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Luxlight laat je 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. Dat doen we in Westerhoven,
het stralend middelpunt van de Brabantse Kempen.
Dóór onze lichtstraten halen steeds meer huishoudens
in Nederland en België een flinke portie daglicht in
huis. Dat doen ze omdat daglicht gezond is, lekker
voelt en je er gelukkiger van wordt. En voor ons voelt
dat al net zo goed. Want wat is er nu mooier dan dat
je als bedrijf mensen kunt laten stralen?

Illumy brengt je meer dan daglicht
Jouw ogen zijn dus gericht op een Illumy-lichtstraat
van Luxlight? Waarschijnlijk omdat een gewone
lichtstraat met tussenstijlen in het glas niet zo jouw
stijl is. Of omdat je passief of energieneutraal wilt
bouwen. Of gewoon wilt genieten van sowieso heel
veel natuurlijk licht en, bij de Day & Night-uitvoering,
van sfeervol ledlicht. Zie je het voor je? Beter gezegd
‘boven je’? Één groot glasvlak van bijna 12 m2. Daar
word je toch nu al blij van?

Geen werk aan
Wil je veel daglicht, dan kies je Luxlight. Dat
daglicht komt bij je binnen door onze Illumylichtstraat. Voor die lichtstraat is een gat in je
dak nodig. Klinkt spannend, is het niet. Zeker
niet als je met een aannemer werkt. Weet
je wat prettig is? Jij hoeft alleen maar te
bestellen. Wij plannen, schakelen
met je aannemer en monteren
jouw Illumy.
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Je kunt niet zonder

Daglicht
is gezond

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

Je lijf is gek op intens daglicht
Nog een feit: hoe intenser het licht, hoe positiever
het effect op je 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.

Je biologische klok tikt beter met
daglicht

Van daglicht kun je 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
lijf nog altijd niet zonder voldoende
daglicht. Daar zijn boekenkasten
over vol geschreven. Wij geven je de
samenvatting.

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

Je werkt efficiënter met daglicht
Werk je veel buiten, dan bof je. Moet je vooral
binnen in een (thuis)kantoor prestaties leveren,
dan ben je met voldoende daglicht een stuk
productiever. En jouw collega’s ook. Bovendien is
het gewoon veel lekkerder werken in een natuurlijk
verlichte ruimte.
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LDM

Hellingshoek: 5 graden

Lessenaarsdak
tegen muur
Ga je (ver)bouwen en valt er door je
aanbouw te weinig daglicht binnen? Dat los
je op met onze LDM-lichtstraat. Je plaatst de
LDM tegen de bestaande buitenmuur en
krijgt meer daglicht in je woning dan je ooit
hebt gehad.

Voor tegen een buitenmuur
Veel daglicht diep in je woning
RAL 7016 (antracietgrijs)

Luxlight
Drie modellen, drie uitvoeringen.

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

Hellingshoek: 5 graden
Vrij te plaatsen
Voor nieuwe aanbouw of bestaand plat dak

RAL 7016 (antracietgrijs)

ZD

Je hebt nogal wat te kiezen, als je voor een Illumy gaat. Het begint met
het model. Je kiest de LDM, de LDV of de ZD. We leggen je zo uit wat de
verschillen zijn. Deze drie modellen leveren we snel uit voorraad in zes
standaard formaten. De kleur voor de buitenprofielen is antracietgrijs
(RAL7016). De binnenkant is afgewerkt in het wit (RAL9010). Op de prijslijst
bij deze brochure vind je de afmetingen. Heb je het model te pakken, dan
kies je de uitvoering: Day & Night, Energy of Design. Daarover later meer.

LDV

Zadeldak
Een zadeldak van glas voor op je plat dak.
Door het grote glasoppervlak van deze
lichtstraat, lijkt de ruimte eronder opeens
veel groter. Heel prettig ook als je naar
boven kijkt. Je bent binnen, maar het voelt
als buiten.

Hellingshoek: 5 graden
Rustig symmetrisch beeld
Zorgt voor een cabriogevoel
RAL 7016 (antracietgrijs)

Productbrochure Luxlight illumy

Kies één van de

drie uitvoeringen
Model

Day & Night

Design

Energy

Als je van de eenvoud bent, is de keuze voor
een Illumy-uitvoering niet zo moeilijk. Kijk
eens naar de Illumy Design. Wat je ziet is wat
je krijgt. Eén groot glasvlak, zonder storende
tussenstijlen. Vooral ontworpen om heel strak
in jouw dak te zitten en heel veel daglicht
naar binnen te laten. En dan dat uitzicht naar
boven… vul zelf maar in.

