Gebogen

Altijd een lichtoplossing! Overal waar mensen
wonen, werken en ontspannen, is daglicht
gewenst. Wij zijn gespecialiseerd in het
bedenken en bouwen van lichtstraat systemen, daglichtconstructies en lichtdoorlatende
constructies die niet alleen mooi zijn maar ook
aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. In
elke situatie zorgen wij voor de beste

oplossing. Of u nu op zoek bent naar een
gebogen of vlakke daglichtconstructie of
lichtstraat, grote of kleine overspanningen,
aluminium of staal. Bij Hakvoort daglicht bent
u aan het juiste adres. U kunt tevens bij ons
terecht voor lichtkoepels, rook- en warmte
afvoersystemen en aanverwante producten.
Hakvoort daglicht is het antwoord.

Hakvoort profielsysteem
voldoet aan EN-14963

AANZICHT BUITENZIJDE

AANZICHT BINNENZIJDE

Contactgegevens
BEZOEKADRES:
Hakvoort daglicht bv
Galileïstraat 5
7701 SK DEDEMSVAART

POSTADRES:
Hakvoort daglicht bv
Postbus 83
7700 AB DEDEMSVAART

T: +31 (0)523 61 69 65
F: +31 (0)523 61 52 53
E: info@hakvoortdaglicht.nl
I: www.hakvoortdaglicht.nl

Met de komst van buigbaar plaatmateriaal begon ook de doorbraak
van de gebogen lichtstraat systemen en daglichtconstructies. Van
de halfronde vorm tot 1/3 of 1/7
ronding. Met name in de industriële
bouw komt de gebogen constructie
veel voor. Elk plaatmateriaal heeft
een minimale buigradius en die bepaalt de kleinst mogelijke overspanning (bijvoorbeeld: bij 10 mm plaat
circa 1.80m).
Wij zijn naast enkelvoudig massief
en multiwall ook ervaren in cassettesystemen, waarmee (via een
luchtspouw) interessante isolatiewaarden te bereiken zijn.
Optioneel monteren wij luiken,
RWA’s, permanente ventilatievoorzieningen of zonwering voor u.

Voor de exacte
details zie
detailboek
Hakvoort
gebogen dak

Gebogendak
De door Hakvoort daglicht standaard of op maat gemaakte lichtstraat of daglichtconstructie in gebogen
vorm wordt met zorg voor u samengesteld. Hierbij houden we o.a. rekening met de constructieve veiligheid,
waterhuishouding, licht- en zontoetreding, thermische isolatie, technisch onderhoud en reiniging. Wij maken
onze goede naam graag voor u waar. Hoe? We werken met een eigen ontwikkelingafdeling, gebruiken
uitsluitend kwaliteitsproducten en werken wanneer nodig met eigen montageploegen op locatie. Hakvoort
daglicht is een dynamisch bedrijf waar vakmensen graag een stap extra zetten.
*Prestatie volgens EN-14963
Versie

Uitvoering

UL

DL

SB

1/6 gebogen*

PC 8 mm meerwandige spouwplaat

1000

750

300

1/4 gebogen

PC 10 mm meerwandige spouwplaat*

1500

1125

600

1/2 gebogen

PC 16 mm meerwandige spouwplaat*

3000

1750

800

Anders

PC 20 mm meerwandige spouwplaat

2500

1200

PC 10+16 mm meerwandig spouwplaat*

1500

Spec’s

Hakvoort light
geavanceerd
profielsysteem

PC Cassette tweewandige spouwplaat
PC Cassette tweewandig massief
PC Cassette driewandige spouwplaat
Lengte

Overspanning

Afwerking

Opties

Onbeperkt

1,00 - 2,66 m

Brut

Ventilatie (-roosters) manueel/elektrisch

2,66 - 3,66 m

Anodiseren

Rook- en warmteafvoer

3,66 - 6,00 m

Poedercoating

Zon- en warmtewering

6,00 - 8,00 m

Anders

Wind- en regendetectie
Daktoetredingsluiken
Anders
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