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Modulaire Dakserre en Dakkapel systemen

Dakkapel Basic
De Dakkapel uitvoering is een eenvoudige manier om een ruimte te vergroten, door het toepassen van 
een vaste driehoek halen wij de maximale ruimtewinst binnen de 60cm vergunningsvrije regelgeving. 
De Dakkapel basic uitvoering is standaard voorzien van tuimelvensters met ventilatie mogelijkheid in 
een onderhoudsvrije aflak (FAKRO) of een wit afgelakte versie (VELUX). De ramen zijn ook uit te voeren in 
uitzetvensters of elektrisch bedienbare uitvoering.

Beschikbare maten
De LUXboX Dakkapel Basic is er in 2 inbouw hoogtes, 200cm en 225cm. De breedte is modulair samen 
te stellen met breedte maten van 78, 94, 114 en 134cm. De ruimte tussen de ramen is standaard 10cm, 
hierdoor is het mogelijk om een scheidingswand te plaatsen.

Dakserre
Met de Dakserre uitvoering haalt u tot 4x meer daglicht naar binnen doordat de bovenzijde ook is 
voorzien van glas, hierdoor komt het daglicht veel dieper in uw woning dan bij een traditionele dakkapel. 
ook de dakserre valt onder de 60cm vergunningsvrije regelgeving. De Dakserre uitvoering is standaard 
voorzien van tuimelvensters met ventilatie mogelijkheid in een onderhoudsvrije aflak (FAKRO) of een wit 
afgelakte versie (VELUX). De ramen zijn ook uit te voeren in uitzetvensters of elektrisch bediendbare 
uitvoering.

Beschikbare maten
De LUXboX Dakserre is er in 3 inbouw hoogtes, 225cm, 250 en 270cmcm. De breedte is modulair 
samen te stellen met breedte maten van 78, 94, 114 en 134cm. De ruimte tussen de ramen is 
standaard 10cm, hierdoor is het mogelijk om een scheidingswand te plaatsen.

Raamdecoratie en Zonwering
In de LUXboX zijn standaard alle mogelijke raamdecoratie, zonwering en insectenhorren toe te passen, 
deze kunnen vanaf fabriek al voorgemonteerd worden zodat de LUXboX compleet geleverd wordt.

Onderhoudsvrij
De LUXboX Dakserre en Dakkapel zijn aan de buitenzijde voorzien van onderhoudsvrij zetwerk, de 
binnenzijde, kozijn, plafond en zijwangen zijn wit afgewerkt. 
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Vergunningsvrij
Door de vergunningsvrije regelgeving die sinds 2010 
van toepassing is voor dakserre`s, daklichten en 
dakramen waar de LUXboX onder valt steeds meer 
mogelijkheden.
In 90% van de situaties is de LUXboX dakserre en 
dakkapel vergunningsvrij te plaatsen aan de 
achterzijde, zijkant en ook steeds meer aan de 
voorzijde van een woning.

Binnen 1 dag
Met de LUXboX Dakserre of Dakkapel veranderen 
wij binnen 1 werkdag uw zolder in een gezonde 
leefruimte die voor vele doeleinden in te richten is. 
Denk eens na over alle mogelijkheden die er zijn met 
een ruimte waar extra daglicht en ruimte ontstaat 
door het toepassen van een LUXboX.

Meer daglicht en ruimte
Een LUXboX is de ideale ruimtewinner voor meer 
ruimte en daglichtopbrengst. Door de vormgeving 
geniet je van veel meer daglicht in de ruimte, het 
schuin oplopende dak zorgt ervoor dat de LUXboX 
een wordt met de ruimte. 
De LUXboX Dakkapel Basic brengt 2x meer daglicht 
in de woning ten opzichte van een traditionele 
dakkapel.
De Dakserre brengt zelfs 4x zoveel daglicht. 

Kant en klaar
Met het modulair bouwsysteem kunnen wij een 
LUXboX dakserre en dakkapel samenstellen uit 
verschillende onderdelen, dit wordt in onze fabriek 
onder de ideale omstandigheden uitgevoerd. De 
LUXboX wordt in zijn geheel kant en klaar op de 
plaats van bestemming aangeleverd. 
Zo kunt u binnen 1 dag genieten van de nieuwe 
leefruimte met een volledig afgewerkt product.
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*Meerprijs op prijslijst bij keuze voor: *VELUX GGU € 125,00  * VELUX GPU € 200,00 p/stuk incl. 21% BTW

⌂35-55°
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Binnenzijde standaard 
wit afgewerkt
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*Meerprijs op prijslijst bij keuze voor: *VELUX GGU € 125,00  * VELUX GPU € 200,00 p/stuk incl. 21% BTW