Met de Energy ben je energiezuinig bezig. Daar
zorgt het plisségordijn voor. Sluit je dit gordijn
(elektrisch), dan zorg je ervoor dat lucht wordt
vastgehouden tussen het doek en het glasvlak.
Iets minder technisch: je hebt zo een goede
isolatie en bespaart energie. Het plisségordijn
houdt ook (te) felle zonnestralen tegen. De
Energy is perfect voor passief bouwen.

instelbaar van cool white naar warm white

-

-

•

Verosol plisségordijn

-

•

•

RAL7016 (antracietgrijs)

RAL7016 (antracietgrijs)

RAL7016 (antracietgrijs)

Uw-waarde vanaf 0,59 W/m2K

•

•

•

1 groot glasvlak

•

•

•

Crystall HR+++ triple

Crystall HR+++ triple

Crystall HR+++ triple

Hellingshoek

5o

5o

5o

Houten opstand, onafgewerkt

•

-

-

binnenzijde stuclook wit

-

•

•

Direct uit voorraad leverbaar

•

•

•

Gratis levering en montage met

•

•

•

Inbraakwerend volgens de

•

•

•

10 jr.

10 jr.

10 jr.

•

•

•

Type
Productinformatie

Geïntegreerde ledverlichting: variabel

RAL-kleur buitenprofielen
Geschikt voor passief bouwen:

Glas

Houten opstand, afgewerkt

kraan door Luxlight

Europese norm EN1627RC2 + SKG-keurmerk

Garantie
Voorzien van KOMO-attest en voldoet aan de wet

Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Alles wat de Design en Energy hebben en nog
meer. Hoe het buiten ook is, binnen heb je met
de Day & Night altijd het lekkerste licht. Is het niet
daglicht, dan is het wel ledlicht. Dat laatste stel je
zelf in. Cool white overdag, warm white ’s avonds
of op een donkere dag. Een echte sfeermaker, die
geïntegreerde ledverlichting. En dat plisségordijn
trouwens ook.

Elektrische
zonwering
Met het plisségordijn van de Day & Night en
Energy dim je de felste zonnestralen. Wordt
het binnen toch te warm, dan kunnen we aan
de buitenkant zonwering voor je plaatsen. Dat
kan op alle Illumy-modellen. Met afstandsbediening uiteraard. De profielen en het doek
zijn antracietgrijs (RAL7016). Nog even
over denken? Je kunt de zonwering
ook later plaatsen. Onze Illumy-lichtstraten zijn daarop
voorbereid.

“Het was een
Userstory

praktische én
esthetische
keuze. ”
Vorig jaar besloot de
familie van den Bosch in
Breda om een nieuwe
aanbouw te plaatsen met
een ruime en comfortabele
keuken en eetliving.
Hun architect kwam met het idee voor een lichtstraat over de volle
breedte van deze nieuwe ruimte. Die lichtstraat werd uiteindelijk
een Illumy Design. “Het ontbreken van stijlen tussen het glas was
voor ons doorslaggevend”, vertelt Eveline van den Bosch.

De Illumy van de
familie van den Bosch
Eveline van den Bosch en haar gezin
kozen voor hun nieuwe aanbouw voor
een Illumy Design (model LDM).
Met als optie elektrische
buitenzonwering.

Één glasvlak

Dat er in de aanbouw een lichtstraat moest komen,
was meteen duidelijk. Alleen had een lichtstraat
met meerdere glasvlakken niet de voorkeur. Via een
vriend kwam de familie Van den Bosch bij Luxlight
terecht. Eveline: “We wilden het liefst één groot
glasvlak zonder storende tussenstijlen. Dat kon met
de Illumy Design. Ik vind dat ook het unieke van
deze lichtstraat. Ik heb dit bij geen enkele andere
aanbieder gezien.”

Mooi ochtendlicht

De Illumy ligt als een lange smalle strook tussen
|de keuken en de eetkamer. Ze levert de familie
Van den Bosch veel comfort en woonplezier op.
Eveline: “Afgelopen najaar hebben we veel regen
en bewolkte dagen gehad. Zelfs dan merk je dat je
door de Illumy veel daglicht binnenkrijgt. Als we die

lichtstraat niet hadden gehad, was het allemaal
een stuk donkerder geweest. In de keuken hebben
we heel mooi ochtendlicht, maar ook ’s middags
kun je er prettig zitten. Het licht valt ook ver naar
binnen in onze jaren ’30 woning. Het voelt alsof
het altijd al zo is geweest.”

