ILLUMY DAY & NIGHT

ILLUMY ENERGY

ILLUMY DESIGN

Dit platdakraam met plissédoek en
geïntegreerde ledverlichting - van cool
white naar warm white - evenaart helder
daglicht tijdens de avond of op een
donkere dag. Illumy Day & Night is de
perfecte keuze voor een sfeervolle
leefruimte die altijd baadt in een
aangenaam licht.

Deze Illumy is uitgerust met een
plisségordijn. Door het sluiten ervan
ontstaat een extra ruimte met stilstaande
lucht tussen het doek en het raam. Die
ruimte isoleert en maakt Illumy Energy
zelfs geschikt voor passief bouwen.
Het gordijn is ook ideaal om felle
zonnestralen te dimmen.

Illumy Design is een platdakraam dat
strak in het dakvlak past en mooi aansluit
bij moderne en traditionele woningbouw.
Met grote glasvlakken zonder
verstorende tussenstijlen, met een zicht
naar buiten alsof je onder de hemel zit.
Volstrekt tijdloos.

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

• Geïntegreerde ledverlichting: variabel

instelbaar van cool white naar warm white
• Verosol plisségordijn
• Geschikt voor passief bouwen: Uw-waarde

• Verosol plisségordijn
• Geschikt voor passief bouwen: Uw-waarde

vanaf 0,59 W/m K
• 1 groot glasvlak
• Crystall HR++ triple glas
• Hellingshoek 5 graden
• Opstand binnenzijde stuclook
• Direct uit voorraad leverbaar
• Gratis levering en montage met kraan
door Luxlight
• Inbraakwerend volgens de Europese norm
EN1627 RC2
• 10 jaar garantie
• Onderhoudsarm
• Voorzien van SKG-keurmerk

vanaf 0,59 W/m2K
• 1 groot glasvlak
• Crystall HR++ triple glas
• Hellingshoek 5 graden
• Opstand binnenzijde stuclook
• Direct uit voorraad leverbaar
• Gratis levering en montage met kraan
door Luxlight
• Inbraakwerend volgens de Europese norm
EN1627 RC2
• 10 jaar garantie
• Onderhoudsarm
• Voorzien van SKG-keurmerk

Geniet dag en nacht van
het mooiste licht.

Geniet energiezuinig
van daglicht.
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Day & Night

Energy

• 1 groot glasvlak
• Crystall HR++ triple glas
• Hellingshoek 5 graden
• Opstand
• Direct uit voorraad leverbaar
• Gratis levering en montage met kraan

door Luxlight
• Inbraakwerend volgens de Europese norm
EN1627 RC2
• 10 jaar garantie
• Onderhoudsarm
• Voorzien van SKG-keurmerk

Geniet van het meeste
daglicht.

Design

DAGLICHT VOOR EEN
BETER LEVEN
Daglicht is essentieel voor alle leven op
aarde. Zo maakt ons lichaam bijvoorbeeld
vitamine D aan onder invloed van licht.
Vitamine D is belangrijk voor tal van
processen in ons lichaam. De invloed op de
opname van calcium voor onze botten is
daarvan een van de bekendste.
Daglicht is ook duurzame, direct bruikbare
energie. Wist u dat drie kwartier zon evenveel
energie geeft als de gehele mensheid in een
jaar benut? Daglicht vergroot aantoonbaar
het welzijn en de productiviteit van mensen.
Daarom is het zo belangrijk om zowel in de
leefruimte als in de werkomgeving te zorgen
voor het meeste daglicht.

Illumy zorgt voor het meeste daglicht
Met een oppervlak van 1,6 tot bijna 12 m2
is Illumy het grootste verkrijgbare
platdakraam. Het Crystall HR++ triple glas
haalt bovendien meer daglicht binnen
dan standaard glas. Illumy is beschikbaar
in verschillende uitvoeringen en
afmetingen. Het plaatsen van een
elektrische buitenzonwering is mogelijk
op ieder Illumy-platdakraam.

APPELTJE EITJE.
ZO MAKKELIJK IS
SAMENWERKEN MET
LUXLIGHT

WERKWIJZE

Door eenvoud en gemak worden faalkosten
sterk verminderd. Daarom biedt Luxlight
een totaal serviceconcept waarmee het
extra eenvoudig en aantrekkelijk is om de
Illumy-platdakramen in woningen toe te
passen. Dat noemen wij ‘appeltje eitje’.

Illumy is een prefab platdakraam met
een groot glasvlak dat met zorg
geassembleerd wordt in onze fabriekshal
in Westerhoven. Het wordt in 1 stuk op de
locatie geleverd met een kraan en daar
gemonteerd door onze eigen monteurs.
Voor het plaatsen van een Illumyplatdakraam, moet er een sparing in het
platte dak worden gemaakt. Belangrijk is
dat de sparing exact wordt gemaakt
volgens onze tekening.

