
INTEGRATED BY US 
POWERED BY NATURE
VELUX Solar Integrator 
voor integratie van VELUX dakramen in indak zonnepaneelsystemen

NIEUW!



VELUX Solar IntegratorVELUX Solar Integrator

Duurzaam en  
gezond wonen 
met VELUX  
Solar Integrator

Al meer dan 75 jaar maken VELUX dak- 
ramen het mogelijk waardevolle ruimten 
onder het hellende dak te transformeren 
naar lichte en open leefruimten. VELUX 
dakramen zorgen voor natuurlijk licht en 
maken het mogelijk frisse lucht de ruimte 
binnen te laten en zo een gezonder binnen-
klimaat te creëren. Dit is van groot belang, 
gezien het feit dat we 90% van onze tijd 
binnen zijn en dat de lucht in onze woningen 
tot wel 5 keer meer vervuild kan zijn dan de 
buitenlucht.

Gezond en comfortabel wonen 
onder het zonnepaneeldak

De wereld wordt geconfronteerd met 
klimaatveranderingen, waardoor natuurlijke 
energiebronnen een steeds belangrijkere bron 
van energie worden. Een van de oplossingen 
die een bijdrage levert aan een duurzame 
toekomst, is gebruikmaken van de kracht van 
de zon en deze om te zetten naar zonne- 
energie. Integratie van VELUX dakramen in 
een zonnepaneeldak maakt een woning niet 
alleen duurzamer, ook creëert dit een  
gezonder en comfortabeler binnenklimaat. 
Vol met daglicht en frisse lucht. 



Een esthetische en 
kwalitatieve oplossing

Past perfect in het 
zonnepaneelgrid

Zijdelen Robuustheidstest

De VELUX Solar Integrator is een speciaal ontwikkeld 
gootstuk dat VELUX dakramen perfect laat aansluiten op 
een geselecteerd aantal indak zonnepaneelsystemen van 
verschillende fabrikanten. Hierdoor wordt het dak optimaal 
gebruikt voor het opwekken van zonne-energie en wordt 
tegelijkertijd een comfortabele leefruimte onder het dak 
gecreëerd. De naadloze integratie zorgt bovendien voor een 
esthetisch geheel met de zonnepanelen. 

Geen schaduweffect

VELUX Solar IntegratorVELUX Solar Integrator

VELUX dakramen geïntegreerd in het 
Navitect II energiedak van Emergo.

De belangrijkste 
eigenschappen 

Onze VELUX Solar Integrator garandeert dat 
de VELUX dakramen perfect passen in het  
zonnepaneelgrid en bieden een eenvoudige, 
snelle, veilige en naadloze integratie.

Het gootstuk bedekt of blokkeert het 
zonnepaneel niet, zodat volledig gebruik 
van de zonnepanelen en een maximale 
energieopwekking gegarandeerd is. 

Het ontwerp van onze unieke en innovatieve 
zijdelen biedt een flexibiliteit tot 25 mm. Dit 
betekent dat de perfecte positie van de zonne-
panelen en het dakraam gewaarborgd is. 

Een compleet zonnepaneeldak met 
VELUX dakramen is getest in de grootste 
windtunnel van Noord-Europa. Er is getest 
op windbestendigheid en waterdichtheid, 
gebruikmakend van meer dan 50 jaar 
aan weerdata. De uitgebreide testen 
garanderen dat VELUX producten een 
lange levensduur hebben.

25 mm



We weten dat zelfs de slimste oplossingen niet van  
waarde zijn als deze niet eenvoudig en veilig verwerkt kunnen 
worden. Daarom is tijdens de ontwikkeling van de VELUX  
Solar Integrator nadruk gelegd op een eenvoudige montage. 

VELUX Solar Integrator is een universele 
oplossing die aansluit op diverse indak 
zonnepaneelsystemen. Onze oplossing 
zorgt dat het VELUX dakraam perfect 
in het zonnepaneelgrid past door de 
eenvoudige, snelle en naadloze integratie.  

Het ontwerp van onze unieke en 
innovatieve zijdelen biedt een flexibiliteit 
tot 25 mm. Dit betekent dat een perfecte 
positionering van zowel zonnepanelen als 
het dakraam gewaarborgd is. Kortom, 
snel en eenvoudig een hoog kwalitatief 
resultaat. 

Flexibele, snelle en veilige integratie 

Eenvoudige integratie

Product- 
assortiment

VELUX Solar IntegratorVELUX Solar Integrator

MK06 780 × 1178 mm

SK10 1140 × 1600 mm

MK08 780 × 1398 mm

Maatcodering en afmetingen

Integrated by us  
powered by nature
Voor de perfecte integratie van VELUX dakramen in een indak 
zonnepaneelsysteem, heeft u 4 producten nodig: 

NIEUW!

Het productassortiment is beschikbaar 
in 2 kleuren (grijs en zwart) en 4 maten, 
zodat VELUX dakramen eenvoudig 
kunnen worden geïntegreerd met de 
meest gebruikte zonnepaneelsystemen.

PK08 942 × 1398 mm
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Benodigd Nieuw dakraam Bestaand dakraam 
Alleen dakramen met een

K in de maatcodering, 
bijv. GGL MK08 2070

Installatie door Verkrijgbaar bij

1 VELUX dakraam

2 VELUX Solar Integrator
• GSE/ Homij = ODL
• Navitect II = ODN

Aannemer
Timmerman

VELUX dealer /  
bouwmaterialen-

handel

3 GSE/ Homij - VELUX 
connector
of
Navitect II - VELUX 
connector 

Pv-installer
E-installer

Installatie-
groothandel4 Zonnepaneelsysteem

Neem voor vragen over VELUX dakramen en de VELUX Solar Integrator contact op met de VELUX dealer. 
Voor vragen over de connectoren en de zonnepaneelsystemen, neem contact op met de installatiegroothandel.
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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

juni 2019

linkedin.com/company/velux

facebook.com/velux.nl

twitter.com/velux_nl

instagram.com/veluxgroup

youtube.com/veluxnl

pinterest.com/veluxnederland

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Volg ons ook via:


