
1, 2, 3… maal meer daglicht

VELUX 2in1  
en 3in1 dakvensters



Innovatie: de VELUX 2in1 
en 3in1 dakvensters
Onze 2in1 en 3in1 dakvensters 
creëren een uitzonderlijk 
panoramisch uitzicht en 
laten meer daglicht binnen, 
zodat u het potentieel van uw 
ruimte kunt benutten. Geef 
uw interieur een gevoel van 
ruimte, creëer een warme 
sfeer en geniet van natuurlijke 
ventilatie in één oplossing.

Ruimtelijk gevoel
Meer daglicht creëert 
een ruimtelijker gevoel

Transformeer uw ruimte
Maak uw ruimte open 
met meer daglicht en 
een groter uitzicht

Meer waarde voor uw geld
Een meer efficiënte 
manier om meer licht in 
uw ruimte te krijgen

Herontwerp het 
leven met daglicht

Uw ruimte 
herinrichten 

was nog nooit 
zo eenvoudig.

https://www.velux.be/nl-be/producten/dakvenster/ggls-dakvenster?_gl=1*2at95m*_up*MQ..*_ga*MjA1NTk4MjcxOS4xNjU5NjMwNDc0


Breng uw 
dromen tot leven

1, 2, 3… maal meer daglicht
Het licht in uw ruimte maximaliseren hoeft 
niet moeilijk of duurder te zijn. 

Met onze 3in1 en 2in1 dakvensters kunt u elke ruimte 
vullen met meer licht en frisse lucht - en dat allemaal 
dankzij het gebruik van meerdere dakvensters in één 
enkel frame, voor een voordeligere enkele installatie.

Meer daglicht
Natuurlijk licht speelt de belangrijkste rol bij de transformatie 
van uw ruimte, waardoor deze groter en levendiger aanvoelt. 
Plaats uzelf in de schoenen van een architect en beoordeel 
eerst de juiste hoeveelheid licht. Laat onze 2in1 en 3in1 
dakvensters zorgen voor een frisser, gelukkiger huiselijk leven.

Laat u inspireren
Bezoek onze website en ontdek wat onze klanten te zeggen 
hebben en hoe 2in1 en 3in1 dakvensters van hun kamer 
hun favoriete plek hebben gemaakt, hun comfort hebben 
verbeterd en hun dromen werkelijkheid hebben gemaakt.

https://www.velux.be/nl-be/klantenverhalen?_gl=1*17qgg5f*_up*MQ..*_ga*OTc0NDUzMzM4LjE2NTk2MzA0ODc
https://www.velux.be/nl-be/klantenverhalen?_gl=1*17qgg5f*_up*MQ..*_ga*OTc0NDUzMzM4LjE2NTk2MzA0ODc


Geniet van een nieuwe heldere start
Verhuizen naar een nieuwe woning of uw 
huidige woning renoveren is het begin van 
uw toekomst. Of u nu uw professioneel leven 
verbetert met een nieuw kantoor, uw ruimte 
aanpast om een meer uitnodigend thuisleven 
te creëren, of het gezinsleven omarmt door 
ruimte te maken voor een langverwachte 
baby, meer daglicht binnenbrengen is de 
perfecte eerste stap naar uw droomhuis.

Het begin van 
een mooi project



Bedenk opnieuw wat mogelijk is
Meer licht binnenlaten ontsluit nieuwe ideeën, 
brengt ongeziene oplossingen aan het licht 
en creëert frisse perspectieven - om uw 
ruimte nog meer uitstraling te geven.

U kunt niet alleen meer licht naar binnen brengen,  
u kunt ook meer van het landschap buiten zien. Een 
ruimer uitzicht en frisse, schone lucht zorgen ervoor 
dat u zich meer verbonden voelt met uw omgeving
en brengen de natuur naar u toe.

Omarm de kracht van het licht om uw 
huis tot volle bloei te zien komen.

