
Een LUXboX 
dakserre maakt 
boven het verschil

INSPIRATIEMAGAZINE
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Wij 
geven 
u de 

ruimte



Is het magie of is het LUXboX? 
Van rommelzolder naar prachtige slaapkamer,  
van donkere badkamer naar lichte wellnessruimte, 
van verdieping die je eigenlijk nooit gebruikt naar je 
nieuwe favoriete plek in huis… LUXboX geeft je licht 
en ruimte. Wat je ermee doet: dat bepaal jij!  
Er zijn heel veel mogelijkheden: van de maatwerk 
dakserre MODULAR tot een dakserre BASIC, allerlei 
opties die je kunt toevoegen, zoals zonnepanelen, 
insectenhorren en zonwering… Wij regelen het voor 
je, in de meeste gevallen vergunningsvrij en in ieder 
geval altijd vrij van gedoe. Plaatsing binnen één dag, 
geen rommel en goed geregeld door onze eigen 
experts!

Wij 
geven 
u de 

ruimte

Waarom LUXboX? 
Waarom niet. 
Verander je zolder in een 
heerlijke leefruimte.  
Bij LUXboX kun jij erop 
vertrouwen dat het goed 
zit. Je krijgt een dakserre of 
dakkapel van de allerhoogste 
kwaliteit, goede begeleiding 
en de plaatsing regelen we 
in een dag. Daar heb jij geen 
omkijken naar. Het enige dat 
je zelf doet, is bepalen wat je 
met alle extra licht en ruimte 
op je zolder gaat doen. Maak 
je een extra woonkamer, 
een sportruimte, extra 
slaapkamers, een kantoor, een 
speelruimte voor je kinderen of 
iets heel anders? Weet je het 
nog niet precies? Kijk dan eens 
op onze inspiratiepagina’s! 
Daar vind je heel veel ideeën!



Waarom kiezen voor LUXboX?

Omdat de voordelen voor jou niet te missen zijn!
 

 Plaatsing in 1 dag door een van onze dakvenstermeesters met  
 jarenlange (bouw)ervaring. Geen last van dagenlange of zelfs wekenlange verbouwingen!

 Een LUXboX dakserre plaats je bijna altijd vergunningsvrij. Wij helpen je met het  
 onderzoeken van de mogelijkheden, zodat je zelf niet langs een gemeente hoeft of    
 regelgevingen moet uitpluizen.

 Een duurzame keuze! Jouw LUXboX dakserre is zo veel mogelijk circulair en dus beter  
 voor het milieu.

 KOMO-gecertificeerd: jouw dakserre voldoet aan het Bouwbesluit, daar hoef je zelf  
 niets meer voor te doen.

 Heel veel inspiratie op onze website, social media, in de Belevingscentra en via de 3D-tool.

 Energiezuinig: met een goed geïsoleerde dakserre bespaar je  
 vaak flink op je energiekosten op zolder.

 Een team van experts dat voor je klaarstaat om je  
 te helpen met al jouw vragen en wensen.    
 Zowel online als in de buurt.

Wonen is genieten 
en dat van iedere 

ruimte in je woning.



LUXboX DAKSERRE op maat
MODULAR

De LUXboX MODULAR is een modulaire dakserre op maat die, de omschrijving  
zegt het al, samen te stellen is uit meerdere modules. Zo stem je jouw dakserre  
helemaal af op jouw wensen, woning én dak. De mogelijkheden zijn eindeloos.  

Bekijk je zolder eens met hele andere ogen: wat zou je er van willen maken?  
Met een MODULAR gaat er een nieuwe woondimensie open.  

Ontdek deze dakserre hier!

Met uitzet- en tuimelvensters, 
elektrisch of handmatig te 
bedienen.

Bredere middenstijl tussen 
ramen (16 cm) zodat je er 
bijvoorbeeld een wand tussen 
kunt plaatsen.

Je hebt de mogelijkheid om de 
binnen- én buitenzijde op kleur te 
maken

Je kunt ook paneelvullingen 
plaatsen in plaats van ramen, 
ideaal als je een kastenwand wilt 
plaatsen, douche, sauna of toilet.

Paneelvullingen in plaats van 
(sommige) ramen voor als 

je bijvoorbeeld een toilet of 
kastwand in je
dakserre wilt

Een dakserre op maat zonder 
beperkingen, wat jouw wensen 

en eisen ook zijn.