⌂35-65°
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Vergunningsvrije 
Dakserre
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*Meerprijs op prijslijst bij keuze voor: *VELUX GGU € 125,00  * VELUX GPU € 200,00 p/stuk incl. 21% BTW

40075/19

⌂40-55°
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Onderhoudsarme
Tuimel of Uitzetramen



D
akserre 270-118

11
*Meerprijs op prijslijst bij keuze voor: *VELUX GGU € 125,00  * VELUX GPU € 200,00 p/stuk incl. 21% BTW

40075/19

⌂35-65°
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M
ogelijkheden

Modulair
De LUXboX is samen te stellen met verschillende 
breedte maten in ramen. Het kan zijn dat er een 
constructief spant staat die niet weg kan of een 
binnenwand. 
Zo kunt u de leefruimte zelf indelen om zoveel 
mogelijk ruimte te winnen.

FLEXX
Wanneer uw dakhelling niet geschikt is voor een 
standaard LUXboX kunnen we met de FLEXX 
oplossing maatwerk leveren.
Zo kunt u altijd het maximale uit uw leefruimte 
halen.

Hijsen
Om de LUXboX netjes en veilig op uw woning te 
plaatsen hebben wij 2 stuks hijsogen 
aangebracht. Zo hangt de LUXboX op de juiste 
schuinte in de kraan en kunnen de monteurs de 
LUXboX veilig en onbeschadigd plaatsen.
Na de montage worden de hijsogen vervangen 
voor waterdichte doppen.

COLOR
Heeft u speciale wensen of wilt u de LUXboX 
aanpassen aan de kleur van de woning?
Dan kunt u de LUXboX geheel zelf 
samenstellen, zo ontstaat er een mooi strak 
geheel op het dakvlak.
De buitenzijde is standaard uitgevoerd in de 
kleur antraciet.

De vensters kunnen aan de binnenzijde ook op 
iedere RAL kleur geleverd worden, zo brengt u 
een eigen sfeer aan uw LUXboX.
Heeft u een moderne woning of juist een 
klassieke woning, de kleuren kunnen van 
verkeers wit tot monumentaal zwart uitgevoerd 
worden.



13Dakserre XXL

Genieten van 
Daglicht & Ruimte
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Samen naar de 
sterren kijken

Baden in daglicht
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GLASS
De LUXboX dakserre GLASS is een unieke 
beleving, met deze uitvoering kunt u echt 
genieten van het uitzicht en daglicht. 
De zijwangen van de dakserre die normaal 
gesloten zijn worden voorzien van een kozijn 
met Triple glas, het extra ruimtelijke gevoel en 
uitzicht wat je hierdoor krijgt geeft nog meer 
toegevoegde waarde aan uw woning.

U kunt kiezen of de LUXboX Dakserre GLASS 
aan beide zijde voorzien wordt van een glazen 
zijwang of aan 1 zijde.

SOLAR
De LUXboX Dakkapel Solar is een innovatief 
en uniek daglichtproduct met een dak dat 
voorzien is van geïntegreerde zonnepanelen. 
Zo geniet u in combinatie van meer daglicht, 
leefruimte en energie.

Met een traditionele dakkapel is het lastig om 
zonnepanelen toe te passen op het platte dak, 
de LUXboX Dakkapel Solar heeft een hellend 
dakvlak waar de zonnepanelen tevens als 
dakbedekking toegepast zijn. Doordat het dak 
van een LUXboX op schuinte ligt is dit een 
ideale hellingshoek voor de zonnepanelen 
voor een optimale opbrengst. 
Onder en boven de LUXboX kunnen 
eenvoudig extra zonnepanelen opgenomen 
worden op het hellende dakvlak. 
Op deze manier benut u het maximale bruto 
dakoppervlak van uw woning om energie op te 
wekken.

Daglicht Centrum
U bent van harte welkom om tijdens 
kantooruren een vrijblijvend bezoek te brengen 
aan ons LUXboX advies centrum, voor een 
passend advies is het handig om een afspraak 
te maken. 
In het LUXboX Advies Centrum is er iedere 
dag (maandag t/m vrijdag) een adviseur 
aanwezig die je vrijblijvend van een passend 
advies voorziet op basis van uw wensen.



LUXboX BV
Lorentzstraat 3b

6716 AD Ede
085-3030665

info@luxbox.nl
www.luxbox.nl

facebook.com/dakserre

pinterest.com/dakserre

twitter.com/luxbox_daklicht

instagram.com/luxbox_dakserre

Deze catalogus is zorgvuldig samengesteld, het is 
mogelijk dat er zet- en drukfouten  aanwezig zijn.
LUXboX BV behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

Prijzen zijn af fabriek
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