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Inbraakwerendheid van
Luxlight BV
lichtstraten van aluminium uit het LDM, LDV, ZD,
LDP en ZDP systeem
Verklaring van SKG
Dit attest is op basis van BRL 2701: 12-12-2012 afgegeven conform het SKG Reglement attestering,
productcertificatie en procescertificatie: 2011.
SKG verklaart dat de gevelelementen uit bovengenoemd systeem prestaties leveren die in dit attest zijn
beschreven, mits:
x
wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden en technische
specificatie(s);
x
de vervaardiging en montage van de gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest
vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.
SKG verklaart dat met in achtneming van bovenstaande de gevelelementen in hun toepassingen voldoen
aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op blad 2 van deze kwaliteitsverklaring.
SKG verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de gevelelementen, noch
op de montage in bouwwerken.
Dit attest is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete
overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het attest is opgenomen in het ³2YHU]LFKW
van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw³ op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl.
Voor SKG
ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager
Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De
gebruikers van dit attest worden geadviseerd op www.skg.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit attest bestaat uit 18 bladzijden.

Bouwbesluit

Product is:
eenmalig beoordeeld
op prestatie in de
toepassing.
Herbeoordeling
minimaal elke 5 jaar.

Getest volgens NEN ͻͶͿͼ Klasse  en voorzien van een KOMO attest met productcertificaat.
Luxlight voldoet hiermee aan de eisen van het bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
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