GEZOND WONEN
DANKZIJ VOLOP
DAGLICHT IN JE
HUIS
Voldoende daglicht in huis is een eerste vereiste voor gezond
wonen. Natuurlijk licht heeft grote invloed op ons welzijn en
omdat we steeds meer tijd binnenshuis doorbrengen, is
zorgen voor voldoende daglichttoetreding zorgen voor
onszelf. Gelukkig zijn er steeds meer slimme manieren om
zelfs in de donkerste hoekjes nog daglicht te laten
binnenstromen.
VELUX
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De beleving van
licht en donker is
heel persoonlijk.
De meeste mensen
waarderen vooral
de lichtheid en
luchtigheid van de
doorzonwoning,
anderen houden
meer van de
stemmigheid van
schemering en
kunstlicht. Hoe dan
ook, de
hoeveelheid
daglicht die per
etmaal onze
huid en ogen
bereikt is
bepalend voor ons
bioritme, nachtrust en welzijn. Zelfs ons
eetpatroon en onze lichaamstemperatuur, humeur
en werkprestaties worden
sterk beïnvloed door de
mate waarin we worden
blootgesteld aan natuurlijk
licht. Intuïtief weten we
dat wel. Een royaal
verlichte ruimte werkt
activerend, een ruimte
met sfeerverlichting meer
ontspannend.

minimaal 2.60 meter hoog zijn. Zolders voldoen
hier meestal niet of maar voor een klein deel aan,
en dat verklaart meteen de grote populariteit van
de dakkapel. In de meeste gevallen zijn die ook
nog eens vergunningsvrij.
NIEUW LICHT OP DE ZAAK
De oudere woning, vooral in een omgeving met
veel bomen, is vaak relatief donker en bij
renovaties levert de norm voor daglichttoetreding
dan ook nogal eens uitdagingen op. Hoe
karaktervol en charmant een vooroorlogse woning
ook kan zijn, het is een openbaring om meer
daglicht in je huis prioriteit te geven bij een
verbouwing. Alsof op een loodgrijze dag
plotseling de zon door de wolken breekt.
Daarvoor hoef je niet meteen een complete
lichtstraat te laten bouwen, al levert dat wel een
spectaculair resultaat op. Ook met relatief
bescheiden aanpassingen kun je weldadige
effecten bereiken. Een bijna vergeten hoekje, tot
nu toe alleen in gebruik om dingen op te bergen,

benutten, is het van belang dat je ook het
binnenklimaat optimaal kunt regelen. Daglicht is
broodnodig, maar in de zomermaanden moet je
de zonnestralen kunnen weren of temperen.
Fakro heeft een groot aanbod in elektrische
dakramen en bijpassende elektrische binnen- en
buitenzonwering. Die kun je integreren in je smart
home bedienen met je stem of telefoon, zelfs als
je niet thuis bent. Handig als de zon doorbreekt
terwijl jij nog onderweg bent, of bij een bui niet
zeker weet of de ramen wel dicht zijn.
Fakro heeft de Solar opties voor zonwering
uitgebreid, waardoor je geen aansluiting voor
netstroom nodig hebt. Het verduisterend
rolgordijn, het rolluik en de screen zijn
beschikbaar op zonne-energie. Het zonnepaneel is
verwerkt aan de raamkant van de cassette en
zorgt voor voldoende stroom voor
afstandsbediening. Screens worden aan de
buitenzijde van het raam geplaatst. Ze
beschermen tot acht keer effectiever tegen
zonnewarmte dan binnenzonwering.
Met rolluiken verminder je ook nog
geluid van buitenaf en verduister je
volledig voor een goede nachtrust.

Daglicht heeft invloed op
onze nachtrust, stemming en
werkprestaties

NORM
DAGLICHTTOETREDING
Voldoende daglichttoetreding is zo belangrijk voor
ons dat er normen voor bestaan. Bij nieuw- en
verbouw is NEN 2057 de standaard voor het
maken van daglichtberekeningen. Natuurlijk mag
je zelf weten hoeveel licht je waar wilt
binnenlaten, maar deze bouwnorm bepaalt wel
voor een groot deel hoeveel vierkante meters
vloeroppervlak in je huis als verblijfsruimte mogen
worden meegeteld. Dat is vooral relevant op het
moment dat je je huis wilt verkopen, maar goed
om rekening mee te houden als je wilt investeren
in daglichttoetreding én waardevermeerdering.
Veel mensen vergroten en verbeteren hun
bruikbare woonruimte door bijvoorbeeld een
werkplek of extra slaapkamer te realiseren op hun
zolderverdieping met een schuin dak. De
onderkant van dakkapellen en dakramen moet
dan minstens 1200 mm boven de verdiepingsvloer
liggen om het hele glasoppervlak te mogen
meetellen in de daglichtberekening. Het
Bouwbesluit vereist ook dat verblijfsruimtes
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kan de ideale werkplek zijn als je besluit om nieuw
licht op de zaak te werpen.
LICHT EN LUCHT LATEN STROMEN
Het aanbod aan mogelijkheden om volop daglicht
en ook frisse lucht je huis binnen te laten neemt
toe. Voor een gezond binnenklimaat is namelijk
niet alleen licht, maar ook lucht nodig. In
Nederland brengen mensen tot wel 90 procent
van hun tijd binnenshuis door. Een volwassene
ademt dagelijks zo’n 15.000 liter lucht in en uit.
Goede ventilatie is onmisbaar voor
luchtverversing. Het gaat vooral in de koude en
donkere maanden wellicht een beetje tegen onze
natuur in, maar om de luchtkwaliteit en
luchtvochtigheid op een gezond peil te houden is
het een goed idee om elke dag een paar keer de
ramen open te zetten.
ZONWERING OP ZONNE-ENERGIE
Als je de ruimte op een bovenverdieping met
dakramen of een dakkapel optimaal wilt gaan

