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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  zij n een familiebedrij f 
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 fl inke 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 bedrij f mensen kunt laten stralen? 

Jouw lichtstraat helemaal op maat

Weet je wat het mooie is: als een Basic-lichtstraat niet 
past in jouw ideale plaatje, dan passen we ‘m gewoon 
voor je aan. Daar doen we bij  Luxlight niet zo moeilij k 
over. Of je nu een ander formaat voor je lichtstraat wil 
of een andere kleur. Of misschien wel allebei: wij  zij n 
meesters in maatwerk. Vertel ons wat je in gedachten 
hebt en we gaan graag voor je aan de slag.
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Hellingshoek: 10 of 15 graden 
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 krij gt 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, lij kt de ruimte eronder opeens 
veel groter. Heel prettig ook als je naar 
boven kij kt. Je bent binnen, maar het voelt 
als buiten. 

LDM

ZD

Lessenaarsdak 
vrij staand 
Het broertje van de LDM. Vrij wel 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 eigenlij k voor je hele woning. 

LDV

Mogelĳ k in alle RAL-kleuren

Mogelĳ k in alle RAL-kleuren

Mogelĳ k in alle RAL-kleuren

Hellingshoek: 30 graden 
Glazen zĳ kanten voor nog meer daglicht (optie)
Zorgt voor een cabriogevoel 

Hellingshoek: 15 graden
Vrĳ  te plaatsen 
Voor nieuwe aanbouw of bestaand plat dak 

Hellingshoek: 10 of 15 graden 
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 krij gt meer daglicht in je 
woning dan je ooit hebt gehad. 

LDM

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

ZD

Mogelĳ k in alle RAL-kleuren

Mogelĳ k in alle RAL-kleuren

Hellingshoek: 30 graden 
Glazen zĳ kanten voor nog meer daglicht (optie)
Zorgt voor een cabriogevoel 

Lessenaarsdak 

Het broertje van de LDM. Vrij wel 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 eigenlij k voor je hele woning. 

LDV

Mogelĳ k in alle RAL-kleuren

Hellingshoek: 15 graden
Vrĳ  te plaatsen 
Voor nieuwe aanbouw of bestaand plat dak 

Veel daglicht diep in je woning 
Mogelĳ k in alle RAL-kleuren

Voor nieuwe aanbouw of bestaand plat dak 

MaatwerkLuxlight
Bij  Luxlight heb je de keuze uit twee productlij nen: Basic en Illumy. Basic zij n 
onze standaard lichtstraten met tussenstij len tussen de glasvlakken, Illumy 
zij n onze lichtstraten met één groot glasvlak zonder tussenstij len. Wil je een 
lichtstraat op maat, dan is dat altij d op basis van een Basic-lichtstraat. Alleen 
noemen we ‘m dan Pro. Onze lichtstraten uit de Illumy-lij n passen we niet 
aan. Die zij n voor iedereen perfect, al zeggen we het zelf. Ook bij  maatwerk 
heb je de keuze uit drie modellen: LDM, LDV of ZD. 
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Hoe werkt
maatwerk?

Langer en/of smaller

De grootste Basic-lichtstraat heeft zeven 
glasvlakken. Maar bij maatwerk hoef je je daar 

niets van aan te trekken. Wil je een bredere 
lichtstraat en misschien ook iets smaller, dan 
maken wij die voor jou. Bij het ZD-model kun 
je een diepte kiezen van maximaal 2.000 mm. 

De maximale breedte is 5.900 mm. Bij de 
modellen LDV en LDM kun je gaan tot een 

maximale diepte van 1.200 mm. De maximale 
breedte is onbeperkt.

 

Kies je kleur 

Pak de kleurenwaaier er maar bij en kies de 
RAL-kleur waar jij blij van wordt. Volg je de 

trend van het moment of ga je voor tijdloos: 
alle kleuren zijn mogelijk. Je kunt er zelfs twee 
kiezen. Één voor de binnenprofielen, één voor 

de buitenprofielen. 
 

Ook de levertijd is iets langer

Normaal gesproken leveren wij onze lichtstraten 
snel uit voorraad. Maar maatwerk is natuurlijk niet 
‘normaal’. Afhankelijk van hoe gek je het voor ons 

maakt, is de levertijd 4 tot 8 weken. De exacte 
levertijd hoor je als je een offerte opvraagt. 

Wij maken onze lichtstraten zelf. Dat heeft een 
groot voordeel. We kennen onze producten 
door en door. Daarom weten we ook precies 
wat we voor je kunnen aanpassen. 
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Betaling (1e termij n)
Afhankelĳ k van de betalingscondities 
ontvang je een eerste factuur. Na 
betaling voeren wĳ  je bestelling uit.

Betaling (2e termij n)
Een paar dagen later ontvang je onze eindfactuur.

Service en garantie 
Je krĳ gt standaard 10 jaar garantie. Problemen 
lossen we altĳ d netjes voor je op.

Levering opstand
Je ontvangt van ons de houten opstand 
op de afgesproken plek en datum.

Voorbereidingen
Jĳ  (of jouw aannemer) maakt het gat 
in het dak en plaatst de opstand. 

Bevestiging voorbereidingen
Je stuurt een foto naar orders@luxlight.nl. 
Wĳ  checken of alles voldoet aan onze 
montage-eisen. Daarna zetten we je 
bestelling klaar. 

Planning montage 
Wĳ  plannen de montage en sturen 
je een bericht met de datum. 

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

Plaatsing lichtstraat 
Onze monteurs plaatsen de 
lichtstraat op jouw plat dak.

