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Combi-hellend en Cabrio-balkon: de mogelijkheden en prijzen 

 

 

Velux daglichtsystemen hebben vele mogelijkheden. We lichten in deze prijslijst twee 

variaties toe.  

De daglichtsystemen zorgen voor meer daglicht, meer frisse lucht, ze verhogen het 

wooncomfort en bieden een spectaculair uitzicht op uw omgeving buiten. 

 

Combi-hellend single en duo 

Het onderste raam is een vast raam en de bovenzijde is een uitzet-tuimelvenster. Deze kunt 

u desgewenst koppelen met een cabrio (balkon) daglichtsysteem of u koppelt tweemaal een 

combi-hellend aan elkaar.  

Dit daglichtsysteem is leverbaar in 4 breedtematen: 78 cm, 94 cm, 114 cm en 134 cm breed. 
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Combi-hellend single met uitzet-tuimelvenster aan de bovenzijde 

 

 

Code Maat  Hout/wit gelakt Kunststof 

MK06 78*210 € 2250 € 2400 

MK08 78*232 € 2250 € 2400 

PK06 94*210 € 2400 € 2550 

PK08 94*232 € 2400 € 2550 

PK10 94*252 € 2450 € 2650 

SK06 114*210 € 2550 € 2750 

SK08 114*232 € 2600 € 2800 

SK10 114*252 € 2700 € 2900 

UK08 114*232 € 2800 € 3000 

 

Combi-hellend duo met uitzet-tuimelvensters aan de bovenzijde 

 

 

Code Maat  Hout/wit gelakt Kunststof 

MK06 166*210 € 3850 € 4200 

MK08 166*232 € 3850 € 4200 

PK06 198*210 € 4100 € 4450 

PK08 198*232 € 4200 € 4550 

PK10 198*252 € 4300 € 4700 

SK06 238*210 € 4350 € 4750 

SK08 238*232 € 4500 € 4900 

SK10 238*252 € 4650 € 5100 

UK08 278*232 € 4800 € 5250 
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Cabrio-balkon daglichtsysteem 

   
Cabrio single Cabrio duo Cabrio combi 

 

De balkon-daglichtsystemen (cabrio’s) zijn leverbaar in twee breedtematen, namelijk 94 cm 

en 114 cm. De hoogte is altijd 252 cm. Als u met een stoel in het balkon wilt zitten, is het 

advies altijd voor 114 cm breed te kiezen. U heeft tevens de mogelijkheid twee 

balkonsystemen aan elkaar te koppelen. 

Cabrio single PK19   94*252 € 4400  

Cabrio single  SK19 114*252 € 4700 

    

Cabrio duo PK19 198*252 € 8000 

Cabrio duo  SK19 238*252 € 8600 

    

Cabrio combi PK19 218*252 € 7000 

Cabrio combi SK19 238*252 € 7600 

 

  Verduisterend gordijn (in basiskleuren    
wit, creme, blauw of grijs) 

Cabrio single PK19 €  300 

Cabrio single  SK19 €  340 

   

Cabrio duo PK19 €  600 

Cabrio duo  SK19 €  680 

 

Extra optie   

 

Bij een gekoppelde set is er een optie om 
Velux-ondersteuningsbalk te kopen. Deze is 
iets mooier afgewerkt en kost € 450,-.  
Wanneer boven en onder schuin wordt 
afgewerkt, kost de balk € 550,-. 
Zo niet, dan plaatsen wij een dikke vuren 
balk tussen de ramen en werken we met 3 
stroken de balk weg. Dit is al in de prijs 
inbegrepen. 
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Onze prijzen zijn inclusief:   

✓ Daglichtsysteem 

✓ Aanpassen dakconstructie*  

✓ Montage  

✓ Aftimmering binnenzijde  

✓ Afvoeren afval  

✓ Voorrijkosten**  

✓ 10 jaar Garantie en BTW       

✓ (uitgaande van een pannendak)***  

 

*  Met uitzondering van het doorhalen van gordingen (dikke horizontale balk). Dit 

kost gemiddeld € 300,- of het doorbreken knieschot € 250,-. 

**  Ons werkgebied is ruim, maar de voorrijkosten bedragen: 

• buiten 50 km tot 100 km uit Heiloo € 50,- 

• buiten 100 km valt niet in ons werkgebied 

***  Geen dakpannen? Dan hebben we speciale gootstukken nodig. De meerprijs 

is € 250,- per daglichtsysteem voor een leien, shingles, bitumen of een 

golfplaten dak.  

 

Meerprijs indien:   

• Indien u een andere afwerking dan haakse aftimmering wenst. 

• Lastige hoogtes of een moeilijk bereikbare plek, zoals boven een trapgat.  

• Meer dan 2 verdiepingen hoog. 

• Parkeerkosten zijn altijd voor rekening van de klant. 

 

 