Extra kamers op zolder met een 
tussenwand: het kan dankzij de 
middenstijl van 16 cm tussen de

ramen.

De LUXboX MODULAR is volledig 
modulair. Je stelt ‘m samen precies 
zoals jij wilt: een dakserre op maat!



Maatwerk  
op jouw dak 

De LUXboX MODULAR is samen te stellen 
met alle afmetingen ramen, paneelvulling, 

glazen zijwanden…

Precies wat jij nodig hebt. Een dakserre  
op maat, passend bij jouw wensen.

Een MODULAR dakserre op maat geïnstalleerd 
De LUXboX MODULAR geeft licht en ruimte, een verrijking van elke woning. Welke 
LUXboX past bij jou? Samen stellen we een optie samen die perfect past bij jouw situatie. 
De MODULAR is geschikt voor dakhelling tussen 30-75°, heeft een breedte die op maat 
gemaakt kan worden en een inbouwhoogte tussen de 181cm en 375cm.

Je kunt bij de MODULAR zonder probleem allerlei extra opties toevoegen om jouw nieuwe dakserre 
nog beter te laten aansluiten op jouw wensen en eisen. Denk aan: 
       Installatie van zonwering 
       Bevestiging van raamdecoratie 
       Installatie van insectenhorren 
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Toegankelijk model in zeven 
vaste breedtematen

BASIC
Toegankelijk model in 7 vaste breedtematen. Maak kennis met verschillende LUXboX dakserres. 

De LUXboX BASIC heeft zeven vaste breedtematen. De koppeling tussen de ramen bestaat uit een 
vaste slanke stijl van 70 mm. Met de zeven vaste breedtematen is er een passende dakserre voor 

iedere woning. Ons BASIC-model heeft tuimelramen, uitzetvensters zijn als optie ook mogelijk. 
De ramen zijn van onderaf te bedienen. De trap? Die mag dus beneden blijven. Wil je het helemaal 

makkelijk maken, dan kies je voor de elektrische bediening.

Voor iedereen: 7 verschillende 
vaste breedtematen betekent 
een maat voor elk type zolder.

Slanke middenstijl (7 cm), 
zodat er ruimte is voor een 

insectenhor.

Raambediening van onderaf, 
zodat je ze makkelijk open en 
dicht kunt doen zonder trap.

Zeven beschikbare breedtematen 
zodat er ook een passende 
dakserre voor jouw zolderkamer is.

De tuimel- of uitzetvenster zijn 
altijd traploos te bedienen, als 
optie is het mogelijk om elektrische 
bediening te kiezen.

De slanke middenstijl van 7 cm 
geeft ruimte voor een insectenhor.

De LUXboX BASIC is  
toegankelijk en betaalbaar voor 
iedereen.



De meest  
toegankelijke dakserre

Door de 7 vaste breedtematen past deze 
topper altijd! Toegankelijk voor elke 

woning en elk budget!  
 

Een wereld aan licht en ruimte voor 
iedereen!
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De plaatsing van jouw BASIC dakserre 
Hoe komt de dakserre er bij jou op zolder uit te zien? Precies zoals jij wilt! Het BASIC-
model kun je namelijk uitbreiden met allerlei extra opties. Maar wat je ook kiest, plaatsing 
regelen we voor je in één dag. Het BASIC-model is geschikt voor dakhelling tussen 30-66°,  
heeft een inbouwbreedte van 7 verschillende maten van 166 tot 354cm en een inbouwhoogte tussen 
225cm en 295cm. Kies qua opties voor bijvoorbeeld:  
       Bevestiging van raamdecoratie 
       Installatie van insectenhorren 
      



Compact: de LUXboX STARTUP 
is een compact en makkelijk te 

plaatsen model.

Ventilatie: het venster met vast 
glas heeft ventilatieroosters, 
voor genoeg frisse lucht op 

zolder.

3-in-1-venster: de STARTUP 
heeft twee tuimelramen die 

van onderaf geopend kunnen 
worden.