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

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

Opdrachtbevestiging
Wĳ  sturen je een opdrachtbevestiging.
Deze stuur je ondertekend terug.
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  Bestel 
 jouw
maatwerk
lichtstraat
Loop nog even door ons stappenplan. 
Dan weet je precies hoe we werken. 

De voordelen 
van Luxlight+

Héél véél daglicht 
Met een lichtstraat uit onze Basic-lij n kun je een 
glasvlak van maar liefst 10 m2 in je dak maken. 
Daar gaat heel veel daglicht doorheen.

Snel aan jou geleverd
Wij  maken alles zelf op onze productielocatie in 
Westerhoven. Daardoor kunnen we jouw nieuwe 
lichtstraat snel uit voorraad leveren. 

Gemonteerd door onze monteurs
Bestel je een Basic-lichtstraat, dan krij g je 
onze monteurs erbij . Zij  hebben er een sport 
van gemaakt om mensen te laten stralen. 
In Nederland en België. 

Gratis opstand 
Ben je zelf handig, dan maak je volgens onze 
tekeningen een gat in het dak. Of je laat het 
door een aannemer doen. Je krij gt van ons een 
bouwpakket met daarin een houten bakconstructie, 
helemaal op maat gemaakt. Deze opstand plaats 
je tegen de randen van het gat.

Helder Crystall HR++ glas 
In jouw lichtstraat zetten wij  standaard Crystall 
HR++ glas. Kristalhelder glas dat 14% meer 
daglicht doorlaat als je het vergelij kt met ander 
glas. Helderder wordt het niet. En stiller ook niet: 
regendruppels hoor je nauwelij ks nog. 

Kies je buitenkleur
Je kiest zelf hoe je lichtstraat er aan de buitenkant 
uitziet. Wordt het wit (RAL9010) of antracietgrij s 
(RAL7016)? De binnenkant werken we standaard 
af in wit (RAL9010). Ben je niet zo van wit en 
antracietgrij s? Ga dan voor een lichtstraat op maat. 
Wij  vertellen je er graag meer over. 

Weinig onderhoud
Voor onze Basic-lichtstraten gebruiken we geïsoleerde 
aluminium profi elen met een poedercoating. Die coating 
zorgt ervoor dat jij  er bij na geen onderhoud aan hebt. 

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 omkij ken naar. Bereid je 
maar vast voor op al dat daglicht dat jouw woning 
binnenkomt. Want dat wordt genieten. 

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

Inbrekers kunnen het dak op 
Onze lichtstraten zij n niet echt populair bij  
inbrekers. Dat komt omdat ze inbraakwerend zij n 
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 krij g 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 zij n voorzien van 
een KOMO-attest met productcertifi caat. Daardoor 
voldoen ze aan de nieuwe wet Kwaliteitsborging 
voor het bouwen (Wkb).
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showroomLaat je zien in onze
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.

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. 

Reviews
Ik had een bestaande lichtstraat op mijn dak maar die moest na 30 jaar vervangen worden 
dus ben ik op internet gaan zoeken. Zo kwam ik op de website van Luxlight terecht. Daar heb 
ik een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de showroom. Van wat ik daar aan lichtstraten 
zag was ik al meteen onder de indruk. Omdat mijn bestaande lichtstraat meer dan 7 meter 
lang was viel mijn toekomstige lichtstraat buiten de standaard maten van Basic. Maar dat was 
geen enkel probleem voor Luxlight. Het was fijn om met de medewerkers van Luxlight samen 
te werken en ik ben heel blij met het resultaat. Ze hebben in samenwerking met de aannemer 
een prachtig stukje werk afgeleverd. 

Wij wilden graag een grotere lichtstraat dan dat Luxlight in het standaardassortiment had en 
daarbij vonden we een andere RAL-kleur mooier dan wat Luxlight standaard aanbood, vandaar 
dat we hebben gekozen voor de maatwerklijn. Het was fijn dat Luxlight buiten de standaardlijn 
ook kan aanpassen aan de wensen van de klant.

Voor een project in Harmelen waar een klant graag een zadeldak op zijn dak wenste heeft 
Luxlight alle wensen van de klant waargemaakt. De profielen werden in de gewenste 
kleur zwart (RAL9005) geleverd. Aan beide zijden van het zadeldak werd een zonnescreen 
geplaatst en ook de kappen daarvan werden in de zwarte kleur meegespoten. Dus niet 
alleen standaardmaten en kleuren, maar zeker ook maatwerk wordt perfect verzorgd door 
Luxlight. Staat wat je zoekt niet op de website? Vraag het aan de medewerkers van Luxlight 
zelf, ze zoeken altijd naar een passende oplossing. 

Helaas was het niet mogelijk om op dit project een standaardafmeting toe te passen. Dankzij 
snel schakelen en meedenken van Luxlight stond er sneller dan voor mogelijk werd gehouden 
alsnog een mooie maatwerk lichtstraat op het dak.

Review geschreven door Bert Weijts - Particulier

Review geschreven door Meep van Veldhuizen - Particulier

Review geschreven door Alfons Godschalk - Aannemer MGK Bouw

Review geschreven door Roel van Laar - Verkoper binnendienst Koninklijke Jongeneel
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Luxlight BV
Industrieterrein “Leemskuilen”
Leemskuilen 34
5563 CL Westerhoven

www.luxlight.nl 

Laat jouw wensen horen
Ben je erachter dat je een lichtstraat op 
maat wil? Dan maken wij  eerst voor jou 
een offerte op maat. Mail de specifi caties 
van jouw lichtstraat naar info@luxlight.nl. 
Of bel 040-2070124, dan nemen we alles 
telefonisch met je door. 


