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85% van de plafonds en muren in onze huizen zijn wit
Wit reflecteert het daglicht optimaal. Daarom is wit onze standaard.

Witgeverfd hout 

Beschermd met een vocht- en schimmel werende 
impregnatie en afgewerkt met een witte,  
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.

Binnenafwerking: wit … en onderhoudsvriendelijk

Standaard

Onderhouds-
vriendelijk

Buitenafwerking voor dakvensters

Aluminium afwerking (standaard)
Alle VELUX dakvensters worden standaard geleverd met onderhouds vrije,  
antracietgrijze aluminium profielen (in kleur NCS S 7500N).

Zink

Op aanvraag*

Koper RAL-kleur: kies zelf uw kleur voor  
een perfect passend dakvenster.

Perfecte houtbehandeling 

•   Vervaardigd uit gecertificeerd hout van hoge kwaliteit.
•   Geavanceerde productietechnieken zorgen voor een duurzame productkwaliteit.
•  Met kennis en expertise ontwikkeld. 
•  Continue kwaliteitscontroles tijdens productie.

Schoonmaken
Met zuiver water en vochtige 
doek schoonmaken.

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan 

Biedt optimale vochtbestendigheid en is onderhouds vriendelijk.  
Deze afwerking garandeert een goede isolatie en duurzaamheid.

Gevernist hout 

Beschermd met een vocht- en schimmelwerende impregnatie  
en afgewerkt met kleurloze vernis op waterbasis.

Schoonmaken
Met zuiver water en vochtige doek schoonmaken.

PEFC/09-31-020

Afwerking  
& materiaal

De keuze van afwerking hangt vaak af 
van waar het venster wordt geplaatst.  
Bij VELUX bent u altijd zeker van  
de kwaliteit en duurzaamheid van  
de gekozen materialen.

* Gelieve ons te contacteren voor prijzen en levertermijnen.

Ideaal voor  
badkamers  
en keukens.

Schoonmaken
Met zuiver water en vochtige 
doek schoonmaken.
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Buitenafwerking voor gootstukken

Standaard slab
Alle gootstukken voor VELUX dakvensters worden standaard geleverd met een antracietgrijze slab. 
Ze zorgen voor de perfecte integratie van uw venster in het dak.

Op bestelling*

Afwerking in zink (op bestelling*)
De VELUX dakvensters en gootstukken zijn ook beschikbaar in zink titanium (Rheinzink)  
voor een meer klassieke afwerking. 

Opmerking: zink kan niet worden gecombineerd met een rieten dak.

Okergeel Rood-bruin
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https://www.velux.be/nl-be/hulp-en-advies/contacteer-ons/formulaire-question-contact

