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Luxlight laat u stralen

Hoe je met een glashelder vlak in een dak, iemands
leven positief kunt beïnvloeden. Dat laten we bij
Luxlight al sinds 2001 zien. Wij zijn een familiebedrijf
dat lichtstraten maakt. Deze worden gemaakt in
onze fabriek in Westerhoven (NL, nabij de grens bij
Lommel). Dóór onze lichtstraten halen steeds meer
huishoudens in België en Nederland een flinke dosis
daglicht in huis. Dat doen ze omdat daglicht gezond
is, goed voelt en de gebruikers er gelukkiger van
worden. En voor ons voelt dat al net zo goed. Want
wat is er nu mooier dan dat je als bedrijf mensen
kunt laten stralen?

Uw lichtstraat helemaal op maat
Weet u wat het mooie is: als een Basic-lichtstraat niet
past in uw ideale plaatje, dan passen we ‘m gewoon
voor u aan. Daar doen we bij Luxlight niet zo moeilijk
over. Of u nu een ander formaat voor uw lichtstraat wilt
of een andere kleur. Of misschien wel allebei: wij zijn
meesters in maatwerk. Vertel ons wat u in gedachten
heeft en we gaan graag voor u aan de slag.

Geen werk aan
Wilt u veel daglicht, dan kiest u Luxlight.
Dat daglicht komt bij u binnen door onze
platdakvensters. Daarvoor is een gat in uw dak
nodig. Klinkt spannend, is het niet. Zeker niet
als u met een aannemer werkt. Weet u wat
aangenaam is? U hoeft alleen maar te
bestellen. Wij plannen, contacteren
uw aannemer en monteren uw
lichtstraat.
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U kunt niet zonder

Daglicht
is gezond

U slaapt beter op daglicht
Daglicht zorgt ervoor dat u overdag niet in slaap valt en ‘s avonds juist veel beter.
Als het donker wordt, maakt uw lichaam het slaaphormoon melatonine aan. Krijgt
u overdag te weinig daglicht, dan weet u al wat er gebeurt: u wordt slaperig. Hoe
meer daglicht dus overdag, hoe beter uw nachtrust.

Uw lichaam is gek op intens daglicht
Nog een feit: hoe intenser het licht, hoe positiever
het effect op uw lichaam. En laat er nu niets zo
intens zijn als daglicht. Daar kan geen lamp, spot of
schijnwerper tegenop. Zoveel mogelijk lekker buiten
zijn is het allerbeste. Met op plek twee: binnen zijn in
een ruimte met veel natuurlijk licht.

Uw biologische klok tikt beter met
daglicht

Van daglicht kunt u nooit genoeg
hebben. Dat komt omdat we van nature
buitenmensen zijn. Maar ja, tijden
veranderen en we zitten tegenwoordig
meer binnen dan buiten. Alleen kan ons
lichaam nog altijd niet zonder voldoende
daglicht. Daar zijn boekenkasten
over vol geschreven. Wij geven u de
samenvatting.

Stel dat u een dag geen daglicht krijgt. Dan gaat uw
biologische klok achterlopen. Gemiddeld tien tot
vijftien minuten. Als u dat dan even doorrekent, dan
loopt u na een week al gauw anderhalf uur achter.
En dat voelt niet fijn. Daglicht zorgt ervoor dat uw
biologische klok in balans blijft.

U werkt efficiënter met daglicht
Werkt u veel buiten, dan boft u. Moet u vooral
binnen in een (thuis)kantoor prestaties leveren,
dan bent u met voldoende daglicht een stuk
productiever. En uw collega’s ook. Bovendien is
het gewoon veel fijner werken in een natuurlijk
verlichte ruimte.
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Lessenaarsdak
tegen muur

LDM

Hellingshoek: 15 graden

Gaat u (ver)bouwen en valt er door uw
aanbouw te weinig daglicht binnen?
Dat lost u op met onze LDM-lichtstraat.
U plaatst de LDM tegen de bestaande
buitenmuur en krijgt meer daglicht in de
woning dan u ooit hebt gehad.