TUIMEL- EN PLATDAKRAAM
Ook het nieuwe tuimeldakraam op
zonne-energie van Fakro kun je
elektrisch openen en sluiten. Dat is
vooral praktisch als het raam op
grotere hoogte is geplaatst om meer
zonlicht toe te laten. Het
zonnepaneel is hier aan de buitenzijde in het
profiel verwerkt, en de geïntegreerde regensensor
zorgt ervoor dat het raam bij regen automatisch
sluit. Voor handmatige bediening zit er een greep
aan de binnenzijde, die de ketting loskoppelt.
Hierdoor kan het raam volledig open en 180
graden worden gedraaid voor eenvoudig
schoonmaken.
Fakro is vooralsnog de enige aanbieder van
platdakramen op zonne-energie. Bij het
platdakraam Solar (DEF Solar), dat met een strak
ogend ontwerp een goed alternatief is voor de
lichtkoepel, zit het zonnepaneel buiten aan de
zijkant van het raam. Ook hier zijn elektrische
bediening en de ingebouwde regensensor, al dan
niet opgenomen in een smart home-systeem,
bijzonder handig vanwege de lastige
bereikbaarheid van de ramen. Zonder
netstroomaansluitingen en doorvoeringen door je
kozijn of dak kun je zo zorgeloos genieten van
mooi licht dat je optimaal kunt regelen.

FAKRO
DAGLICHT
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TECHCOMLIGHT
ZONLICHT WAAR DE ZON NIET SCHIJNT
Extra ramen zijn niet altijd de beste oplossing om
meer daglicht in donkere binnenruimtes te brengen.
In een stedelijke omgeving kan het afbreuk doen aan
je privacy of die van je buren, en in een souterrain
levert het nauwelijks extra licht op. Solatube van
Techcomlight heeft in korte tijd wereldwijd furore
gemaakt. Niet verwonderlijk, want de ‘zonlichtbuis’
bespaart veel energie en gaat lang mee.
Geavanceerde optische technieken voorkomen
verblinding, te grote verschillen in lichtintensiteit,
oververhitting en verkleuring van meubels, stoffen en
wanden.
Met een daglichtbuis van Solatube breng je zonlicht
naar plaatsen waar de zon nooit schijnt, en dat
schept nieuwe mogelijkheden. Bij een thuiswerkplek
bijvoorbeeld hoort goed licht en bij voorkeur daglicht.
De norm is een lichtsterkte van 500 lux. Daarbij kun je
je goed concentreren en zijn de contrasten tussen je

146 I

DAGLICHT

beeldscherm en de omgeving niet te groot. De
sfeerverlichting in onze huizen komt meestal niet
verder dan 200 lux en dat leidt vaak tot geïrriteerde
ogen, hoofdpijn en concentratieproblemen. Door
zonlicht naar de juiste plek te begeleiden creëer je de
ideale werkomgeving. Met de daglichtdimmer van
Solatube, draadloos op zonne-energie, kun je de
daglichttoetreding perfect doseren.
VOOR ELK DAK GESCHIKT
Met de onderhoudsarme Solatube geniet je het hele
jaar door van natuurlijk verlichte ruimtes en een
aangename binnentemperatuur, ook op hete
zomerdagen. In de winter is er geen warmteverlies.
De daglichtkoepels nemen op je dak bijna geen
ruimte in en zijn dus prima te combineren met
zonnepanelen. Voor elk type dak bestaat een
passende doorvoer. De zijgevelset is ideaal voor
situaties met weinig ruimte op het dak, of bij ruimtes

die niet onder het dak zijn gesitueerd. Deze variant
haalt daglicht via de gevel in huis terwijl niemand
naar binnen kan kijken. De gevel heeft een diameter
van 25, 35 of 53 centimeter.
Voor hellende daken heeft Solatube een vlakke
koepel die de lijn van het dakvlak minder onderbreekt
en daardoor nauwelijks opvalt. Ideaal voor
monumentale panden en behoud van het historische
gevelbeeld. Kijk je op tegen doorvoeren in je
verdiepingsvloeren? Denk dan bij renovatie of
nieuwbouw aan je schoorsteen als lichtkanaal. In
samenwerking met Exclusieve Schoorstenen levert
Solatube complete prefabsystemen voor verschillende
daken. Zelfs een multifunctionele doorvoer is mogelijk
als je de schoorsteenfunctie niet wilt opgeven. In dat
geval komt er een extra sparing voor de daglichtbuis
naast het rookkanaal.