Toegankelijk instapmodel voor 
elke (bad)kamer
STARTUP

Wil je graag een mooie kamer of badkamer op je zolder maken? Dan is de LUXboX STARTUP 
de juiste keuze. Het gaat om een dakserre met een 3-in-1-venster in een vaste afmeting. Alle 

raamdecoratie en zonwering is mogelijk. Zo kun je een optie samenstellen die goed past bij jouw 
wensen en eisen. Ontdek alle mogelijkheden van de LUXboX STARTUP hier!

Door de compacte afmeting 
past de LUXboX STARTUP vrijwel 
altijd.

Het gesloten middelste glasvak is 
voorzien van ventilatie.

Door het 3-in-1-raam is de kamer 
perfect in te richten naar eigen 
wens. Links en rechts zitten 
tuimelramen.

De LUXboX STARTUP is een 
instapmodel om eenvoudig een 
slaapkamer of badkamer te voorzien 
van extra licht en ruimte.



De plaatsing van jouw STARTUP dakserre 
De plaatsing van jouw STARTUP dakserre is een relatief makkelijke verbouwing. In een handomdraai 
plaatsen wij namelijk de dakserre voor jou, zodat je genoeg ruimte hebt voor je nieuwe badkamer of 
andere kamer. Na de inventarisatie van jouw wensen en de mogelijkheden komt er, na opdracht, een 
team van dakvenstermeesters om alles in één dag perfect in orde te maken. De LUXboX STARTUP is 
geschikt voor dakhelling tussen 33-66°, heeft een inbouwbreedte van 188cm en een inbouwhoogte 
tussen 270-290cm en 295cm. We hebben een aantal specificaties op een rij gezet om je keuze voor 
een dakkapel op maat nog meer te vergemakkelijken. De volgende extra opties zijn zonder probleem 
mogelijk: 
       Installatie van zonwering 
       Bevestiging van raamdecoratie 
       Installatie van insectenhorren
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Toegankelijk  
instapmodel 

LUXboX STARTUP: een comfortabel 
instapmodel dakserre voor jouw nieuwe 

(bad)kamer op zolder.



1 dakserre, 2 kamers: met het 
paneel van 20 cm creëer je 
eenvoudig een tussenwand

2-in-1-venster: één tuimelraam 
en één vastglasraam.

Raamdeco, zonwering en meer

Je zolder verbouwen tot twee 
slaapkamers met één dakserre

DIVIDER
Wil je jouw zolder verbouwen tot twee slaapkamers? De LUXboX DIVIDER is een dakserre met een 

twee keer gekoppeld 2-in-1-venster met een tussenpaneel van 20 centimeter, waarmee je jouw 
bovenverdieping heel eenvoudig omtovert tot twee nieuwe kamers. Een van de twee vensters is te 
openen, de ander bestaat uit vast glas. Benieuwd naar alle mogelijkheden van de DIVIDER? Weten 

of het iets voor jou is? Ontdek alle voordelen, mogelijke extra opties en meer.

De DIVIDER heeft een paneel van 
20 cm, zodat er ruimte is voor een 
tussenwand die twee extra kamers 
mogelijk maakt.

2-in-1-venster met één te openen 
tuimelraam per kamer.

Met de DIVIDER realiseer je de 
twee kamers al in één dag.

Met de LUXboX DIVIDER tover je je 
zolder om tot twee ruime en lichte 
kamers.



De plaatsing van jouw dakserre 
De LUXboX DIVIDER geeft licht en ruimte én twee slaapkamers. Een verrijking van elke woning. 
Dit model is geschikt voor dakhelling tussen 33-66°, heeft een inbouwbreedte van 338cm en een 
inbouwhoogte tussen 270-290cm en 295cm. Bij het standaardmodel kun je allerlei extra opties 
toevoegen om de DIVIDER helemaal te laten voldoen aan jouw wensen en eisen. De volgende extra 
opties zijn zonder probleem mogelijk: 
       Bevestiging van raamdecoratie 
       Installatie van insectenhorren 
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Eén dakserre,  
twee kamers

Je zolder verbouwen tot twee slaapkamers 
in één dag is mogelijk met de LUXboX 

DIVIDER.



Slapen op zolder
Tot rust komen en ontspannen op de bovenste verdieping

Veel mensen vergeten de zolder tijdens het indelen van de woning in kamers. Het is echter de 
ideale ruimte voor een extra slaapkamer, voor de master bedroom of voor een slaapkamer met een 
badkamer en suite! Vergeet namelijk niet dat zolders vaak een groot oppervlak van je huis beslaan. 
Met een dakserre creëer je licht en ruimte op je oude, muffe rommelzolder. Zelfs als je er schuine 

wanden hebt.

