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DAKRAMEN

Het Skylux dakraam
Laat niks binnen, behalve frisse lucht
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Daglicht 
zit in ons DNA
Wist je dat Skylux in 1954 startte als een groothandel in glas en spiegels? Toen heetten we nog 
AG.Plastics. Daglicht zit dus altijd al in ons DNA. 

Onze eerste lichtkoepels en lichtstraten zagen bijna 50 jaar geleden het daglicht. Het waren 
knappe oplossingen voor de industriële én de residentiele markt. Ook toen al droomden we 
ervan om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van daglicht. Een heel dankbare droom, want 
daglicht doet je goed, maakt je happy, is onmisbaar voor je gezondheid.

Vandaag staan onze oplossingen in heel Europa synoniem voor kwaliteit, innovatie en 
duurzaamheid. En laat dat nu ook de troeven zijn van ons nieuwe gamma dakramen voor hellende 
daken. 
 

We bouwen verder op bestaande expertise
Skylux nam recent de Limburgse KMO Nordag over. Die onderneming boekte al jaren succes met 
een dakraam dat heel wat unieke voordelen heeft t.o.v. klassieke dakramen in hellende daken. 

Dankzij deze overname combineren we de jarenlange knowhow van een lokale pionier met de 
expertise van een sterke Europese speler als Skylux. We produceren en commercialiseren dit 
unieke dakraam nu op veel grotere schaal en daar profiteer jij als klant natuurlijk van. 
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Een Skylux dakraam:  
als het écht goed moet zijn 
Veel mensen die ooit kozen voor een klassiek wenteldakraam, zijn na verloop van tijd ontevreden over de vele 
minpunten. Herken je het gevoel? 

Wat als er een dakraam zou bestaan zonder de nadelen, en met enkel voordelen?

Een dakraam … 
… dat je wijd openzet zonder dat er één 

enkel insect binnenkomt?  

… waarvan je gerust bent dat je kinderen 
het nooit open krijgen en er doorheen 
kruipen? 

… waarvan je de buitenkant makkelijk 
reinigt zonder jezelf in bochten te 
moeten wringen? 

… waar nooit vuil ophoopt of mos 
verschijnt, onderaan het buitenglas?

… dat probleemloos een eeuwigheid 
meegaat?

… dat dag in, dag uit ventileert, frisse lucht 
altijd binnenlaat en al de rest buiten 
houdt?

Kortom, een dakraam dat je het hele jaar door 
zorgeloos mag openlaten?

Een Skylux dakraam maakt het waar:  
made in Belgium, uniek in de wereld
Het is gebaseerd op een unieke constructie - een Belgische uitvinding die je nergens anders ter wereld vindt. 
Resultaat? Bye-bye insecten en alle andere ongemakken van je huidige klassieke dakraam. Welkom voordelen 
van Skylux! Sommigen noemen het ook het renovatiedakraam. Terecht. Want de plaatsing gaat snel, zonder 
kappen of breken. Is je dak nog in prima staat, maar ben je toe aan nieuwe dakramen, vervang ze dan makkelijk 
door een Skylux dakraam (beschikbaar in alle standaardafmetingen).

Oud dakraam eruit, nieuwe Skylux erin!  
Klinkt dit nog wat mysterieus? Lees verder of bekijk de video op  
mijnskyluxdakraam.be - wedden dat je in 30 seconden overtuigd bent?
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Klassiek wenteldakraam Innovatief Skylux kiepdakraam 

 Insectengaas 
weert insecten langs binnen  insecten 
komen nog steeds in de kamer 

weert insecten langs buiten   
insecten blijven buiten

 Regen, stof, pollen,   
bladeren  komen binnen door open raam 

insectengaas aan de buitenkant houdt alles 
tegen

 Schoonmaken  moeilijk door wentelsysteem  makkelijk door dakkapeleffect

 Kind- en inbraakveilig 
raam opening onderaan   onveilig 
voor kinderen en inbraakgevoelig 

dakraam altijd vergrendeld, zelfs in 
kiepstand – gekeurde handgrepen “veilig 
wonen”

 Vuilophoping 
mogelijk aan de buitenkant van het 
raam 

onmogelijk, dankzij doorlopende oversteek 
van het glas

 Vochtbestendig  risico condens in vochtige ruimtes  zelfs geschikt voor badkamer

Waarom is een Skylux dakraam 
zoveel beter?

