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Breng daglicht in inpandige ruimten

Daglichtspot
Breng daglicht in inpandige ruimten
De daglichtspot brengt daglicht in ruimten die zich niet direct
onder het schuine dak bevinden. De daglichtspot is leverbaar met
naar keuze een flexibele of stugge buis. De daglichtspot met
stugge buis bezorgt u tot 3 maal zoveel daglicht als de daglichtspot met flexibele buis. Voor een optimale lichtinval heeft de
beglazing aan de buitenzijde een zelfreinigende coating. Hierdoor
spoelt de buitenruit zichzelf bij iedere regenbui schoon. Aan de
interieurzijde bevindt zich een stijlvol lichtarmatuur. De daglichtspot is het ideale product om daglicht te brengen in ruimten
waar u normaal gesproken alleen kunstmatige verlichting toe kan
passen. Het product is met behulp van accesoires aan te passen
aan de stijl van het interieur. Voor de avonduren is er een optionele
lichtkit verkrijgbaar.

TWR

Stugge buis

Daglichtspot –
Kenmerken
Kozijn en draaiend gedeelte
(binnenzijde)

by Lovegrove

TWR 010 2010E1

Daglichtspot, diameter 25 cm, geprofileerde
dakbedekking, geschikt voor een dakhelling van
15° - 60°, stugge buis

TWR 014 2010E1

Daglichtspot, diameter 35 cm, geprofileerde
dakbedekking, geschikt voor een dakhelling van
15° - 60°, stugge buis

TLR 010 2010E1

Daglichtspot, diameter 25 cm, vlakke dakbedekking, geschikt voor een dakhelling van 35° - 60°,
stugge buis

TLR 014 2010E1

Daglichtspot, diameter 35 cm, vlakke dakbedekking, geschikt voor een dakhelling van 35° - 60°,
stugge buis

Standaard
Voor geprofileerde dakbedekking:
Frame met geïntegreerd, zwart gekleurd polyurethaan gootstuk, aluminium
ondergoot en glaselement (met zelfreinigende coating aan buitenzijde) ten
behoeve van installatie in een dak met geprofileerde dakbedekking. De doorvoer
bestaat uit een stugge buis. Voor interieurzijde een plafondplaat met plafondring.
Voor vlakke dakbedekking:
Frame met een aluminium grijs gekleurd geïntegreerd gootstuk en glaselement
(met zelfreinigende coating aan buitenzijde) ten behoeve van installatie in vlakke
dakbedekking. De doorvoer bestaat uit een stugge buis. Voor interieurzijde een
plafondplaat met plafondring.
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Speciale uitvoering/opties
Optioneel verkrijgbaar voor het lichtarmatuur:
• Plafondringen in Aluminium, Messing of Houtlook
• Plafondplaten in Ice cristal of Prisma look
• De stugge buis is optioneel te verlengen met
reflecterende stugge buis (type ZTR 014 0090);
• Optioneel te verkrijgen met lamp-kit
(type ZTL 101).
• Optioneel te verkrijgen met ventilatie adapter

Beschikbare
Maatcoderingen

010 (25 cm). 014 (35 cm).

Toegepaste gootstukken
& Installatieproducten

Nvt, geïntegreerd in het frame van de Daglichtspot.

Bedieningsmogelijkheden

Geen mogelijkheden

Bijzonderheden

• Geschikt voor inpandige ruimten zoals badkamers, trappenhuizen, gangen of toiletten waar geen normaal raam geplaatst kan worden.
• Standaard afstand tot hellende dak maximaal 1900 mm (exclusief verlengstuk).

Moeilijkheidsgraad

Enige vakbekwaamheid gewenst.

Voor beide typen daglichtspot is aan interieurzijde de speciale Lovegrove
trim toe te passen (geldt alleen voor maatcode 014).

