
Een zolderraam is een raam voor een koude kamer om te 
voorzien in ventilatie en licht op onbewoonde en onverwarmde 
vlieringen.

Zolderramen hebben een geïntegreerd gootstuk, zodat u geen 
apart installatieproduct hoeft aan te schaffen.  

Alle zolderramen zijn geschikt voor daken met dakpannen of 
lei, met een schuin dak tussen 15 en 60 graden en met een 
dakmateriaal met een dikte van max. 90mm.

Dubbele beglazing van 14mm (3-8-3)

Skylight
JAAR
GARANTIE

Dubbele openingspositie – 
ingehangen aan de  
bovenkant of aan de zijkant   

AFMETINGEN

FE4555 FE4573 FE4890 FE9048 FE8585

45 x 55 cm 45 x 73 cm 48 x 90 cm 90 x 48 cm 85 x 85 cm
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UCXxxA13x + UCXxxA2x + ...+ UCXxxA2x

GOOTSTUKKEN

DAKPAN GOOTSTUK | TFX  

Past op alle soorten dakbedekkings-
materiaal met een profielhoogte van 
16-50 mm.

DAKLEI GOOTSTUK | SFX 

Kan toegepast worden bij vlak dakbe-
dekkingsmateriaal met een dikte van 
0-16 mm (2 x 8 mm).

UNIVERSEEL GOOTSTUK | UFX

Past op alle soorten dakbedekkings-
materiaal met een profielhoogte van 
16-120 mm.

COMBI GOOTSTUK | UCX 

Dit is een toepassing voor meerdere 
samenstellingen van dakvensters. Be-
schikbaare voor de maten C2A, C4A, 
M6A en M8A.

De gootstukken vereenvoudigen een perfecte 
inbouw en zorgen ervoor dat het venster 100% 
waterdicht is. 

Let op: de 10 jaar garantie is alleen geldig 
als het dakvenster met het juiste gootstuk is 
ingebouwd. 

Alle gootstukken zijn van aluminium en zijn 
in dezelfde donkergrijze kleur geverfd als het 
venster. 

Alle gootstukken zijn weer- en UV-bestendig 
en zijn op volledige waterdichtheid onder de 
meest strikte voorwaarden getest.

4219 4212

4319 4312

4260

GORDIJNEN

Gordijnen voor binnen en buiten zijn kwali-
teitsproducten die passen op alle RoofLITE®  
dakvensters zonder verdere aanpassingen.

De gordijnen kunnen daarom ook makkelijk  
gemonteerd worden. U hoeft maar de monta-
gehandleiding te volgen die bij elk gordijn wordt 
meegeleverd of kijk naar de stap-voor-stap 
montagehandleiding op de websites.

HET DAKVENSTER VAN UW 
KEUZE IN ZEVEN MATEN

AFMETINGEN

CODE C2A C4A F6A M4A M6A M8A S6A

NOMINALE MAAT

55 cm 55 cm 66 cm 78 cm 78 cm 78 cm 114 cm

78 cm 98 cm 118 cm 98 cm 118 cm 140 cm 118 cm

BUITENMAAT

55 cm     55 cm 66 cm 78 cm 78 cm 78 cm 114 cm

77,8 cm 97,8 cm 117,8 cm 97,8 cm 117,8 cm 139,8 cm 117,8 cm

GLASMAAT

39,8 cm 39,8 cm 50,8 cm 62,8 cm 62,8 cm 62,8 cm 98,8 cm

64,9 cm 84,9 cm 104,9 cm 84,9 cm 104,9 cm 126,9 cm 104,9 cm

DAGMAAT GLAS

37,3 cm 37,3 cm 48,3 cm 60,3 cm 60,3 cm 60,3 cm 96,3 cm

59 cm 79 cm 99 cm 79 cm 99 cm 121 cm 99 cm

FEITELIJK LICHT-OPPERVLAK (m2)

  0.220      0.295     0.478     0.476     0.597     0.729     0.953    

Door een RoofLITE® venster aan te kopen zult u uw 
voordeel doen door de materialen van de beste kwaliteit, 
voorzien van een ongelofelijke garantie van 10 jaar!