Op zolder slapen?
Maak een afspraak in  

ons Belevingscentrum of 
bezoek onze website!



Slapen op zolder: kies de juiste kleuren 
Is jouw zolder klaar voor een complete metamorfose tot slaapkamer? Dankzij een dakserre zorg je 
voor veel meer lichtinval. Ook de kleuren die je kiest zijn belangrijk voor hoe het er uiteindelijk uit komt 
te zien. Maak gebruik van deze tips voor als je je zolder gaat renoveren:

- Zet je bed enigszins in het verlengde van de ramen van je dakserre.  
 Zo komt er natuurlijk licht bij het bed, wat bijdraagt aan het comfort dat je ervaart. 
- Gebruik vooral lichte en neutrale kleuren, zoals wit, voor de muren als je wilt dat de  
 ruimte zo groot mogelijk oogt. Is er een muur waar veel natuurlijk licht op valt?  
 Dan kun je hier een leuke andere kleur aan geven. Een warme kleur bijvoorbeeld zorgt  
 voor een knusse kamer. 
- Geef donkere hoeken vooral geen donkere kleur. 
- Maak gebruik van houtaccenten om de zolderkamer wat authentieker te maken.

Slaapkamer 
Slaapkamer met badkamer 
Kinderslaapkamer

Onze licht- en ruimte-experts  
weten alle ins en outs van op zolder 

slapen. Heb je vragen over de 
mogelijkheden? Ben je benieuwd 
hoe het slapen onder een schuine 

wand voelt? Ervaar het zelf in onze 
showroom. Wij staan klaar om 

je te helpen met al je vragen  
en ideeën.



Welke dakserre 
past er bij jou?

Gebruik nu onze 
3D-tool

Badkamer 
Sauna 
Slaapkamer met badkamer 
Sportruimte



Heerlijk wegdromen in warm water. Een regendouche of juist een bad. Een tweede badkamer op 
zolder voor je kinderen, opgroeiende pubers of gewoon voor jezelf. Of toch een uitgebreide sport- en 

wellnessruimte? Onze dakserres bieden meer mogelijkheden dan je denkt. En ook qua leidingwerk 
hoeft het helemaal niet ingewikkeld te zijn. Laat het gewoon over aan onze dakvenstermeesters.

Bad & Wellness
Sanitairzolder: baden en wellness op zolder

Slapen op zolder: kies de juiste kleuren 
Ga jij voor een handige, kleine tweede badkamer?  
Een heuse wellness-zolder? Of een sportruimte met  
alle benodigde voorzieningen? Er is van alles mogelijk! 
Tover je muffe, donkere zolder om tot de lichte, ruime 
badkamer of wellnessruimte van jouw dromen.

Om tot een passende keuze te komen, zijn er een paar 
dingen die we moeten weten. Uiteraard hoef je dat niet 
allemaal zelf uit te zoeken, daar helpen wij je graag 
bij. Je kunt er wel vast over nadenken, zodat je goed 
voorbereid een afspraak met een van onze adviseurs 
ingaat. Denk aan:

- Wat vind je mooi en wat wil je graag?    
 Bijvoorbeeld een bad of inloopdouche,   
 een dubbele wastafel?

- Is het nodig een aparte kamer te maken of  
 een scheidingswand te plaatsen? Omdat je   
 bijvoorbeeld een slaapkamer en badkamer wilt  
 boven? Of een sportruimte en aparte douche?

- Hoe zit het met de isolatie, elektriciteit en   
 verwarming?

Bij LUXboX vind je voor elke wens en uitdaging een 
antwoord. Samen zoeken we naar een passende 
oplossing.
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Een werkplek op zolder

Werken of 
studeren: ga 
ervoor op je 
lichte, ruime 

zolder

Van tijdelijke 
oplossing naar vaste 
thuiswerkdagen 
Hoe creëer je een inspirerende 
thuiswerkplek of studeerkamer? 
Thuiswerken was de laatste jaren 
vaak een tijdelijke noodoplossing. 
Zo ziet de plek er alleen voor veel 
mensen nog steeds uit. Een oud 
(camping)tafeltje met een krukje 
of klapstoel, een verschuiving van 
meubels waardoor de rest van 
het interieur er niet meer uit ziet… 
Ondertussen blijven veel mensen 
wel regelmatig thuiswerken en is 
het tijd voor een professionelere 
oplossing. Maak van thuiswerken 
een feestje en creëer met een 
LUXboX dakserre een werkkamer  
op zolder.