Alles geregeld

Via de website van Luxlight werd de Illumy Design
uitgekozen en besteld. Eveline: “We hadden al eens
een Illumy gezien bij een vriend van ons. Dat zag
er erg goed uit. Voor de rest hebben we het aan
onze aannemer overgelaten. Hij heeft met Luxlight
gecommuniceerd en dat is goed gegaan. Luxlight
heeft verder alles geregeld, zelfs de kraan die nodig
was om de lichtstraat te plaatsen. Ze hebben
ons goed van alles op de hoogte gehouden.
Onze ervaringen zijn dan ook erg positief.”
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Bestellen

Betaling (1e termijn)

Dat doe je telefonisch (040-2070124).
Of je stuurt het ingevulde offerteformulier
of een e-mail naar info@luxlight.nl.

1

Afhankelijk van de betalingscondities
ontvang je een eerste factuur.

3
2

Opdrachtbevestiging

Wij sturen je een opdrachtbevestiging.
Deze stuur je ondertekend terug.

Na betaling voeren wij je bestelling uit.

Planning montage en kraan
Wij plannen de montage, reserveren een

kraan en sturen je een bericht met de datum.

Bestel
jouw
Illumy

4

+

De voordelen
van Luxlight

Héél véél daglicht

Service voor jouw aannemer

Snel aan jou geleverd

Inbrekers kunnen het dak op

Met een lichtstraat uit onze Illumy-lijn maak je één
groot glasvlak van bijna 12 m2 in je dak. Daar gaat
heel veel daglicht doorheen.

5
Afspraak

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

Wij maken alles zelf op onze productielocatie in
Westerhoven. Daardoor kunnen we jouw nieuwe
Illumy snel uit voorraad leveren.

Met monteurs en kraan

Bestel je een Illumy-lichtstraat, dan krijg je onze
monteurs erbij. En een kraan die de lichtstraat op
jouw plat dak hijst. Regelen wij allemaal voor je.

Loop nog even door ons stappenplan.
Dan weet je precies hoe we werken.

Inclusief gratis opstand

We plaatsen jouw Illumy inclusief opstand in één
keer op je plat dak.

Helder Crystall HR+++ triple glas

6
Kraan en montage

Jouw Illumy wordt kant-en-klaar
geleverd en met de kraan op jouw
plat dak geplaatst. Onze monteurs
zorgen voor de verdere montage.

8

Betaling (2e termijn)

Een paar dagen later ontvang je
onze eindfactuur.

Leverbon
7

Ben je na de plaatsing
akkoord, dan onderteken
je de leverbon.

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

Service en garantie

Je krijgt standaard 10 jaar garantie.
Problemen lossen we altijd netjes
voor je op.

9

In jouw Illumy zetten wij standaard Crystall HR+++
triple glas. Kristalhelder glas dat 14% meer daglicht
doorlaat als je het vergelijkt met ander glas. En ook
nog eens erg goed isoleert (Uw-waarde = 0,59 W/m2K).
Helderder en energiezuiniger wordt het niet. En stiller
ook niet: regendruppels hoor je nauwelijks nog.

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
en hebben een SKG-keurmerk.

10 jaar garantie

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

Kwalitatief goed

Onze lichtstraten voldoen aan de nieuwste eisen
in de bouwwereld. De lichtstraten zijn voorzien van
een KOMO-attest met productcertificaat. Daardoor
voldoen ze aan de nieuwe wet Kwaliteitsborging
voor het bouwen (Wkb).

Alles voor jouw lichtstraat

Wat eindigt met een lichtstraat op jouw plat dak,
begint met een goed advies in onze showroom.
Na dat bezoek, maak je je keuze. Ga je voor Luxlight,
dan gaan wij vol voor jou. Samen met je aannemer
regelen we de technische details, de planning en de
montage. Jij hebt er geen omkijken naar. Bereid je
maar vast voor op al dat daglicht dat jouw woning
binnenkomt. Want dat wordt genieten.
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Laat je zien in onze

showroom
Jouw keuze voor één van onze Illumy-lichtstraten
maak je niet alleen op basis van wat je hier leest.
Je wilt zien wat we beloven, gaan we even vanuit.

Daarom ben je welkom in onze showroom in Westerhoven, niet ver van Eindhoven.
Maak je een afspraak met één van onze verkoopspecialisten? Dat gaat het makkelijkst
via tel. +31(0)40 20 70 124 of maak een afspraak op www.luxlight.nl.
In onze showroom zie je niet alleen onze Illumy-lichtstraten, maar ook alle andere modellen
uit ons assortiment. Vraag wat je wilt vragen. Tijdens je bezoek nemen we alle tijd voor je.

Alles gelezen?
Maar nog geen Illumy-lichtstraat gezien?
Je bent op afspraak welkom in onze
showroom.
T: +31(0)40 20 70 124
Luxlight BV
Industrieterrein “Leemskuilen”
Leemskuilen 34
5563 CL Westerhoven
www.luxlight.nl