Een product van de Scandinavische expert in dakvensters.

Een betrouwbaar venster met een goed 
prestatieniveau op het gebied van warmte 
en waterdichtheid, zorgvuldig getest conform de meest 
recente Europese normen.
... en dit alles tegen de beste prijs op de markt.

Op zoek naar een oplossing voor meer 
licht op zolder?

Kies voor RoofLITE®!

Bezoek onze website voor meer gedetailleerde informatie, 
inbouwadviezen en veel meer:

www.rooflite.nl

JAAR

2014 Altaterra Kft. NEP900-RL-NL

MultiFit

VELUX®  |  Fakro®  |  Keylite®

Optilight®  |   Starlite® 
RoofLITE®  |  Dakstra

MultiFit

RAR, RUR gordijnen passen op dakramen van RoofLITE®, VELUX® (ook de Nieuwe Generatie), FAKRO®, Optilight®, 
Keylite®, Starlite® en DAKSTRA. MIR past op dakramen van RoofLITE® en Dakstra.

VELUX® en het VELUX® logo zijn gedeponeerde merken van de VELUX® Groep. FAKRO® en het FAKRO® logo zijn gedeponeerde merken van de FAKRO® 
Groep. Optilight® en het Optilight® logo zijn gedeponeerde merken van de FAKRO® Groep. Keylite® en het Keylite® logo zijn gedeponeerde merken 
van de the Keylite® Groep. Starlite® en het Starlite® logo zijn gedeponeerde merken van de the Keylite® Groep. Dakea, DAKSTRA, RoofLITE® logo zijn 
gedeponeerde merken van de ALTATERRA Kft.

MAAT

Maak uw venster open en kijk boven op het raam voor 
de juiste maat van uw venster en rolgordijn.

VERDUISTERINGSGORDIJN 

Een gordijn van hoge kwaliteit voor 100% verduister-
ing. Aluminium profielen. Kan eenvoudig en precies 
geplaatst worden.

ROLGORDIJN

Een rolgordijn van hoge kwaliteit voor een mild diffuus 
lichteffect. Constructie van doorschijnend polyester stof.

WARMTEWERING  

Buitenzonwering voor effectieve bescherming tegen 
de zonnewarmte zonder het zicht te beperken.

aerocore hiveduro

aerocore hiveduro

aerocore hiveduro



MEER LICHT!

De CORE-productlijn is een collectie tuimelvensters met een 
elegante handgreep, welke passieve ventilatie mogelijk maakt in 
twee vergrendelde posities.

Het exclusieve ontwerp laat 10% meer daglicht door in uw kamer 
dan menig ander merk-dakvenster.

CORE-vensters kunnen in een dakhelling van 15° tot 90° worden 
geïnstalleerd.

CORE500 

4-16-4H dubbele beglazing met gehard glas aan de buitenkant

core hive

MEER LICHT VOOR IEDERS BUDGET

De AERO productlijn is een collectie centraal gescharnierde 
dakvensters met een elegante handgreep, welke passieve ventilatie 
in in twee vergrendelde posities mogelijk maakt. 

De AERO serie is uitgerust met een ventilatieklep, welke zorgt  
voor een optimale passieve ventilatie (zonder het venster te moeten 
openen).

AERO akramen kunnen geïnstalleerd worden in daken met een 
helling van 15 tot 90 graden.

AERO500

4-16-4H dubbele beglazing met gehard glas aan de buitenkant

De HIVE productlijn is een collectie centraal gescharnierde 
dakvensters met een elegante handgreep, welke passieve ventilatie 
in twee vergrendelde posities mogelijk maakt. 

Het exclusieve ontwerp laat 10% meer daglicht door in uw kamer 
dan de dakvensters van sommige concurrenten.

HIVE dakramen kunnen geïnstalleerd worden in daken met een 
helling van 15 tot 90 graden.