Een rustige, georganiseerde plek waar jij alles gedaan krijgt

Voldoende daglicht is heel belangrijk als je efficiënt wilt werken of studeren. Op een donkere 
zolderkamer krijg je veel minder gedaan dan op een lichte. Hetzelfde geldt voor frisse lucht: dat is 

goed voor je concentratie en productiviteit. Als je het raam van je dakserre lekker open kunt zetten, 
werkt dat in je voordeel. Licht en frisse lucht zijn dus heel belangrijk voor je werkzolder, verder kun je 
ermee doen wat je wilt! Een bureau? Een grote werk- of schrijftafel? Een whiteboard aan de muur of 

iets heel anders? Het kan allemaal!



Jouw zolderwerkplek op maat 
Een ergonomische werkplek zorgt ervoor dat je zo goed en gezond mogelijk werkt. Een goede 
bureaustoel, een goed bureau n genoeg verlichting zijn daarbij belangrijk. Voor die bureaustoel en 
het bureau klop je aan bij je werkgever of een meubelwinkel. Voor voldoende licht en ruimte zorgen 
wij. Met een dakserre van LUXboX haal je meer uit je thuiswerkplek en kun je bergen werk verzetten, 
gewoon vanuit je eigen huis.

Kantoorkamer
Studeerkamer

Binnenkijken bij Thijs en Susan
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Van rommelruimte  
naar thuiswerkplek

“Ik kan rustig werken in een 
lichte ruimte dankzij onze 

nieuwe dakserre! Susan is ook 
helemaal blij, want  

onze keukentafel is na lange  
tijd vrij van paperassen  

en laptops.”



De ideale mancave 
Het is voor veel mannen een grote 
droom: het hebben van een eigen 
mancave. Een ruimte om je volledig 
terug te trekken. Alle focus op een 
goede voetbalwedstrijd, een nieuwe 
game of gewoon een avondje poolen 
of darten met vrienden. Het is daarbij 
wel heel belangrijk dat je genoeg 
ruimte hebt, en dat is waar LUXboX 
je bij helpt. Met een dakserre creëer 
je de ruimte die je nodig hebt voor je 
pooltafel, game-installatie of wat je 
dan ook wilt. Een dakserre creëert 
ook licht, wat meestal fijn is, maar 
niet altijd. Om de zon van je scherm 
te weren voeg je gewoon goede 
zonwering toe!

Mancave
Speelkamer
Hobbyzolder
Gamekamer
Sportruimte

Een ruime hobbyzolder 
Heb je een hobby die nogal wat ruimte inneemt? 
Een flinke verzameling, een grote opstelling 
modeltreintjes die je nu eigenlijk niet kwijt kunt, een 
schildersezel die niet zo mooi staat in de woonkamer 
of muziekinstrumenten door je hele huis? Maak van 
je zolder dan een hobbyzolder. Met een dakserre 
van LUXboX creëer je extra ruimte en zorg je voor 
voldoende licht. Dat maakt van die donkere zolder 
ineens een ruimte vol mogelijkheden!



LUXboX brengt je licht en ruimte, jij bepaalt wat je ermee doet. Na plaatsing van de dakserre is je 
zolder de ideale ruimte om in te richten zoals jij wilt. Van speelkamer of gameroom tot mancave of 

sheshed: in één dag, vrijwel altijd vergunningsvrij.

Ontspanning & vermaak
LUXboX creëert ruimte voor jouw mancave, sheshed, 

gameroom en meer

Een speelzolder 
Heb je kinderen die constant hun speelgoed door 
het hele huis laten slingeren? Struikel je regelmatig 
over bouwwerken midden in de woonkamer, die 
ze knap hebben gemaakt, maar die daar niet erg 
handig staan? Maak van je zolder een speelzolder! Je 
kinderen hebben daar alle ruimte om naar hartenlust 
te spelen en de rest van het huis blijft een beetje 
opgeruimd. Handig! Met een dakserre van LUXboX 
zorg je voor voldoende licht en ruimte op zolder, wat 
het tot de ideale speelzolder maakt.