Een scharniermoment in de geschiedenis van de dakramen 
Terwijl een klassiek wentelraam roteert rond zijn as, functioneert een kiepdakraam met kiepstanden zoals een gewoon 
raam in een rechte muur. 

Wat een uniek systeem! Dankzij het revolutionaire scharnier draai je het dakraam vanuit kiepstand in één vlotte beweging verder 
door tot de buitenkant naar binnen gekeerd staat, mooi verticaal. Dat is het zogenaamde dakkapeleffect. Superhandig om te 
poetsen.
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REDENEN  
die je meteen  
doen kiezen 
voor Skylux

8
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Laat die muggen maar vrolijk  
buiten zoemen

1

Ons muggenraam is aan de buitenkant en laat geen insecten binnen, ook niet als je het raam naar binnen 
kiept en dus ventileert. Het lijkt simpel, maar zoals vaak met eenvoudige dingen, is niemand er eerder 
opgekomen: dit systeem is uniek in de wereld.

Het verschil met klassieke dakramen
• Als die al een insectengaas hebben, zit het aan de binnenkant. Daarmee komen insecten 

dus nog altijd binnen als je je raam opendoet. Zodra je het doek omhoog trekt, vliegen 
ze binnen.

• Bladeren, regen en stof dwarrelen binnen als het raam openstaat.

• De muggenhor zit meestal niet in de prijs inbegrepen. Een extra hoge kost dus bovenop 
de standaardprijs.

• De manueel te bedienen muggenhor 
(screendoek) houdt alle insecten 
tegen. 

• Standaard in de prijs verrekend.

• We bieden je ook de kans om de         
muggenhor te combineren met een 
zonwering (het screendoek is dan iets 
donkerder).

• De muggenhor weert ook bladeren, 
regen, stof … 

• Nog straffer: de muggenhor is een 
anti-allergisch screendoek dat zelfs 
pollen buiten houdt.

• Eenvoudige demontage langs binnen.

Geen doorsnee 
muggenhor
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Zet het raam open en laat  
je kinderen gerust spelen

2

Het verschil met klassieke dakramen

Dit weet je allicht uit ervaring: als je een klassiek wenteldakraam openzet, 
gaapt er onderaan direct een flinke opening. 

Letterlijk een open invitatie voor kleine deugnieten om er doorheen te 
klimmen naar buiten, en voor inbrekers om binnen te komen rondsnuffelen.  
Dat maak je liever niet mee.

Geef ook 
inbrekers geen 
kans
Het veiligheidsbeslag is inbraak-
werend en SKG-gekeurd. Dit 
SKG-certificaat bewijst dat het 
hang- en sluitwerk meer dan 
voldoende beveiligd is tegen 
inbraak:

• 4-puntsvergrendeling in 
gesloten en ventilatiestand 
(vanaf breedtemaat 94cm)

• 3-puntsvergrendeling in de 
verschillende verluchtings- 
standen (in de kleinere   
breedtematen)

• Vergrendeld tegen windstoten

De kiepstand van een Skylux kiepdakraam heeft een kinderbeveiliging. Die vergrendelt het raam voor het 
volledig zou doordraaien. Daarnaast is het raam standaard voorzien van grepen met het Politiekeurmerk                 
“Veilig Wonen”®.
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Verdraaid makkelijk te reinigen3
Je Skylux dakraam draai je vlot binnenstebuiten tot de buitenkant mooi verticaal naar binnen staat gedraaid. 
Het voordeel van dit dakkapeleffect is duidelijk: die buitenkant van je dakraam maak je nu makkelijk schoon. 
Poetsen wordt (bijna) een plezier met dit unieke scharniersysteem. 

Er valt trouwens veel 
minder te reinigen, 
want vuilophoping 

aan de buitenzijde is 
verleden tijd. Dankzij 

de doorlopende over-
steek op het Skylux 

dakraam lopen regen 
en vuil er netjes af.

Het verschil met klassieke dakramen

Bij een gewoon wenteldakraam stopt het glas aan de buitenzijde tegen 
een profiel. Gevolg: het vuil blijft op dit profiel staan, soms zelfs met 
mosvorming als resultaat.
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Een onverslijtbaar dakraam,  
kan dat? Bij Skylux wel.

Hoge isolatie- en uitstekende 
akoestische waarden

4

5

Skylux dakramen zijn gemaakt met aluminium buitenframes die niet in aanraking 
komen met het hout. De verbinding tussen aluminium en hout bestaat uit afstands- 
houders in pvc. Dat is opnieuw een bijzonder innovatieve vondst: het maakt de 
dakramen onverslijtbaar, zelfs in uitzonderlijk slechte weercondities. 

