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Stijlvolle lichtbrengers
Glazen daklichten en lichtstraten. Op (bijna) elke maat. 
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Strooi de zon
Laten we beginnen bij het gratis licht. 
Dat van de zon, waarvan we elke dag 
een beetje in ons huis gestrooid krijgen. 
Wat voor weer het ook is.

Licht doet leven
We geven u graag een kijkje in
andermans keuken.
Vlakkelichtkoepels worden op vele 
verschillende plaatsen en in vele 
afmetingen toegepast. In een  
aanbouw of uitbouw, woon- of  
zit kamer, keuken, slaapkamer,  
gang, dakterras, etc..  
In vaste uitvoering of bedienbaar 
om te kunnen openen.  

Kenmerkend zijn de lage opbouw-
hoogte, de stijlvolle afwerking en 
de grote glazen overspanningen.

Vlakkelichtkoepel - vrijstaand

220 x 80 cm | HR++ warmtewerend glas

Boven nieuwe keuken



Wonen in natuurlijk licht
Door de verticale opstand en lage opbouw komt er exact 
evenveel daglicht naar binnen als de sparingsmaat in het 
dak. U bepaalt zelf hoeveel daglicht u wenst: de keuze in 
maatvoering is enorm.

Lichtstraten met zonwering

2 stuks XL 210 x 195 cm | Triple glas

Aanbouw van een tussenwoning

Vrijstaand

380 x 60 cm  |  HR++ glas

Prettig daglicht in aanbouw 



Voor iedere woning een oplossing

Voorzien van elektrische buitenzonwering Elektrisch of handmatig te openen Boven een ruime uitbouw

Voorbereide aansluiting voor verlichting Jaren ‘30 woningen gerenoveerd Meer dan 900 standaard maten

Beloopbaar Daklicht – helder of matglas Zadeldak uitvoering Op een sedumdak



Strooi de zon
Laten we beginnen bij het gratis licht. 
Dat van de zon, waarvan we elke dag 
een beetje in ons huis gestrooid krijgen. 
Wat voor weer het ook is.

Prettig werken en leren
Natuurlijk licht geeft energie.
Niet voor niets is daglicht verplicht 
opgenomen in het Bouwbesluit.
In sommige situaties wordt ook 
brandwerendheid vereist (WBDBO).
 
Prefab daklichten en lichtstraten  
geven de eindgebruiker veel comfort 
en zekerheid. En voor de aannemer 
is er geen risico op bouwfouten of 
vertraging want de elementen worden 
compleet voorgemonteerd geleverd.

Bibliotheek – renovatie dak

20 stuks XL 200x200 cm  |  Triple WW glas

Gemeente Noordwijk



Natuurlijk licht geeft energie
Werken in natuurlijk licht is minder vermoeiend 
waardoor meer energie over blijft voor de eigenlijke
werkzaamheden.

ROC Mundus College - uitbreiding

13 Vlakkelichtkoepels, w.o. brandwerend

Amsterdam

Appartementencomplex - vide

XL 380 x 135 cm  |  HR++ glas

Gorinchem



Werken en leren in natuurlijk licht

60 min brandwerend In wildverband geplaatst Veel daglicht in atelier

Daklichten boven winkelgebied UMC Groningen (aardbevingbestendig) In trappenhuis van woonflat

Kantoor aan huis Multifunctionele ruimte Overdekt winkelcentrum



Strooi de zon
Laten we beginnen bij het gratis licht. 
Dat van de zon, waarvan we elke dag 
een beetje in ons huis gestrooid krijgen. 
Wat voor weer het ook is.

Binnenstebuiten
Voor alle ongeïsoleerde ruimtes 
is er het Veranda Daklicht.
Geschikt voor overkappingen, 
carports, patio’s, veranda’s etc. 
Altijd voorzien van gelaagd  
veiligheidsglas. Slimme ventilatie 
openingen aan beide zijkanten.

Vakantiepark

40 stuks Veranda Daklichten

Hoge Veluwe



Beschut en toch is het licht
Een overkapping zorgt voor de nodige beschutting. 
Maar van donkerte houdt niemand. Veranda Daklichten 
bieden een oplossing op maat. Naar keuze ook in warmte-
werend glas verkrijgbaar.  

Daglicht onder de overkapping

200 x 100 cm  |  veiligheidsglas

Vakantiehuis

Brengt daglicht ook naar binnen

200 x 850 cm  |  veiligheidsglas

Overdekt terras woning



Het mooiste licht komt van boven

Licht en toch beschut Aan de binnenzijde afgewerkt Bij de Keukenhof

Inclusief ventilatie opening Veranda Daklicht in ruime overstek Terras overkapping

Voorzien van gelaagd veiligheidsglas Ingeplakt met mastiekschroten 2 stuks  3000 x 1000 cm



Contact
Heruvent B.V.
Postbus 404
5430 AK CUIJK
Hoogveld 14
5431 NW Cuijk

Tel: +31 (0)485 - 310 983
info@vlakkelichtkoepel.nl
www.vlakkelichtkoepel.nl

Heeft u vragen?

Stijlvolle lichtbrengers
Glazen daklichten en lichtstraten. Op (bijna) elke maat. 
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