Sporten op zolder 
Als je voor sporten niet meer de deur uit hoeft, valt er voor 
veel mensen ineens een flink excuus weg. Gewoon de trap 
op en direct aan de slag! Als je wel de motivatie maar niet de 
tijd hebt, is het ook een uitkomst. Geen reistijd meer, zelfs 
even een kwartiertje tussendoor kan ineens. Voor een goede 
sportruimte op zolder heb je wel ruimte, licht en frisse lucht 
nodig. Met een dakserre van LUXboX regel je het allemaal! 
Maak je ruimte een stuk groter, zorg dankzij de ramen voor 
extra lichtinval en zet het raam lekker open tijdens of na het 
sporten voor voldoende ventilatie.
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Koken, wassen of gewoon een hele woonkamer op zolder: het kan allemaal. Een keuken op je zolder, 
een handige was- of opbergruimte of zelfs een hele woonkamer: het kan allemaal met een dakserre 

van LUXboX. Creëer meer licht en ruimte zodat je zolder ineens een ruimte met heel  
veel potentie wordt!

Wonen op zolder

Een ruimte waarin koken 
centraal staat 
Krijgt je keuken niet genoeg ruimte op je 
woonverdieping? Zou je het liefst avonden 
lang met vrienden of familie doorbrengen 
in een ruimte waarin koken centraal staat? 
Of bewoon je de zolderverdieping van een 
gebouw en moet je keuken dus wel daar 
staan? Een keuken op zolder kan gewoon! Met 
een dakserre van LUXboX wordt het mogelijk. 
Je creëert licht en ruimte op zolder waardoor 
er daar ineens wel een hele keuken past.

Ruimtelijk en functioneel wonen

Bouw je eigen 
woonfeestje.
Hier voel je je 

thuis.



Een heerlijke plek vol licht en ruimte 
Overweeg je om een woonkamer op zolder in te richten? Omdat de zolder nu leeg staat, omdat je wel 
wat extra woonruimte kunt gebruiken of bijvoorbeeld omdat je een loft op de bovenste verdieping 
van een pand bewoont? In een woonkamer wil je genoeg licht en ruimte hebben: je gaat niet gezellig 
in een benauwde, donkere kamer zitten. Met een LUXboX dakserre krijg je dat voor elkaar: extra 
lichtinval en genoeg ruimte voor een complete woonkamer. 

Keuken
Leven op zolder
Woonkamer
Wasruimte
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Beneden leven, 
boven loungen. 
Zo doen zij het.



Geen beestjes op je kamer 
De LUXboX insectenhor biedt effectieve 

bescherming tegen muggen en andere 
insecten. Het dakraam kan in een geopende 
positie staan zonder dat insecten de ruimte 

kunnen binnendringen.

Raamdecoratie, het oog wil ook wat 
Raamdecoratie is subtiel: als het er is, is het meestal geen blikvanger. 
Maar als het er niet is… Dan merk je pas welk effect deze decoratie 
heeft. Het geeft net die subtiele touch aan je ruimte, waardoor je je 
prettig, geborgen en thuis voelt. Kies uit verduisterende rolgordijnen, 
standaard rolgordijnen, jaloezie of plissé-gordijnen. Voorzie jouw 
LUXboX dakserre van raamdecoratie die jij mooi vindt, in de kleuren 
die die jou aanspreken.

Shutters 
Shutters zijn een esthetisch mooie extra touch voor je 
vensters. Shutters zijn bijzonder functionele, stijlvolle 

en tijdloze raambekleding. Shutters zijn ook nog dé 
ideale zonwering voor binnen om licht en privacy te 

regelen, bijvoorbeeld om een laagstaande zon buiten 
te houden. Je kunt de lamellen kantelen en zo in elke 

gewenste stand draaien. De panelen kun je bijvoorbeeld 
ook geheel open zetten. Zo zet je het zonlicht in één 

beweging naar jouw hand. 

