De Solatube® daglichtsystemen zijn in Nederland
getest door een onafhankelijk instituut. De resultaten
van de isolatiewaardes voor warmte, kou en geluid
zijn erg goed. De verhouding met de lichttoetreding is
uitstekend.

Visueel comfort voor elke plek in uw huis
Licht is prettig. Daglicht is nog prettiger.
Zo ervaart u dat, ook
binnenshuis. Maar wat
op die plaatsen in huis
waar geen daglicht
kan komen? Of waar u
twijfelt over een lichtkoepel?
Solatube® daglichtsystemen zorgen ervoor
dat helder daglicht uw
huis verlicht.

U-waarde
1,3 W / m2K
HR++

U kunt de Solatube® systemen bestellen bij de professionele bouwmaterialenleverancier. Er zijn meer dan 300
verkoopadressen in Nederland en meer dan 50 in België
en Luxemburg. Een aannemer of dakdekker zal het
Solatube systeem graag voor u installeren. Voor advies
kunt u bij de vakman terecht of contact opnemen met
de importeur.
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Techcomlight
Techcomlight brengt sinds 1997 de Solatube systemen
op de markt in de Benelux. Techcomlight zet
zich in voor een goede informatievoorziening aan consumenten, bouwmaterialenleveranciers en
installateurs.

Het Solatube daglichtsysteem brengt het daglicht
rechtstreeks naar de woonruimte die u wilt verlichten.
Een kleine, ronde plafondplaat verspreidt aangenaam,
natuurlijk licht.
Het Solatube daglichtsysteem geeft licht zonder
stroomverbruik. Zo bespaart u energie en draagt u een
steentje bij aan de bestrijding van het klimaatprobleem.
De isolatiewaarde is vergelijkbaar met HR++ glas.
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Meer weten?

Uw Solatube® verkoopadres
Ruimte voor stempel dealer.

Wereldwijd zijn al meer dan 2.000.000 Solatube
systemen geïnstalleerd.
Techcomlight bv
Postbus 8, 6744 ZG Ederveen
Tel. +31 (0)318 - 69 38 20
www.techcomlight.nl
De inhoud van deze brochure is met grote zorg samengesteld. Aan deze uitgave
kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de technische informatie verwijzen
wij naar uw dealer en onze website. Solatube® is een geregistreerd handelsmerk
van Solatube International Inc. Gehele of gedeeltelijke overname van in deze
brochure voorkomende teksten of beelden is alleen toegestaan na schriftelijke
toestemming van Techcomlight bv. Februari 2010
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Nieuw

Solatube daglicht

V e rr ass end d ag licht

Alleen de voordelen,
niet de nadelen!

Het licht is aangenaam omdat het alleen de voordelen
van helder daglicht heeft. Het Solatube® systeem laat
geen warmte, kou, UV-licht of het geluid van regendruppels door. U krijgt alleen het pure daglicht in uw woonkamer. Helder en rustgevend.
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Puur daglicht!

Ede (NL)

Verrassend veel keuze
De Solatube 160 DS (doorsnede 25 cm) maakt van
uw badkamer, gang en inloopkast een lichte ruimte. De grotere Solatube 290 DS (doorsnede 35 cm)
is geschikt voor de woonkamer, aanbouw, keuken
en kantoor aan huis.

		

Culemborg (NL)

Solatube in bedrijf
en op school
Werk ook bij Solatube-daglicht, vraag de
nieuwe documentatie aan.

Kantoren, showrooms, scholen, praktijkruimtes, werkplaatsen, magazijnen, overal is het prettiger werken bij
daglicht. Daglichttoetreding met Solatube SolaMaster®
betekent dat de lamp overdags niet hoeft te branden.
Dat spaart energie en kosten voor het gebruik van verlichting én klimaatbeheersing. Het daglicht is rustig aan
het oog en de natuurlijke fluctuatie van het licht in de
loop van de dag is prettig. Het heeft bewezen positieve
invloed op prestaties en ziekteverzuim.

Ve r ras se nd da gl icht

type

	Raybender te verlichten
diameter techniek
oppervlakte

verlengen
tot

minimum
opbrengst

Solatube® techniek
voor betere prestaties
1

2

maximum
opbrengst

160 DS		 25 cm		 JA		 3 x 3 m

max. 4 m

522 lumen 2208 lumen

290 DS		 35 cm 		 JA		 4 x 4 m

max. 7 m

1079 lumen 4502 lumen

1

Plafondplaat VusionTM
Helder daglicht, prettig diffuus
verspreid, rustig en aangenaam licht.
Sierring in wit en RVS-look.

Lichtkoepel

3

• uniek, gepatenteerd RayBender®
3000 systeem
• benut laag-invallend daglicht
• filtert té krachtig daglicht midden
op de zomerdag

2

Reflector

4

• gepatenteerde LightTrackerTM
• vangt extra licht op

3

Lichtbuis

• gepatenteerd Spectralight®
Infinity reflectiemateriaal
• hoogste reflectiewaarde: 99,7%

4

Plafondplaat

• venster met speciale structuur voor
aangename verstrooiing
• dubbelwandig met extra effectlens

Plafondplaat Optiview®
Helder daglicht, prettig diffuus
strooilicht, weerspiegelt enigszins de
buitenlucht.
Sierring in wit en RVS-look.

Isolatie U-waarde = 1,3 W/m2K
Warmtetoetreding g-waarde (ZTA) = 0,61
Geluidsreductie = 41 dB

Lichtarmatuur
Met deze accessoire is er ook licht in
de avond. Geschikt voor (spaar-) lamp
tot 75 Watt.

Het optimaal benutten van daglicht vereist hoogwaardig materiaal
en uitgekiende technieken. Teveel licht, te weinig licht, extra warmte,
condensatie, Solatube heeft voor al deze problemen een oplossing
ontwikkeld. Solatube heeft deze technieken ook gepatenteerd. Dat
garandeert u jarenlang plezier. Kies daarom alleen voor de originele
Solatube® daglichtsystemen.