Snelle levering
direct uit
voorraad

24/7 direct online
een offerte

Gratis
levering en
montage
met kraan
door Luxlight

Inclusief dakopstand

Afspraak = afspraak

Z o makkelijk
is het!
10 jaar garantie,
geen zorgen

Contactgegevens

Illumy is een standaardproduct dat op de
locatie niet meer kan worden aangepast.
Nadat het raam is geplaatst en alles is
aangesloten, moet enkel nog de
dakbedekking worden aangebracht.

Bestek,
tekeningen
en details
beschikbaar

Illumy-platdakramen zijn leverbaar in 3 modellen: een lessenaarsdak
voor plaatsing tegen een muur, een vrijstaand lessenaarsdak of een
zadeldak. Er zijn 6 standaardformaten.
Type dakraam

VARIANTEN

OPTIE

ILLUMY
DESIGN

ILLUMY
ENERGY

ILLUMY DAY
& NIGHT

ZONNESCREEN

Prijs

Meerprijs

Meerprijs

Meerprijs

Breedte

Diepte

Illumy LDM2

1712

1100

€ 2.450,00

€ 715,00

€ 970,00

€ 1.100,00

Illumy LDM3

2551

1100

€ 3.060,00

€ 815,00

€ 1.120,00

€ 1.215,00

Illumy LDM4

3390

1100

€ 3.675,00

€ 915,00

€ 1.275,00

€ 1.415,00

Illumy LDM5

4229

1100

€ 4.490,00

€ 1.020,00

€ 1.430,00

€ 1.620,00

Lessenaarsdak tegen de muur

Postadres Nederland
Luxlight BV
Postbus 12
5570 AA Bergeijk
info@luxlight.nl
T: +31(0)40 20 70 124
F: +31(0)40 20 70 126
www.illumy.nl
Bezoekadres en showroom
Luxlight BV
Industrieterrein “Leemskuilen”
Leemskuilen 34
NL-5563 CL Westerhoven, Nederland
Bezoek uitsluitend op afspraak

Illumy LDM6

5068

1100

€ 5.300,00

€ 1.225,00

€ 1.685,00

€ 1.825,00

Illumy LDM7

5907

1100

€ 6.120,00

€ 1.325,00

€ 1.835,00

€ 2.030,00

Illumy LDV2

1712

1065

€ 2.450,00

€ 715,00

€ 970,00

€ 1.100,00

Illumy LDV3

2551

1065

€ 3.060,00

€ 815,00

€ 1.120,00

€ 1.215,00

Illumy LDV4

3390

1065

€ 3.675,00

€ 915,00

€ 1.275,00

€ 1.415,00

Illumy LDV5

4229

1065

€ 4.490,00

€ 1.020,00

€ 1.430,00

€ 1.620,00

Illumy LDV6

5068

1065

€ 5.300,00

€ 1.225,00

€ 1.685,00

€ 1.825,00

Illumy LDV7

5907

1065

€ 6.120,00

€ 1.325,00

€ 1.835,00

€ 2.030,00

Illumy ZD3

1712

2080

€ 5.100,00

€ 920,00

€ 1.175,00

€ 1.100,00

Illumy ZD5

2551

2080

€ 6.325,00

€ 1.020,00

€ 1.325,00

€ 1.215,00

Illumy ZD7

3390

2080

€ 7.550,00

€ 1.125,00

€ 1.480,00

€ 1.415,00

Illumy ZD9

4229

2080

€ 8.975,00

€ 1.225,00

€ 1.630,00

€ 1.620,00

Illumy ZD11

5068

2080

€ 10.300,00

€ 1.430,00

€ 1.885,00

€ 1.825,00

Illumy ZD13

5907

2080

€ 11.730,00

€ 1.530,00

€ 2.040,00

€ 2.030,00

Lessenaarsdak vrijstaand

Zadeldak

per zijde

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en inclusief montage.

Prijzen geldig vanag 01-01-2020, prijswijzigingen voorbehouden.
Op alle offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons
gesloten overeenkomsten, alsmede nadere overeenkomsten welke
daaruit voortvloeien, zijn toepasselijk de algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden van Luxlight BV, gedeponeerd bij de KvK voor
Oost-Brabant onder nummer 17161579 zoals deze luiden volgens
de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Debleveringsvoorwaarden
zijn openbaar, geplaatst op www.luxlight.nl. Een afschrift van deze
verkoop- en leveringsvoorwaarden kunt u te allen tijde bij ons
opvragen. Toepasselijkheid van de door u gehanteerde voorwaarden
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