Voor tegen een buitenmuur
Veel daglicht diep in uw woning
RAL 9010 (wit)

Luxlight

Basic

In onze basic-lijn vindt u drie modellen lichtstraten: de LDM, de LDV en
de ZD. We leggen u zo uit wat de verschillen zijn. Elk type kunt u krijgen
in zes vaste maten met minimaal 2 glasvelden (+/- 1,60 m) en maximaal 7
glasvelden (5,60 m). Op de prijslijst bij deze brochure vindt u de afmetingen.
Voor de buitenkant van de lichtstraten kiest u wit (RAL9010) of antracietgrijs
(RAL7016). De binnenkant is standaard wit (RAL9010). Wilt u andere kleuren
of een andere afmeting? Vraag dan naar onze mogelijkheden voor maatwerk.

Lessenaarsdak
vrijstaand
Het broertje van de LDM. Vrijwel identiek,
maar met één groot verschil. Dit model plaatst
u niet tegen een muur, maar gewoon daar
waar u ‘m op het plat dak wilt hebben. Onder
die plek heeft u aan daglicht geen gebrek.
Maar dat geldt eigenlijk voor uw hele woning.

RAL 7016 (antracietgrijs)

LDV

Hellingshoek: 15 graden
Vrij te plaatsen
Voor nieuwe aanbouw of bestaand plat dak

RAL 9010 (wit)

RAL 7016 (antracietgrijs)

ZD

Zadeldak
Een zadeldak van glas voor op uw plat
dak. Door het grote glasoppervlak van
dit platdakvenster, lijkt de ruimte eronder
opeens veel groter. Heel prettig ook als u
naar boven kijkt. U bevindt zich binnen,
maar het voelt als buiten.

Hellingshoek: 30 graden
Glazen zijkanten voor nog meer daglicht (optie)
Zorgt voor een cabriogevoel
RAL 9010 (wit)

RAL 7016 (antracietgrijs)
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Extra’s voor uw lichtstraat

Luxlight
opties
We hebben nog wat toe te voegen aan ons verhaal
over de basic-lichtstraten. Een aantal comfortabele
opties dat u zeker niet mag missen. U kiest ze omdat
u er vooral uzelf een groot plezier mee doet. Detail:
heeft u voor wit of antracietgrijs gekozen als buitenkleur
van uw lichtstraat? Dan worden de opties die aan de
buitenkant zichtbaar zijn, ook in die kleur uitgevoerd.

Optie 1

Antivuilcoating

Glas in de buitenlucht wordt vuil. Daar doet u niks aan. Met een
transparante antivuilcoating kunt u er wel voor zorgen, dat het glas in
de lichtstraat minder snel vuil wordt. Vuil blijft niet zo goed plakken op
dit speciale beschermlaagje en spoelt als het regent sneller weg.

Minder vaak wassen
Makkelijker schoon te maken

Optie 2

Electrisch zonnescreen

Wilt u minder warmte in de woning hebben? Dan plaatsen we een zonnescreen aan de buitenkant van uw
lichtstraat. Dit zonnescreen heeft een elektrische aandrijving. U rolt het in of uit via een afstandsbediening.
Een elektricien dient deze alleen nog aan te sluiten. Wilt u nog even bedenktijd? U kunt een zonnescreen
ook later plaatsen. Onze lichtstraten zijn daarop voorbereid.

Uitgevoerd met lichtgrijs sunworkerdoek (M654)
Altijd op spanning door een speciale veerconstructie
Met afstandsbediening
Profielen aan de buitenkant in dezelfde kleur als de lichtstraat

Optie 3

Uitzetraam

Frisse lucht naar binnen, warmte naar buiten. Met een uitzetraam zorgt
u voor een goede ventilatie. U opent en sluit het eenvoudig met een
afstandsbediening. Onze uitzetramen zijn op en top veilig. Ze voldoen
aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Optie 4

Melkglas

Vindt u het allemaal wat te open en bloot op uw platte dak? Dan kunt
u kiezen voor melkglas in plaats van helder glas in uw platdakvenster.
Door melkglas valt nog genoeg daglicht binnen. Maar u houdt het net
iets meer privé.

Optie 5

Glazen zijkant voor zadeldak (ZD)

Gaat u voor model ZD en wilt u nog meer daglicht in huis hebben?
Dat kan. Dan maken we de zijkanten ook helemaal van glas voor u.