VELUX PLAT DAK PRODUKTEN – DAGLICHTSPOT

Daglichtspot – Afmetingen
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Daglichtspot – Matenoverzicht
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De maatcoderingen geven de buitenwerkse
maten van de dakramen aan.
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(opgesomd van binnenzijde naar buiten toe)
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4 mm gehard glas met een coating
U-waarde voor de VELUX daglichtspot
Ut = 2.2 W/m²K
Methode: NFRC 100 (NFRC = National Fenestration Rating
Council - www.nfrc.org)

Toepassingsgebied

Informatie over lumen en lux

Lumen staat gelijk aan de hoeveelheid licht afkomstig van een lichtbron
(bijvoorbeeld de daglichtspot). Lumen is de eenheid van lichtstroom.
Eén lux (= verlichtingsterkte) staat gelijk aan één lumen
(= lichtsterkte) per m².
De daglichtspot wordt aanbevolen als u (meer) daglicht wenst in
een inpandige badkamer, hal, trappenhuis of toilet die zich niet
direct onder het schuine dak bevinden. De daglichtspot zorgt
voor een prettige atmosfeer door de verzachte inval van daglicht.

Link naar STABU Bestekservice online:
http://www.velux.nl/bestekservice

Link naar detailtekeningen op velux.nl:
http://www.velux.nl/technische-informatie
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Daglichtspot by Lovegrove

De VELUX Groep

Ross Lovegrove

Het ontwerp van natuurlijke licht
begint met de studie van het pad van
de zon gedurende de dag en in de
verschillende seizoenen.

VELUX presenteert,
geïnspireerd door de natuur
en haar organische vormen,
de nieuwe daglichtarmatuur
voor de VELUX daglichtspot
ontworpen door
Ross Lovegrove.

De VELUX daglichtspot is samengesteld
uit een dakraam en telescopische buizen,
die met de MIRO-SILVER® legering een
reflectie van meer dan 98% bereiken.
De VELUX daglichtspot brengt het daglicht
‘dieper’ in de donkere gedeelten van
inpandige ruimten. De nieuwe daglichtarmatuur van Lovegrove voor de VELUX
daglichtspot brengt daglicht en design
in elke omgeving.

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 14
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

De VELUX Groep richt zich al decennia
op optimale daglichttoetreding in
gebouwen en op het ontwikkelen van
producten die innovatie combineren
met techniek en met een duurzaam
gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Organische en ronde vormen geïnspireerd
door de natuur voor de door Ross Lovegrove
ontworpen VELUX daglichtarmatuur. Niet
zomaar een accessoire voor de VELUX
daglichtspot, maar een daglichtarmatuur die
de samenhang tussen esthetiek en functionaliteit benadrukt.
Geïnspireerd door de zuiverheid en de
verheffende kwaliteiten van daglicht in
woningen, heeft Ross Lovegrove met zijn
ontwerp “een moment van verlichting in uw
huis” gecreëerd - een eigentijdse interface
tussen daglicht en het interieur van de
woonruimte.

Een ware visionair van onze tijd en een
ontwerper die zich continue blijft
ontwikkelen in het vormgeven van
objecten.
Bekend om zijn zachte, organische en
essentiële vormen die geïnspireerd zijn
door de natuur. In tegenstelling tot de
cultuur van de wegwerpmaatschappij,
is Ross Lovegrove een beeldhouwer
van het hedendaagse.
Is ook van mening dat de industrie een
enorm potentieel heeft en het verschil
kan maken met betrekking tot het
milieu.

De VELUX daglichtspot vangt daglicht en
leidt het als een mooie lichtreflectie in de
woning, terwijl de daglicht-armatuur
ontworpen door Lovegrove de richting van
de lichtreflectie bepaalt.
De VELUX daglichtspot bestaat uit een in
het dak geïntegreerd dakraam, van super
reflecterende coating MIRO-SILVER®
voorziene telescopische buizen met meer
dan 98% interne reflectie en de daglichtarmatuur. De VELUX daglichtspot is met
name geschikt voor (diepe) ruimten waar
verticale ramen of dakramen geen
toepassing vinden en waar elektrisch licht
normaal gesproken de enige bron van
verlichting is.

Het is mogelijk zijn dat er vorm-,druk- en/of zetfouten in deze
brochure/prijslijst voorkomen. Ook kunnen de getoonde kleuren
en dessins afwijken van de werkelijkheid.
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Daglicht is een essentiële bouwsteen
binnen de architectuur.