Extreme hitte, koude, lawaai … Heerlijk toch, als je 
al het vervelende van de buitenwereld makkelijk 
buiten weet te houden? 

Daarvoor zorgen de uitzonderlijke kwaliteit en          
afwerking van het hoogrendementsglas. Ook 
de thermo alu-houtverbinding met de kunststof 
afstandshouders maakt de dakramen bestand 
tegen de meest extreme weersomstandigheden.

Het verschil met klassieke dakramen
• Bij de meeste klassieke dakramen raken het buitenframe  

en het hout elkaar wel. Dat zorgt voor wrijving, slijtage 
en condensvorming die niet weggeraakt op de aluminium                                  
en dus het hout aantast. 

Extra pluspunt: onze dakramen zijn behandeld  
volgens het certificaat Qualicoat-label.  
Bovendien heeft het hout een F.S.C.-label.

Technisch weetje
Isolatiewaarde: 1,0 W/m2K met  
Warm-Edge thermisch verbeterde 
afstandshouder.
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Geniet ook van het knappe en 
hoogwaardige design

6

Het gestroomlijnde design zonder zichtbare buitenbevestigingen geeft elk Skylux dakraam een strakke look. 

Het dakkapeleffect is op zich al heel stijlvol, zowel van binnenuit als van buitenuit 
bekeken. Vanuit geen enkel ander dakraam ter wereld heb je zo’n wijds uitzicht 
en aangezien je raam in dakkapelstand verticaal staat, krijg je extra vloerruimte. 
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Geëxtrudeerde alu-profielen

• Dikte ±1,8 mm gepoedercoat in RAL-kleur 7021 met structuur (Qualicoat label).

• UV-bestendig en slaghagelvast.

Thermo alu-hout-verbinding

Het aluminium buitenschrijnwerk komt niet in aanraking met de houten binnen-      
afwerking. Dit isoleert extra en vermindert het contactgeluid. Bovendien zijn er geen 
zichtbare buitenbevestigingen meer. Deze techniek voorkomt ook houtrotting d.m.v. 
condens.

Houten  
raamprofielen

 
• Duurzaam larikshout: 1e keus        

gelammelleerd kwartier hout. 

• Behandeld met een vocht- en    
schimmelwerende impregnatie. 

• Voorzien van een primer en            
ondehoudsvrije hoogwaardige        
afwerkingslak RAL 9010.

• Perfect geschikt voor vochtige        
ruimtes zoals badkamers. 

De duurzame oplossing,  
zelfs in vochtige badkamers

7

Enkele technische aspecten die mee 
het verschil maken:
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Installatietip

Laat dit klusje best door een 
erkende Skylux installateur 
doen. Je beste garantie op 
vakwerk! Onze installateurs 
zijn uitstekend opgeleid en ze 
werken snel en proper.

mijnskyluxdakraam.be

Vind de Skylux vakman  
in jouw buurt op 

Afmetingen
Geen zorgen, keuze genoeg: ons Skylux gamma dakramen bestaat in alle standaard afmetingen.

78 x 98

78 x 118

78 x 140

94 x 118

94 x 140

114 x 98

114 x 118

134 x 98

134 x 140

Je oude dakraam 
vervangen we vlot

8

Heb je graag stof en vuil in huis? Nee toch? 
Ook op dat vlak zit je goed: onze Skylux dakramen zijn beschikbaar in alle afmetingen van klassieke dakramen. Die 
vervangen we dus makkelijk, terwijl je dak ongeschonden blijft. Geen extra kapwerk, massa’s stof of rommel in huis! 
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• Kiepdakraam met revolutionair scharnier onderaan:  
dit is het grote verschil met een klassiek wenteldakraam  
dat in het midden roteert rond zijn as.

• Inbraakveilig, comfortabel, onderhoudsvriendelijk.

• Kiepstanden: 1 kierstand en 2 verluchtingsstanden.

• Alle kiepstanden zijn blokkeerbaar.

Kiepdakraam SKY10: 
het revolutionaire dakraam

Accessoires
• Manuele muggenhor én zonweringsdoek (combiscreen)

Dit doek houdt niet alleen de muggen en andere 
vervelende insecten buiten, maar ook de warmte 
van de zon. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat een 
buitenzonwering de warmte tegenhoudt nog voor die 
het glasoppervlak bereikt. Gevolg: heerlijk fris in de 
kamer. 