Muggen in je slaapkamer, zonnestralen die op je scherm vallen, ongewenste gasten… Je houdt ze 
allemaal het liefst buiten. Hoe doe je dat? Kunnen zonwering en raamdecoratie eigenlijk wel bij een 

dakserre? Ja, zeker! Ontdek enkele van de vele mogelijkheden die je gewoon toevoegt aan jouw 
nieuwe dakserre.

Alle extra opties
Alle extra opties voor een luxe dakkapel

Zodat jij je helemaal comfortabel thuis voelt



Rolluiken: donker en veilig 
Het LUXboX rolluik biedt optimaal comfort. Je kunt er een ruimte 

nagenoeg volledig mee verduisteren. Bovendien is het lekker koel 
op zonnige dagen en beschermt het rolluik tegen UV-straling die 
meubels, tapijt of raamdecoratie vervaagt. In de winter werkt het 

rolluik juist isolerend en hou je kou buiten. Fijn met de huidige 
energietarieven. Een rolluik beschermt trouwens ook tegen 

ongewenste gasten, zoals inbrekers en binnenkijkers. Wel zo veilig.

Buitenzonwering: je eerste stap 
naar een koele kamer 
De LUXboX buitenzonwering weerkaatst 
het zonlicht, zodat het niet de kans krijgt de 
ruimte binnen te dringen. Dat maakt deze 
buitenzonwering de meest effectieve bescherming 
tegen zonnewarmte. Het beschermt ook 
tegen vervelende reflecties op je televisie- of 
computerscherm. Tegelijkertijd kun je wel gewoon 
van binnen naar buiten kijken, ondanks de 
verduistering. Onze zonwering is gemaakt van 
duurzame, weersbestendige glasvezel stof. We 
monteren het bovenop het dakraam, waarbij je 
kunt kiezen voor een bredere stof om nog meer 
lichtinval tegen te gaan.

Energiezuiniger worden 
Zonnepanelen bij je dakserre? Dan 
profiteer je niet alleen van meer licht en 
ruimte boven, je huis wordt ook nog eens 
energiezuiniger!

Eén dakserre,  
twee kamers 

Een tussenwand om twee ruimtes 
te creëren op zolder: het kan met 

de LUXboX DIVIDER. Eén dakserre, 
twee ruime kamers



De stappen: zo 
eenvoudig is het

Tip! Bekijk 
onze zolder-
inspiraties!

Zie je er een beetje tegenop om een verbouwing te starten? Dat begrijpen we. Je hebt geen zin in 
veel gedoe, maar wilt gewoon iets moois in huis. Gelukkig is het bij LUXboX allemaal niet ingewikkeld.

Stap 1: zolderinspiratie opdoen 
Bedenk wat je met jouw bovenverdieping wilt doen. Wordt het een leefruimte, een 
thuiswerkplek, een extra badkamer of iets heel anders? De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Doe op onze website of via onze socials inspiratie op. Ook in ons Belevingscentrum kun je 
terecht voor heel veel inspiratie en advies.

Stap 2 : meten is weten 
Meet de breedte van je zolder en het dakvlak. Je moet 50 cm van het dakvlak links en 
rechts afhalen i.v.m. vergunningsvrij plaatsen. Dan heb je de afmetingen waarin je een 
LUXboX kunt plaatsen. Ook aan de bovenen onderzijde haal je 50 cm van het dakvlak af.

Stap 3: het juiste LUXboX-model 
Heb je eenmaal een idee van de afmetingen, dan is het tijd om jouw dakserre of prefab 
dakkapel op maat te kiezen. Natuurlijk helpen we je daar graag bij. Kom naar ons 
Belevingscentrum of neem contact op.

Stap 4: plaatsen 
Als we eenmaal hebben bepaald welke dakserre bij jouw situatie past en eventueel 
welke extra opties je kiest, gaan wij voor je aan de slag. Wij werken alles uit en plaatsen 
vervolgens in één dag de dakserre. Geen overlast of rommel, gewoon heel snel genieten 
van je nieuwe dakkapel.
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In sommige gevallen heb je voor het plaatsen van een dakkapel een vergunning nodig. Daarvoor moet 
je naar de gemeente. Voordat alles geregeld is, ben je vaak veel tijd kwijt. Daarom is een dakserre of 
dakkapel vergunningsvrij plaatsen veel handiger. Bij LUXboX vind je dakserres en dakkapellen die je 

vergunningsvrij plaatst, in één dag!