 
 
 
HIVE500

4-16-4H dubbele beglazing met gehard glas aan de buitenkant

MEER LICHT EN GEVENTILEERD COMFORT

16-120 mm 0-16 mm 16-50 mm 15-90°

Ug 1.1
Uw 1.5
W/m²k4,17,3 mm 16-120 mm 0-16 mm 16-50 mm 15-90°

Ug 1.1
Uw 1.5
W/m²k4,17,3 mm

VENTILATIE VOOR ELK BUDGET

De NITO productlijn is een collectie centraal gescharnierde 
dakvensters met een speciaal ‘slimline’ houten profiel, uitgerust 
met een ventilatieklep dat zorgt voor comfort en een toegevoegde 
waarde voor elk budget. 

NITO dakramen kunnen geïnstalleerd worden in daken met een 
helling van 15 tot 90 graden.

Passieve ventilatie voor verse lucht in huis, hetzij via de ventilatieklep 
zonder het venster te moeten openen, hetzij met de handgreep, 
welke twee verschillende openingsposities heeft.

NITO500

4-16-4H dubbele beglazing met gehard glas aan de buitenkant

aero

WEERSBESTENDIG

De DURO productlijn is een collectie centraal gescharnierde 
dakramen met een elegante handgreep, welke passieve ventilatie in 
twee vergrendelde posities mogelijk maakt. De DURO dakramen zijn 
gemaakt van vochtafstotend en eenvoudig schoon te maken PVC. De 
kunststofprofielen zijn tevens geïsoleerd om condensatie te voorkomen 
en een goede thermische prestatie van het raam te waarborgen. Het 
exclusieve ontwerp laat 10% meer daglicht door in uw kamer dan de 
dakvensters van sommige concurrenten. De Rooflite DURO collectie 
zit lager in de daklijn, waardoor niet alleen de warmte-isolatie beter is, 
maar het er van buitenaf ook beter uitziet.

DURO dakramen kunnen geïnstalleerd worden in daken met een helling 
van 15 tot 90 graden.

DURO700

4-16-4H dubbele beglazing met gehard glas aan de buitenkant

duro

 

PVC MATERIAAL 

Voor een hoogwaardig kunststof dakraam, de profielen zijn 
gemaakt van loodvrij PVC met een stalen bewapening voor 
de perfecte greep. Het draaiend gedeelte is stabiel en een 
dik isolatierubber verzekert de isolatie. Duurzaam kader 
en draaiend gedeelte voor alle weersomstandigheden. 
“

WARMTEISOLATIE

RoofLITE® dakvensters beschikken over dubbele beglazing van 24 
mm (gevuld met argon) voor een goede warmte-isolatie en een laag 
emitterend vermogen, wat warmteverlies in de winter verlaagt en 
oververhitting in de zomer beperkt. De U-waarde van de standaard 
500 beglazing is 1,1 W/m2K.

VEILIGHEID

Zowel de binnen-als de buitenruiten van onze vensters zijn van float 
glas gemaakt. In de series 700 en 800 kan de buitenruit van gelaagd 
glas worden gemaakt. Daarnaast beschikt de ruit 800 over een 
gelaagde veiligheidsbeglazing aan de binnenkant.

HANDGREEP

Al onze vensters zijn uitgerust met handgrepen van 
gemodelleerde zink.
De handgrepen hebben drie posities, een is volledig gesloten en 
de andere twee posities maken passieve ventilatie naar behoefte 
mogelijk.

HOUT EN HOUTEN ONDERDELEN

Onze houten raamwerken zijn gemaakt van geselecteerd  
grenenhout, behandeld via vacuüm impregnatie met schimmel 
werende en insectendodende middelen, gevolgd door een laag 
van blanke lak op waterbasis voor een natuurlijke afwerking.  
Alle houten grondstoffen komen van duurzame bossen. 
RoofLITE® is houder van een PEFC chain of custody-certificaat.

KWALITEITSPRODUCTIE

Onze ramen worden geproduceerd in een ISO 9001, ISO 14001 
en OHSAS 18001 gecertificeerde productiefaciliteit in Europa, 
waar de laatste technologieën voor de beste industriële,  
milieu- en arbeidsnormen in acht worden genomen.

DESIGN 

Het exclusieve ontwerp laat 10% meer daglicht door in uw kamer 
dan andere merk-dakvensters.
De RoofLITE® collectie zit lager in de daklijn, waardoor niet alleen de 
warmte-isolatie beter is, maar het er van buitenaf ook beter uitziet.JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR


