Optiemogelijkheden voor
Luxlight Basic en Pro lichtstraten
Verfraaiingsopties

Melkglas i.p.v. helder glas Toepassing van melkglas maakt de lichtstraat “ondoorzichtig” zonder lichttoetreding te verliezen. De ruimte krijgt een meer besloten
karakter. De melkkleur wordt verkregen door toepassing van een matte PVB folie tussen de glasplaten.

Luxlight Pro & Luxlight Basic

Afwijkende RAL kleuren De lichtstraten kunnen worden uitgevoerd in een
andere RAL kleur dan de standaard kleur RAL 9010 bw (kleur wit). Ook bestaat de mogelijkheid
om de aluminium omlijsting in twee verschillende kleuren (Bi-color) uit te voeren, zowel aan de
binnen- als aan de buitenzijde. Bij donkere kleuren dient het glas te worden gehard ter voorkoming van thermische breuk. (Hiervoor geldt een aparte toeslag.) Kijk voor alle mogelijke RAL
kleuren op www.luxlight.nl onder optiemogelijkheden.

Luxlight Pro

Comfortopties

Clearshield (anti-vuil behandeling) Op het glas wordt een
volledig transparante coating aangebracht. Deze laag zorgt ervoor dat vuil minder snel aanhecht en bij regen eerder wordt afgespoeld. Voordelen van Clearshield: s Minder wassen van
ruitEN s Makkelijker reinigen van de ruitEN s Helder doorzicht voor een lange periode.

Luxlight Pro & Luxlight Basic

Elektrisch bediende zonnescreen
Om uw wooncomfort in de zomer te bevorderen bestaat de mogelijkheid om aan de buitenzijde
een elektrisch aangedreven zonnescreen te plaatsen. Deze zonnescreen biedt u de mogelijkheid om in de zomer de warmte
opbouw te verminderen, en in de winter van de zonnewarmte te profiteren. De zonnescreen is ook goed te gebruiken tegen ongewenste inkijk van buitenaf.
Eigenschappen van de Luxlight zonnescreen: s 3UNworkerdoek in de kleur grijs/wit (nr. - s Bediend d.m.v. een afstandbediening
s Een speciale veerconstructie
Luxlight heeft de mogelijkheid tot het plaatsen van een elektradoorvoer bij de montage van een lichtstraat. Hierdoor is het ook mogelijk een zonnescreen in een later
stadium te plaatsen. Het elektrisch aansluiten van de zonnescreen dient door een erkende elektricien te gebeuren.

Ventilatierooster boven in het glas Ventilatie van
een ruimte is belangrijk voor uw woning en uw wooncomfort. De roosters
boven in het glas van de Luxlight lichtstraat zorgen voor een luchtcirculatie
onder de lichtstraat. De warme lucht, die opstijgt en blijft hangen in de
lichtstraat, wordt afgevoerd naar buiten. De roosters hebben verschillende
standen waardoor het mogelijk is de luchtcirculatie te sturen of zelfs te
sluiten (winter). De roosters hebben een lengte van ±700 mm. Ventilatiecapaciteit bij 1Pa per m: 23 dm3/s.

Luxlight Pro & Luxlight Basic

Uitzetraam Een uitzetraam biedt de mogelijkheid om extra frisse
lucht in uw ruimte te brengen en eventuele warmte versnelt af te voeren.
Het raam voldoet aan het politie keurmerk “veilig wonen” en wordt
aangestuurd met een afstandsbediening.

(Niet geschikt voor natte ruimten.)
Luxlight Pro & Luxlight Basic

Glazen zijkant voor zadeldak (ZD) Nog meer
genieten van Hollandse luchten en romantische sterrenhemels. De glazen zijkanten zijn natuurlijk volledig geïsoleerd en voorzien van EnergyN glas met
ingebouwde klimaatregeling.

Bouwkundige opties

Muuraansluiting i.p.v. zijpaneel Laat de lichtstraat
doorlopen en benut de volledige beschikbare ruimte.

Luxlight Pro

Lichtstraat over tussenmuur

In de lichtstraat

wordt een extra stijl opgenomen en een geïsoleerd aluminium paneel.
Dit zorgt ervoor dat de muur aan de bovenzijde niet in het zicht komt.

Luxlight Pro
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