Langer genieten van een helder uitzicht
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Userstory

“Alsof een
groot
schilderij
boven je
hangt. “
Een grote veranda-overkapping
van ca. 35 m2. Dat was een aantal
jaren geleden de wens van Tom &
Alita van Wanrooij in Geldrop.
Maar het mocht natuurlijk niet te donker worden in huis. De oplossing?
Twee Luxlight Basic-lichtstraten die perfect pasten in het ontwerp van
de architect. “Dit was op papier al mooi”, zegt Alita van Wanrooij.

Wist u dat? De Basic zowel binnenshuis als
buitenshuis toegepast kan worden. Bijvoorbeeld
in een overkapping of in een aanbouw.

De Basic van de familie
Van Wanrooij
Alita van Wanrooij en haar gezin kozen
voor 2 Basic-lichtstraten (model
LDM) in hun nieuwe verandaoverkapping.

Lang buiten zitten

De twee langgerekte lichtstraten hebben een
prominente plek in de betimmerde overkapping
achter het huis van Alita en haar man Tom . Door
die overkapping is een sfeervol buitenleefgedeelte
ontstaan. Alita: “Als je bij helder weer naar boven
kijkt, is het net alsof er een mooi groot schilderij
boven je hangt. Dat is echt super. Je krijgt heel veel
natuurlijk licht onder de overkapping. Maar ook in
de keuken en de woonkamer die erachter liggen.
We kunnen behoorlijk lang buiten zitten, zonder
dat we lampjes hoeven aan te doen.”

Soepel proces

De aannemer bestelde de lichtstraten bij
Luxlight. “Dat hele proces verliep soepel”, vertelt
Alita. “Toen het gat in het dak zat, kwam Luxlight
voor de montage. Daarna timmerde de aannemer
aan de binnenzijde alles af en werd het dakleer
tegen de lichtstraat aangebracht. Het is alweer een
paar jaar geleden, maar we hebben veel positieve
reacties gekregen op onze twee lichtstraten.
En ze zien er nog altijd stijlvol uit.”
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1

Bestellen

Dat doet u telefonisch (+32(0)37 470 072).
Of u stuurt het ingevulde offerteformulier of

Betaling (1e termijn)
3

een e-mail naar info@luxlight.eu.

2

Afhankelijk van de betalingscondities
ontvangt u een eerste factuur. Na
betaling voeren wij uw bestelling uit.

Opdrachtbevestiging

Levering opstand

Deze stuurt u ondertekend terug.

op de afgesproken plek en datum.

Wij sturen u een opdrachtbevestiging.

4

U ontvangt van ons de houten opstand

Bestel
uw
lichtstraat

Voorbereidingen

5

Wij controleren of alles voldoet aan onze

Gemonteerd door onze monteurs

Bestelt u een Basic-lichtstraat, dan krijgt u onze
monteurs erbij. Zij hebben er een sport van gemaakt om
mensen te laten stralen. In heel Nederland en België.

Gratis opstand

Bent u zelf handig, dan maakt u volgens onze
tekeningen een gat in het dak. Of u laat het
door een aannemer doen. U krijgt van ons een
bouwpakket met daarin een houten bakconstructie,
helemaal op maat gemaakt. Deze opstand plaatst
u tegen de randen van het gat.
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montage-eisen. Daarna zetten we
uw bestelling klaar.

Plaatsing lichtstraat
7

Onze monteurs plaatsen de

Planning montage

Wij plannen de montage en sturen
u een bericht met de datum.

8

lichtstraat op uw plat dak.

10

Leverbon

Bent u na de plaatsing
akkoord, dan ondertekent
u de leverbon.

9

11

Betaling (2e termijn)

Een paar dagen later ontvangt u onze eindfactuur.

Afspraak

Onze monteurs komen op de
afgesproken datum. Ze bellen u
een halfuur voordat ze er zijn.

Met een lichtstraat uit onze Basic-lijn kunt u een
glasvlak van maar liefst 10 m2 in uw dak maken.
Daar gaat heel veel daglicht doorheen.

Wij maken alles zelf op onze productielocatie in
Westerhoven (NL, nabij de grens bij Lommel).
Daardoor kunnen we uw nieuwe lichtstraat snel
uit voorraad leveren.

Loopt u nog even door ons stappenplan.
Dan weet u precies hoe we werken.

U stuurt een foto naar orders@luxlight.eu.

Héél véél daglicht

Snel aan u geleverd

De aannemer maakt het gat in het
dak en plaatst de opstand.