Vergroot  
uw horizon

Ontvang een 
gratis visualisatie 

van uw ruimte

https://inspiration.velux.nl/aanvraag-voucher?_ga=2.75255377.2123514529.1655716410-847427190.1641301770


Uw droomruimte gemakkelijk gerealiseerd
Meer daglicht, meer ruimte en een mooier 
uitzicht: dit was nog nooit zo eenvoudig.

Onze 2in1 en 3in1 dakvensters bieden ook een betere 
prijs-kwaliteitverhouding. Met meerdere vensters 
geïntegreerd in één frame, kunt u genieten van alle 
voordelen van grote dakvensters in één installatie.

Groter leven,  
slimmer ontwerpen



Meer daglicht
Vergeleken met een enkel 
dakvenster geniet u met 
ons 3in1 dakvenster van 
tot wel 289% meer licht 
(249% met het 2in1 
dakvenster) en creëert u 
een gevoel van ruimte.

Panoramisch uitzicht
Breng meer van buiten 
naar binnen met de 
indrukwekkende extra 
breedte van de 2in1 en 
3in1 dakvensters, die uw 
mooie uitzicht uitbreidt.

Slanker profiel
Het slanke profiel zorgt 
voor een strakke, elegante 
look die de hoeveelheid 
natuurlijk licht die de ruimte 
binnenkomt maximaliseert.

Meerdere vensters, 
één frame
Ons unieke ontwerp is de 
snelste en gemakkelijkste 
manier om meer licht in 
uw ruimte te brengen.

Richt uw ruimte opnieuw 
in met meer daglicht



3 types 
om aan uw 
behoeften 
te voldoen

3in1
3 vensters van dezelfde 
grootte: 2 wentelende 
vensters en 1 middelste vast 
venster. Beschikbaar in 2 
maten en 2 types beglazing.

2in1 symmetrisch
2 vensters van dezelfde 
grootte: 1 wentelend 
venster en 1 vast venster. 
Beschikbaar in 4 maten 
en 2 types beglazing.

2in1 asymmetrisch
2 vensters van verschillende 
grootte: 1 wentelend 
venster en 1 vast venster. 
Beschikbaar in 4 maten 
en 2 types beglazing.

Manuele of 
gemotoriseerde bediening
Het venster op zonne-
energie wordt volledig 
op afstand bediend. Deze 
veilige, betrouwbare en 
intelligente optie biedt u 
elke dag comfort. Het sluit 
ook automatisch wanneer 
het begint te regenen - u 
hoeft zich dus nooit zorgen 
te maken over regenschade 
aan uw interieur.

Opening - wentelend 
of uitzetbaar
Beide versies hebben 
ingebouwde ventilatie, 
terwijl de optie met 
bediening onderaan tot 
45° geopend kan worden 
voor een vrij uitzicht en een 
ruimtelijke balkonsfeer.

Klik hier om het assortiment te ontdekken

Kies uw 
dakvenster

https://www.velux.be/nl-be/producten/dakvenster/ggls-dakvenster?_gl=1*z7tave*_up*MQ..*_ga*MTkxMTgxNjcxOS4xNjU5NjMwNjA1


Alle producten maken gebruik van ThermoTechnology™ voor 
uitstekende energie-efficiëntie, isolatie en een luchtdichte afsluiting.

Beglazingsopties

Dubbel glas 3-voudig glas
Demping van regengeluid √ √
Veiligheidsglas √ √
Gehard glas √ √
UV-filter √ √
Easy-to-clean coating √
Anti-dauw √

Kies de beglazing die het best bij uw ruimte past - 
van UV-filter tot extra geluidsisolatie en verbeterde 
thermische efficiëntie met 3-voudig glas.



Van regeling van uw 
binnenklimaat tot 
lichtregeling hebben wij extra 
opties om die finishing touch 
toe te voegen en het meeste 
uit uw dakvensters te halen.

2in1 en 3in1 dakvensters 
zijn compatibel met alle 
VELUX binnengordijnen 
en buitenbeschermingen 
tegen de warmte voor een 
gemakkelijke regeling van uw 
binnenklimaat, zelfs op de 
warmste dagen van het jaar.

