hoofdkantoor Siemens, Denemarken,
en hoofdkantoor DSV, Denemarken)

70

Beugels en klemmen

Bovenbeugel voor zadeldak

De modules worden vastgemaakt met een beugelsysteem van gegalvaniseerd staal. Dit bestaat uit twee identieke beugels en klemmen boven en
onder.

De beugel voor zadeldak 25-40° verbindt de twee modules met elkaar in
de nok, waardoor een constructie ontstaat die zichzelf ondersteunt.

VELUX Commercial
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ADVIES EN ONDERSTEUNING
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Technische tekeningen, 2D

CAD/BIM-objecten, 3D

VELUX
BIM-objecten
Snel, eenvoudig
en nauwkeurig

Download gedetailleerde 2D-illustraties en technische tekeningen

Objecten eenvoudig selecteren en slepen

Exacte en gedetailleerde AutoCAD-materialen kunt u op onze website
downloaden voor direct gebruik. De tekeningen bevatten alle relevante
beschrijvingen en afmetingen.

U kunt VELUX CAD/BIM-objecten gebruiken met de
meeste standaard tekenprogramma’s. Alle 3D-objecten
zijn compatibel met Autodesk AutoCAD, Trimble

2D

!

BIM

SketchUp en 3D Studio/3DS. De objectgroepen zijn
gebouwd volgens buildingSMART (inclusief COBIE,
CCS en Omni class).

BIM

BIM

VELUX Modular Skylights
Technical Handbook

3D

U vindt objecten in internationale BIM-bibliotheken en op de VELUX website.
Version 6.0

Download een volledige map met alle materialen betref-

www.commercial.velux.com

U vindt meer technische tekeningen

fende modulaire lichtstraten. U kunt de tekeningen ook

in ons Technisch Handboek.

vinden in ons Technisch Handboek. Map en handboek kunt u

Download deze op:

downloaden op onze productwebsite, die hieronder wordt

veluxcommercial.nl

http://seek.autodesk.com/

www.bimobjects.com

www.polantis.com

vermeld.

Ga naar de downloadsectie op veluxcommercial.nl
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Ga naar de downloadsectie op veluxcommercial.nl
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Dakopstand

VELUX Daylight Visualizer
Om te zorgen voor een probleemloos montageproces, moet
de dakopstand exact passen bij de specifieke afmetingen
van het systeem. Modulaire lichtstraten vereisen een
nauwkeurige dakopstand met vaste afmetingen. Ook de
sterkte van de dakopstand moet voor elk project afzonderlijk worden berekend, gebaseerd op het ontwerp en de
afmetingen van de toepassing.
De dakopstand maakt dus geen onderdeel uit van het
geprefabriceerde modulaire systeem.
Download onze handleiding voor dakopstand.

Een professioneel hulpmiddel voor projecten van elk formaat
De VELUX Daylight Visualizer is een professioneel simulatiepro-

Een uitvoerige daglichtplanning is noodzakelijk om optimale

gramma dat een nauwkeurige en visueel overtuigende daglichtana-

daglichtcondities te creëren in utiliteitsbouw. Het managen van

lyse maakt van elke willekeurige daglichtinstallatie. Met het

daglicht biedt altijd een meerwaarde, bijvoorbeeld door kunstver-

programma kunt u op een nauwkeurige manier daglichtcondities in

lichting te vervangen om elektriciteit te besparen of gratis verwar-

gebouwen simuleren en analyseren, voor- en-na-scenario’s ontwik-

ming via zonnepanelen om energieconsumptie te verminderen.

kelen en uitgebreide rapporten samenstellen om het project te
evalueren. Alle projecten kunnen worden geïmporteerd of
geëxporteerd voor verdere verwerking.

Download op veluxcommercial.nl

Ontwerp uw eigen grootse ideeën. Creëer een prachtige lichtstraat
Wilt u weten of uw ideeën werkelijkheid kunnen worden?
We berekenen graag de mogelijkheden voor u, zodat we u een prijsindicatie kunnen geven.
Neem contact op met uw lokale VELUX Commercial verkoopkantoor voor meer informatie.
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Ontwerpfase

Dagelijks advies
Advies

After sales

Om u op weg te helpen, bieden we u professionele

Ons team van experts staat klaar om u te helpen

begeleiding, ook al op het moment dat uw project

bij elke stap in de planning, het ontwerp en de

nog niet is goedgekeurd.

montage van uw lichtstraatproject.
Neem contact met ons op voor al uw vragen.

Technische documenten
U kunt alle technische documentatie downloaden
van onze websites.

Specificatie
Onze ervaren bouwkundig adviseurs staan voor u
klaar om u te helpen met de specificaties van uw
projecten.

Service
Indien u om wat voor reden dan ook professionele
service nodig heeft voor uw product, staat ons
team van VELUX Commercial service technici
klaar. We zorgen ervoor dat het probleem naar
ieders tevredenheid wordt opgelost.

Montagefase
Ondersteuning op locatie
Tijdens de uitvoering van het project helpen we u
om de voortgang te monitoren en komen we graag
bij u op locatie om te adviseren over de essentiële
zaken betreffende het project.

Garantie

Instructies
We bieden verschillende vormen van training voor

U heeft tien jaar garantie op onze modulaire
daklichten en gootstukken. Op de rolgordijnen,
aandrijvingen en andere elektrische onderdelen die
onderdeel zijn van het modulaire systeem zit drie jaar
garantie. De garantie is alleen geldig bij juiste
montage en juist gebruik.

Garantievoorwaarden kunt u vinden op:
veluxcommercial.nl

Het is ons doel om u te helpen met alle middelen en
antwoorden die nodig zijn om uw project eenvoudig
en zorgeloos te laten verlopen. Daarom bieden we u

een grote variëteit aan experts en adviseurs die u
helpen, zelfs als uw project nog niet is begonnen, tot
ver na de voltooiing. U kunt ons bereiken op:

alle betrokken montagepartners, om zo zeker te
zijn van optimale veiligheid en efficiëntie op de
bouwlocatie. De training kan worden gegeven op
de bouwlocatie waar uw project wordt
uitgevoerd.

Contact

VELUX Nederland
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Adres:

Molensteijn 2, 3454 PT DE MEERN

E-mail:

vms-nl@velux.com

Telefoon:

030 - 6.629.621

VELUX Commercial
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