Standaard meer dan een dakraam:  
manuele muggenhor inbegrepen

In tegenstelling tot bij de meeste andere klassieke dakramen hoort het insectengaas wel tot de  
standaard uitrusting van Skylux. Logisch, want het is een essentieel element van onze constructie.

• Verduistering 
Deze manuele verduistering aan de binnenkant van 
het raam is ideaal voor de slaapkamers. 

• Upgrade van het glas (zie prijslijst)
• Gootstukken
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Referentie: Kiepdakraam SKY10
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• Kiepdakraam met authentieke look aan de buitenzijde  
en met verticale glasverdeling in het midden.

• Binnenafwerking in massief eik, ideaal wanneer je  
een huis of gebouw wil met een traditioneel uitzicht.

• Sierhandgreep aan de bovenzijde van  
de raamvleugel.

• Uiterst duurzame profielen dankzij  
de vocht- en schimmelwerende  
behandeling tegen blauwzwam, 
houtrot en insecten.  
Eindafwerking met een  
2 componenten vernis.  

Accessoires
• Muggenhor, verduistering ... en nog veel meer opties:  

allemaal apart te bespreken met je Skylux installateur - die vertelt je er alles over!

Kiepdakraam Rustiek SKY20:  
het authentieke dakraam
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Referentie: Kiepdakraam SKY20



18

Prijzen
Beschikbare maten (breedte x hoogte) 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x98 114x118 134x98 134x140*

Bruto prijzen Kiepdakraam SKY10
1.  SKY10 inclusief muggenhor 1008 1069 1125 1174 1236 1162 1244 1249 1390
2. SKY10 inclusief combiscreen (muggenhor en zonweringsdoek) 1095 1163 1225 1279 1348 1267 1357 1362 1522
3. SKY10 inclusief muggenhor en verduistering 1118 1188 1252 1308 1380 1298 1393 1412 1566
4. SKY10 inclusief combiscreen en verduistering 1205 1282 1352 1413 1492 1403 1506 1525 1698

Bruto prijzen Kiepdakraam rustiek SKY20
1. SKY20 (naakt raam) 1269 1344 op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag
2. SKY20 inclusief muggenhor 1362 1446 op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag
3. SKY20 inclusief combiscreen (muggenhor en zonweringsdoek) 1449 1540 op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag
4. SKY20 inclusief muggenhor en verduistering 1472 1565 op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag
5. SKY20 inclusief combiscreen en verduistering 1559 1659 op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Bruto prijzen Gootstukken (noodzakelijk bij te bestellen)
Gootstukken pannen 157 158 159 172 173 180 182 190 192
Gootstukken leien 189 190 191 206 207 216 218 228 230

Opties

1. Accessoires
Muggenhor 93 102 113 117 122 111 119 125 139

Combiscreen (muggenhor en zonweringsdoek) 180 196 213 222 234 216 232 238 271

Verduistering (keuze uit 6 standaardkleuren)
 donkergrijs              wit
 antraciet                  crème
 lichtgrijs                   beige

110 119 127 134 144 136 149 163 176

Andere kleuren of types verduistering (lichttemperend, plissé, verticale lamellen 
zijn op aanvraag en met leveringstermijn vanaf 3 weken

Regelbare bedieningsstang voor hoger gelegen dakramen 43 43 43 43 43 43 43 43 43

2. Supplement glas
Supplement beglazing - akoestisch  38dB 28 34 41 43 52 44 55 54 80

Supplement beglazing - superisolerend (Ug waarde van 0,7 W/m²K) op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Supplement beglazing - hittewerend- type Sanco Sun (geharde ruit 6mm) 41 45 50 54 65 56 65 64 87

Supplement aluminium glasverdeling op buitenzijde 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Supplement aluminium + houten glasverdeling op buiten- en binnenzijde 38 38 38 38 38 38 38 38 38

3. Alternatieve RAL-kleuren  voor het binnenkader
Supplement RAL-kleur binnenkaders naar keuze - voor 1 dakraam (prijs per stuk) 186 186 186 186 186 186 186 186 186

Supplement RAL-kleur binnenkaders naar keuze - vanaf 2 dakramen (prijs per stuk) 158 158 158 158 158 158 158 158 158

Supplement RAL-kleur binnenkaders naar keuze - vanaf 3 dakramen (prijs per stuk) 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Supplement RAL-kleur binnenkaders naar keuze - vanaf 4 dakramen (prijs per stuk) 71 71 71 71 71 71 71 71 71