Ontdek uw opties voor 
gordijnen, rolluiken en Smart 
Home oplossingen, inclusief 
App Control, om uw huis 
praktischer en net dat beetje 
meer finesse te geven.

Verhef  
uw ruimte

https://www.velux.be/nl-be/producten/gordijnen-en-rolluiken?_gl=1*16gajp3*_up*MQ..*_ga*NTgxOTAwMzE5LjE2NTk2MzA4MTc.
https://www.velux.be/nl-be/producten/buitenbescherming?_gl=1*1sg1qtj*_up*MQ..*_ga*MjE0Mzg0MTY5NC4xNjU5NjMwODI5
https://www.velux.be/nl-be/producten/smart-home?_gl=1*10bnmvk*_up*MQ..*_ga*MTg5OTM3OTkyNi4xNjU5NjMwODQ4
https://www.velux.be/nl-be/producten/smart-home?_gl=1*10bnmvk*_up*MQ..*_ga*MTg5OTM3OTkyNi4xNjU5NjMwODQ4


Wij zijn er om u te helpen 
de mogelijkheden van uw 
ruimte te ontdekken.
Overleg met onze 
vriendelijke deskundigen 
in onze showroom of 
maak gebruik van onze 
gratis visualisatiedienst 
om uit te zoeken wat uw 
beste opties zijn en het
beste uit uw ruimte 
te halen. 

Bekijk het 
potentieel van 
uw ruimte

Onze VELUX gekwalificeerde 
installateurs ondersteunen 
u van het begin tot het 
einde van uw project.
Zij zijn allemaal grondig 
opgeleid om al uw vragen 
over de installatie van VELUX 
dakvensters te beantwoorden 
en ervoor te zorgen dat uw 
installatie aan onze hoge 
kwaliteitsnormen voldoet. 
Dit geeft u gemoedsrust.

BEZOEK ONZE 
SHOWROOM

ONTVANG EEN GRATIS 
VISUALISATIE VAN 

UW RUIMTE

VIND EEN INSTALLATEUR

https://www.velux.be/nl-be/hulp-en-advies/contacteer-ons/showroom?_gl=1*ako5r6*_up*MQ..*_ga*MjYyMjg2MjkxLjE2NTk2MzA4OTE.
https://inspiration.velux.be/nl/vdexvoucher
https://www.velux.be/nl-be/hulp-en-advies/voor-aankoop/vind-een-installateur?_gl=1*13jt2p5*_up*MQ..*_ga*NTY3OTE5ODA0LjE2NTk2MzA5Mzg.


Werken aan een 
duurzame toekomst

Onze producten helpen heldere, gezonde en 
energie-efficiënte plaatsen te creëren om 
te leven, te werken, te leren en te spelen. 

Onze duurzaamheidsstrategie bevat gedurfde 
verbintenissen om ons bedrijf om te vormen, 
onder meer door de koolstofvoetafdruk van 
onze producten te halveren, digitale producten 
voor duurzaam leven te creëren en over te 
schakelen op recycleerbare verpakkingen, 
waarbij geen plastic wordt gebruikt.
Omdat het onze natuur is.

Wanneer u een VELUX oplossing koopt, maakt 
u deel uit van deze reis. Lees meer over onze 
ambitieuze strategie op www.velux.com

SUSTAINABILITY
STRATEGY 2030

https://www.velux.com/what-we-do/sustainability/sustainability-strategy


Neem contact met ons op om 
te zien hoe u daglicht kunt 
gebruiken om uw ruimte 
opnieuw vorm te geven

VELUX Belgium
Bd de l’Europe 121
1301 Bierges (Waver)
velux.be

Vind ons hier:
      facebook.com/VELUXBelgium
      linkedin.com/company/velux
      instagram.com/VELUX

Start eenvoudigweg 
uw volgende fase

http://facebook.com/velux.nl
http://linkedin.com/company/velux
http://instagram.com/VELUX