TECHCOMLIGHT
DAGLICHT
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ENERGIE-EFFICIËNTE DAKRAMEN
De dakramen van Velux brengen daglicht en frisse
lucht in gebouwen over de hele wereld. De
gelamineerde veiligheidsbeglazing van Velux is zeer
energie-efficiënt, voldoet aan de BENG-eisen, is
bestand tegen extreem weer en UV-straling, en dempt
zelfs het geluid van regendruppels. Door de
luchtdichtheid en de thermische isolatie van de
beglazing passen Velux dakramen goed in jouw eigen
energietransitie. Met de Velux 3-in-1 en 2-in-1
dakramen breng je veel meer daglicht in je huis. De
extra slanke frames maximaliseren de lichtinval, je
krijgt een panoramisch uitzicht en je binnenruimtes
lijken groter, terwijl de montage niet ingewikkelder is
dan bij één enkel dakraam.
NIEUWE FRISSE KLEUREN
Velux presenteert een nieuwe collectie raamdecoratie
in zeventig frisse kleuren. Het regelen van de
lichtsterkte in je huis is simpel met deze moderne
collectie in Scandinavische stijl vol rustgevende, warme
en levendige tinten. De collectie biedt een scala van
lichtdimmende effecten, van volledige verduistering
tot het verzachten van binnenvallend daglicht, en
omvat ook een gloednieuwe kindercollectie. Naast de
klassieke zijgeleiding van geborsteld aluminium is deze
raamdecoratie ook verkrijgbaar met witte zijgeleiding
voor een perfecte aansluiting bij witte Velux
dakramen. Als je jouw exacte kleur of tint niet kunt
vinden, kun je nog kiezen uit de duizenden kleuren in
de Velux Colour by You collectie.
VERDUISTEREND PLISSÉGORDIJN
De raamdecoratie van Velux bestaat uit rolgordijnen,
jaloezieën en plisségordijnen. Het verduisterend
plisségordijn is gemaakt van dubbel geplisseerd
polyester met aan de binnenkant een aluminium
coating. Deze decoratieve oplossing zorgt voor
verduistering en isolatie en is daarmee ideaal voor
slaap- en woonkamers. Het traploze ontwerp kan
overal in het raam worden geplaatst en door de
perfecte pasvorm is installatie heel eenvoudig: meten,
bijsnijden of knippen hoeft niet. Ook hier kun je
kiezen voor zijgeleiders van wit of geborsteld
aluminium.
ELEKTRISCHE BEDIENING
Alle Velux raamdecoratie wordt geleverd met een
subtiele handgreep, maar je kunt ook kiezen voor
elektrisch bedienbare uitvoeringen. Velux Integra is
zowel op netstroom als op zonne-energie verkrijgbaar.
Met beide kun je je raamdecoratie en rolluiken
bedienen, en bij beide hoort een wandbediening. De
montage bij de uitvoeringen op zonne-energie is
eenvoudig en zonder bekabeling. Met Velux App
Control is het mogelijk je dakraam en raamdecoratie
op afstand te bedienen en wordt het regelen van frisse
lucht en de lichtinval in huis eenvoudiger dan ooit. De
app, die je simpel zelf kunt installeren, biedt toegang
aan meerdere gebruikers en stembediening kan via
Hey Google en de Apple HomeKit.
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6 Raab Karcher

Voor je ligt het nieuwe Woonmagazine van Raab Karcher. In deze
jaarlijkse uitgave verkennen we de wereld van bouwen, verbouwen
en renoveren aan de hand van thema’s. Of je nu nadenkt over een
nieuwe keuken of badkamer, een opknapbeurt voor de
kinderkamers of het bouwen van een heel nieuw huis: in dit
magazine vind je naast de belangrijkste aandachtspunten ook de
materialen en producten die Raab Karcher van harte kan
aanbevelen en die je daarom in onze showrooms en bouwshops
vindt.
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met Raab Karcher
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Zonder zorgen naar de perfecte
basisinrichting met UCASA

20 Greenworks

Duurzaam als gids voor
wooncomfort
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Duurzaamheid en wooncomfort zijn centraal komen te staan voor
consumenten, bouw- en installatieprofessionals en architecten.
Dankzij het Greenworks-label zijn die waarden gemakkelijk te
verenigen met de esthetische kant van bouwen en verbouwen. Je
droomhuis realiseren is tenslotte een creatief proces waarin je van
woonruimte een thuis maakt dat echt bij jou past. Ook deze
dertiende editie van het Woonmagazine is een rijke bron van
informatie, inspiratie en woonideeën. Veel kijk- en leesplezier!
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verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
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