Jouw dakkapel vergunningsvrij plaatsen? Zo eenvoudig is het met LUXboX! En er zijn nog veel 
meer voordelen.

Zonder zorgen meer licht en ruimte 
op jouw bovenverdieping

Snel en zonder zorgen LUXboX plaatsen

Snelle levering: dakserres 
en dakkapellen worden 

snel, veelal binnen 8 weken, 
geleverd.

Vergunningsvrij: binnen 
één dag en vergunningsvrij 

geplaatst.

Geen rommel en overlast: onze 
dakmeesters zijn bedreven 
in het plaatsen van prefab 
dakkapellen en dakserres. 
Dit betekent: geen rommel. 

Heerlijk, toch?

Vergunningsvrij 
plaatsen in 1 dag



Ben je een projectontwikkelaar, een vastgoedondernemer of anderzijds betrokken bij een groter 
nieuwbouwen/ of renovatieproject? Dan is LUXboX het product waarmee je werkt en de partij 
waarmee je kunt schakelen. Bij LUXboX bouwen we graag samen. Samen met verdelers, met 

aannemers, met ontwikkelaars. We kijken samen naar de aanpak en naar het LUXboX-model dat 
het beste past bij jouw project. Koken, wassen of gewoon een hele woonkamer op zolder: het kan 
allemaal. Een keuken op je zolder, een handige was- of opbergruimte of zelfs een hele woonkamer: 
het kan allemaal met een dakserre van LUXboX. Creëer meer licht en ruimte zodat je zolder ineens 

een ruimte met heel veel potentie wordt!

Pak jij het groter aan?

Aannemersbedrijven 
Als aannemersbedrijf werken aan een interessant 
nieuwbouw- of renovatieproject is gaaf, vooral met de 
beste toepassingen. De dakserres en dakkapellen van 
LUXboX zijn een interessante toevoeging, voor nog 
meer daglicht en ruimte.

Vastgoedonderneming 
Is het bouwen en ontwikkelen van vastgoed jouw 
dagelijkse uitdaging? Ontdek wat de LUXboX modellen 
voor jouw projecten kunnen betekenen.

LUXboX: ook voor de zakelijk markt

Projectontwikkelaars 
Doe jij aan projectontwikkeling? Woontrends zijn voor 
eens en altijd veranderd, licht en ruimte zijn geld waard. 
Durf jij het verschil te maken bij het project dat onder 
jouw hoede is?

Geïnteresseerd in een 
partnerschap?
Neem contact met ons op. Samen bouwen is  
ons credo. LUXboX fundamenten liggen op sterke  
samenwerkingen. Neem contact op.  
Dan kijken we samen waar we het verschil  
kunnen maken.



Praten we over een project waarin 
minimaal vijf dakserre- en/of dakkapel-
oplossingen moeten worden toegepast? Bij 
LUXboX kun je rekenen op ondersteuning bij zowel 
nieuwbouw- als renovatieprojecten. De vorm van de 
ondersteuning hangt af van het soort project, de fase waarin 
het project zich bevindt en het soort producten dat toe wordt 
gepast. Hieronder vind je vast een idee van wat we voor je kunnen 
betekenen. Voor meer informatie of om jouw specifieke project te 
bespreken, neem je contact met ons op. We bespreken graag de  
mogelijkheden met je.

Ondersteuning bij  
nieuwbouw- en  
renovatieprojecten

Inventarisatie 
Inventarisatie van dakserre- en dakkapeloplossingen, zowel bij  
renovatie- als nieuwbouwprojecten.

Advies 
Adviseren over optimale ruimtewinst, daglichttoetreding en over het verwerken van de 
producten, ook op de bouwplaats.

Tekeningen 
Aanleveren van juiste tekeningen in het toe te passen bestand, o.a. REVIT of BIM, bouw- 
en detailtekeningen bekijken en controleren.

Samenwerking 
In samenspraak meedenken op gebied van logistiek.

Certificeringen 
Aantoonbaar bouwen met KOMO-certificering en de Wet Kwaliteitsborging.
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Kiezen voor 
LUXboX, meer dan 

logisch



Adres
Lorentzstraat 3B
6716 AD Ede (Gld)
Kantoor 085-3030669

Contact
e. info@luxbox.nl
i.  www.luxbox.nl
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