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Luxlight
Voelt goed

Luxlight 
laat je 
stralen

Geen werk aan 
 

Wil je veel daglicht, dan kies je Luxlight. 
Dat daglicht komt bij je binnen door onze 

lichtstraat. 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 lichtstraat.  

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? 

Welke lichtstraat wordt het?
  
Je architect zei het. Je aannemer riep het. En zelf 
had je er misschien ook al over nagedacht: er moet 
een lichtstraat komen. Want ook na de verbouwing 
wil je genoeg daglicht in huis hebben. Maar wat 
voor een lichtstraat? Hoe groot of klein? Met of 
zonder tussenstijlen tussen de glasvlakken? En in 
welke kleur? Deze brochure helpt je om die vragen 
te beantwoorden. Laat je inspireren door onze 
lichtstraten.
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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. 

Daglicht 
is gezond

Je kunt niet zonder

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

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.

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. 
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Vrij te plaatsen
Voor nieuwe aanbouw of bestaand plat dak 

Glazen zijkanten voor nog meer daglicht (optie)
Zorgt voor een cabriogevoel 

Voor tegen een buitenmuur 
Veel daglicht diep in je woning 

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. 

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.  

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. 

LDV

LDM

RAL 9010 (wit) RAL7016 (antracietgrijs)
Alleen bij Basic 

ZD

RAL 9010 (wit) RAL7016 (antracietgrijs)
Alleen bij Basic 

RAL 9010 (wit) RAL7016 (antracietgrijs)
Alleen bij Basic 

Basic

Basic

Illumy

Illumy

Basic

Illumy

modellenLuxlight
Basic, Illumy of maatwerk. Dat zijn de drie productlijnen waaruit je bij 
Luxlight jouw lichtstraat kiest. Voor welke productlijn je ook gaat, je hebt 
altijd de keuze uit drie modellen: de LDM, de LDV en de ZD. We leggen je 
zo uit wat de verschillen zijn. Op de prijslijsten bij deze brochure vind je 
per productlijn de afmetingen. 
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Luxlight
De Illumy is de grootste lichtstraat die je kunt  
krijgen. Stel je voor: één groot glasvlak van bijna  
12 m2 in jouw plat dak? Heel strak, zonder storende 
tussenstijlen. Met erin helder Crystall HR+++ triple 
glas dat heel veel daglicht doorlaat en goed isoleert. 
Design is de basisuitvoering. Energy de uitvoering met 
plisségordijn. De Day & Night heeft een plisségordijn 
én geïntegreerde ledverlichting. De Illumy is uit 
voorraad leverbaar in verschillende afmetingen en 
optioneel met elektrische buitenzonwering.

Meer weten? Vraag naar onze Illumy-brochure.
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Luxlight
Basic zijn onze standaard lichtstraten die wij snel 
uit voorraad leveren. Dit veelgevraagde product 
heeft tussenstijlen tussen de glasvlakken. Je kunt de 
Basic krijgen in zes vaste maten met minimaal 2 en 
maximaal 7 glasvlakken. Het glas dat we gebruiken  
is helder Crystall HR++ glas. Voor de buitenkant  
kies je wit (RAL9010) of antracietgrijs (RAL7016).  
De binnenkant is standaard wit (RAL9010). 

Meer weten? Vraag naar onze Basic-brochure.

Basic
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Luxlight
Zijn de vaste maten van de Basic niet wat je zoekt? 
Of had je een andere kleur in je hoofd dan de 
standaardkleuren die wij aanbieden? Dan maken 
we een lichtstraat op maat voor je. Dat doen we op 
basis van een Basic-lichtstraat. Alleen noemen we ‘m 
dan Pro. Wil je een langere en/of smallere lichtstraat 
in een andere RAL-kleur? Bij Luxlight is dat gewoon 
mogelijk.  

Meer weten? Vraag naar onze Maatwerk-brochure.

Maatwerk
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showroomLaat je zien in onze

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 alle modellen uit ons assortiment. Vraag wat je wilt vragen.  
Tijdens je bezoek nemen we alle tijd voor je. 

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



T: +31(0)40 20 70 124
Luxlight BV
Industrieterrein “Leemskuilen”
Leemskuilen 34
5563 CL Westerhoven

www.luxlight.nl 

Alles gelezen?
Maar nog geen lichtstraat gezien? 
Je bent op afspraak welkom in onze 
showroom. 