Supplement RAL-kleur binnenkaders naar keuze - vanaf 5 dakramen of meer (prijs per stuk) 54 54 54 54 54 54 54 54 54

*Minimum dakhelling van 45°
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Beschikbare maten (breedte x hoogte) 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x98 114x118 134x98 134x140*

Bruto prijzen Kiepdakraam SKY10
1.  SKY10 inclusief muggenhor 1008 1069 1125 1174 1236 1162 1244 1249 1390
2. SKY10 inclusief combiscreen (muggenhor en zonweringsdoek) 1095 1163 1225 1279 1348 1267 1357 1362 1522
3. SKY10 inclusief muggenhor en verduistering 1118 1188 1252 1308 1380 1298 1393 1412 1566
4. SKY10 inclusief combiscreen en verduistering 1205 1282 1352 1413 1492 1403 1506 1525 1698

Bruto prijzen Kiepdakraam rustiek SKY20
1. SKY20 (naakt raam) 1269 1344 op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag
2. SKY20 inclusief muggenhor 1362 1446 op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag
3. SKY20 inclusief combiscreen (muggenhor en zonweringsdoek) 1449 1540 op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag
4. SKY20 inclusief muggenhor en verduistering 1472 1565 op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag
5. SKY20 inclusief combiscreen en verduistering 1559 1659 op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Bruto prijzen Gootstukken (noodzakelijk bij te bestellen)
Gootstukken pannen 157 158 159 172 173 180 182 190 192
Gootstukken leien 189 190 191 206 207 216 218 228 230

Opties

1. Accessoires
Muggenhor 93 102 113 117 122 111 119 125 139

Combiscreen (muggenhor en zonweringsdoek) 180 196 213 222 234 216 232 238 271

Verduistering (keuze uit 6 standaardkleuren)
 donkergrijs              wit
 antraciet                  crème
 lichtgrijs                   beige

110 119 127 134 144 136 149 163 176

Andere kleuren of types verduistering (lichttemperend, plissé, verticale lamellen 
zijn op aanvraag en met leveringstermijn vanaf 3 weken

Regelbare bedieningsstang voor hoger gelegen dakramen 43 43 43 43 43 43 43 43 43

2. Supplement glas
Supplement beglazing - akoestisch  38dB 28 34 41 43 52 44 55 54 80

Supplement beglazing - superisolerend (Ug waarde van 0,7 W/m²K) op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Supplement beglazing - hittewerend- type Sanco Sun (geharde ruit 6mm) 41 45 50 54 65 56 65 64 87

Supplement aluminium glasverdeling op buitenzijde 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Supplement aluminium + houten glasverdeling op buiten- en binnenzijde 38 38 38 38 38 38 38 38 38

3. Alternatieve RAL-kleuren  voor het binnenkader
Supplement RAL-kleur binnenkaders naar keuze - voor 1 dakraam (prijs per stuk) 186 186 186 186 186 186 186 186 186

Supplement RAL-kleur binnenkaders naar keuze - vanaf 2 dakramen (prijs per stuk) 158 158 158 158 158 158 158 158 158

Supplement RAL-kleur binnenkaders naar keuze - vanaf 3 dakramen (prijs per stuk) 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Supplement RAL-kleur binnenkaders naar keuze - vanaf 4 dakramen (prijs per stuk) 71 71 71 71 71 71 71 71 71

Supplement RAL-kleur binnenkaders naar keuze - vanaf 5 dakramen of meer (prijs per stuk) 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Alle prijzen zijn exclusief btw en montage

Contacteer onze premium dakwerkers voor een correcte plaatsing van uw dakraam
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Nog vragen ?
Bekijk nu onze video op mijnskyluxdakraam.be 
en geniet straks het hele jaar door van zalig  
frisse lucht in je woning.

Zoek je een plaatser?
Wij zorgen ervoor.
Een Skylux dakraam plaatsen is relatief eenvoudig. Maar ook al ben je een 
handige harry, toch laat je onze producten beter installeren door een ervaren 
vakman.

Stuur een mail naar vindeenplaatser@skylux.be  
We bezorgen je zo snel mogelijk de gegevens van de geknipte vakman.

Meer informatie nodig?
Bel ons op +32 (0)56 20 00 00 of mail naar info@skylux.be
Op www.skylux.be vind je alle info over al onze producten.

SKYLUX NV
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
INFO@SKYLUX.BE
WWW.SKYLUX.BE