Bevestiging voorbereidingen

+

De voordelen
van Luxlight

Service en garantie

U krijgt standaard 10 jaar garantie. Problemen
lossen we altijd netjes voor u op.

12

Helder Crystall HR++ glas

In uw lichtstraat zetten wij standaard Crystall
HR++ glas. Kristalhelder glas dat 14% meer
daglicht doorlaat als u het vergelijkt met ander
glas. Helderder wordt het niet. En stiller ook niet:
regendruppels hoort u nauwelijks nog.

Weinig onderhoud

Voor onze Basic-lichtstraten gebruiken we
geïsoleerde aluminium profielen met een
poedercoating. Die coating zorgt ervoor
dat u er bijna geen onderhoud aan hebt.

Alles voor jouw lichtstraat

Wat eindigt met een lichtstraat op uw plat dak,
begint met een goed advies in onze showroom.
Na dat bezoek, maakt u uw keuze. Gaat u voor
Luxlight, dan gaan wij vol voor u. Samen met de
aannemer regelen we de technische details, de
planning en de montage. U heeft er geen omkijken
naar. Bereidt u maar vast voor op al dat daglicht dat
uw woning binnenkomt. Want dat wordt genieten.

Service voor de aannemer

Gaat een aannemer voor u aan de slag, dan krijgt hij
van ons een baktekening. Daarop staat precies wat
hij moet voorbereiden op uw plat dak.

Inbrekers kunnen het dak op

Onze lichtstraten zijn niet echt populair bij inbrekers.
Dat komt omdat ze inbraakwerend zijn volgens
de norm NEN5096 WK2 (Weerstands Klasse 2).
Ze voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

10 jaar garantie

Wij staan vierkant achter de kwaliteit die wij leveren.
Daarom krijgt u van ons 10 jaar garantie op de
productie en montage van de lichtstraat.

Kies je buitenkleur

U kiest zelf hoe uw lichtstraat er aan de buitenkant
uitziet. Wordt het wit (RAL9010) of antracietgrijs
(RAL7016)? De binnenkant werken we standaard
af in wit (RAL9010). Bent u niet zo van wit en
antracietgrijs? Ga dan voor een lichtstraat op maat.
Wij vertellen u er graag meer over.
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Laat u zien in onze

showroom
Uw keuze voor één van onze basic-lichtstraten maakt
u niet alleen op basis van wat u hier leest. U wilt zien
wat we beloven, daar gaan we even vanuit.

Daarom bent u welkom in onze showroom in Westerhoven (NL, net over de grens bij Lommel).
U kunt een afspraak maken met één van onze verkoopspecialisten. Dat gaat het makkelijkst
via tel. +32(0)37 470 072 of maak een afspraak op www.luxlight.eu.
In onze showroom ziet u niet alleen onze basic-lichtstraten, maar ook alle andere modellen
uit ons assortiment. Vraag wat u wilt vragen. Tijdens uw bezoek nemen we alle tijd voor u.

Maatwerk nodig?
Altijd mogelijk
En dan komt u er na het lezen
van deze brochure achter, dat uw
wensen helemaal niet zo basic zijn.
Helemaal geen probleem. We zijn
meesters in maatwerk en maken uw
lichtstraat precies in de afmetingen
en RAL-kleuren die u wilt. Vertel ons
wat u in gedachten hebt.

Illumy-lichtstraten
Eén grote glasplaat zonder tussenstijlen, strak
in jouw plat dak. Zoekt u dat? Dan zoekt u onze
Illumy-lichtstraten. Verkrijgbaar in verschillende
modellen met mooie opties zoals geïntegreerde
ledverlichting en een plissé-gordijn. Door de
driedubbele beglazing zijn deze lichtstraten
ideaal voor passieve woningbouw. Meer
informatie leest u op www.luxlight.eu.
Of hoort en ziet u in onze
showroom.

Alles gelezen?
Maar nog geen Basic-lichtstraat gezien?
U bent op afspraak welkom in onze
showroom.
T: +32(0)37 470 072
Luxlight BV
Showroom
Industrieterrein “Leemskuilen”
Leemskuilen 34
5563 CL Westerhoven (NL)
Net over de grens bij Lommel
Postadres
Priester Daensstraat 10
3920 Lommel
www.luxlight.eu

