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- wij verwijzen uitdrukkelijk naar onze algemene verkoopsvoorwaarden en montagehandleiding. 
- Prijzen exclusief btw, in euro.
- Franco levering vanaf 375 euro netto waarde in België en ten zuiden van de lijn Sneek - Heerenveen - Emmen (A7-E22-N31).
- Franco levering vanaf 1.250 euro netto waarde ten noorden van de lijn Sneek - Heerenveen - Emmen (A7-E22-N31).
- Dit tarief vernietigt alle voorgaande tarieven. 3

NUTTIGE INFO VOOR EEN VLOT TARIEFGEBRUIK

Beste Klant,

Dankzij onze voortdurende aandacht voor innovatie, kunnen wij u op vandaag een stevig uitgebouwd assortiment lichtkoepelproducten aan-
bieden. Met dit tarief willen wij u helpen bij het vinden van de beste oplossing en de correcte prijs voor uw daklicht.

Bovendien krijgt u via onze website www.agplastics.com toegang tot alle afmetingstabellen, technische fiches, het EPB-berekeningspro-
gramma (U-waarden), lastenboeken, montagehandleidingen en heel wat nuttig beeldmateriaal.  

Heeft u echter toch nog vragen? Bel ons via +32 (0)56 20 00 00 of mail ons via info@agplastics.com. Een geëngageerd team commerciële 
en technische medewerkers staat klaar om u die bijkomende informatie te verstrekken.

Een aantal begrippen lopen als een rode draad doorheen het Skylux®-tarief :

De A-maat  = de overmeten maat (buitenmaat) van de lichtkoepel zelf (= bestelmaat)

De B-maat  = de dagmaat (de binnenmaat/lichtmaat van zowel koepel als raam)

De C-maat  = de dakopening (m.a.w. de afgewerkte dakuitsparing)

Belangrijk! Deze A-maat (overmeten maat van de koepel) is de maat die u opgeeft bij het bestellen en die u op orderbevestigingen, 
leveringsnota’s en facturen terugvindt.

Standaard uitvoeringen

De meest courante afmetingen worden aangegeven met x. Op pag. 50 vindt u een compleet overzicht van de standaard schalencombinaties.  
Voor niet-standaard schalencombinaties is er een toeslag van 25% en een leveringstermijn op aanvraag.  

Bestellen en de correcte prijs berekenen is eenvoudig: 

1. U wenst een vaste koepel te bestellen:

van pagina 4 tot 13 vindt u het uitgebreide assortiment koepels. U gaat uit van de dagmaat B. Deze staat in de eerste kolom vermeld en de 
overmeten maat A vindt u in de tweede kolom. Dit is de correcte bestelmaat.

2. U wenst een opstand te bestellen:

van pagina 14 tot 27 vindt u het uitgebreide assortiment opstanden. U gaat uit van de dakopening C. Deze staat in de tweede kolom vermeld.  
De dagmaat B vindt u in de eerste kolom. Tel hier 16 cm bij en dit geeft u de correcte bestelmaat.

Voorbeeld prijstabel vaste en ventilerende PVC opstanden hoogte 30 cm (pag. 18):

3. U wenst een opengaande koepel te bestellen:

van pagina 14 tot 22 vindt u de opstanden met gemonteerde PVC-ramen. U telt er een koepel en een openingssysteem naar keuze bij. Deze 
berekeningswijze vervangt de snelmontage van vroeger.

               - Skylux Window® (pag. 28) 
                              - Ronde ramen in polyester (pag. 31) 
                              - PVC en aluminium vluchtramen met gasdrukveer (pag. 29, 30 & 31)
                              

A = B + 16 cm

B

C

NIEUW

tekening met maatvoering

type uitvoering

vorm afmetingen verwijzing naar voetnoot

prijzen



BOLVORMIGE ACRYLAATKOEPELS

4 TARIEF   N 1.1.10   01/05/2012

Waarom kiezen voor acrylaat licht-
koepels?
Acrylaat wordt ook PMMA (polyme-
thylmetacrylaat) genoemd en is een 
zeer transparante en slagvaste kunst-
stof. De slagvastheid van acrylaat is 
10x hoger dan die van glas met een 
vergelijkbare dikte.
Een Skylux® acrylaat lichtkoepel is 
bestand tegen UV-licht.
Er treedt dus geen verkleuring of ver-
lies van lichttransmissie op in de loop 
van de tijd.

Standaard uitvoeringen 
In de tabel onderaan deze pagina 
en op pag. 50 vindt u de standaard 
schalencombinaties. Er  is een toe-
slag van 25 % voor niet-standaard 
schalencombinaties.

Inbraakbeveiliging
De acrylaat lichtkoepel wordt stan-
daard met de gele inbraakvertragende 
klipdop uitgerust (pag. 48).

* NIEUW: verbeterde uitvoering 
4-wandige koepel
Skylux® voorziet elke 4-wandige licht-
koepel van een onbreekbare poly-
carbonaat binnenwand. De koepel 
is niet alleen zeer goed isolerend, 
maar bovendien inbraakvertragend en 
niet afdruipend bij brand. De dubbele 
afdruipflens zorgt voor extra stevig-
heid en een bijkomende waterkering.

Bolvormige lichtkoepel
in acrylaat

x MEEST VOORKOMENDE MATEN

l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG

NIEUW
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BOLVORMIGE ACRYLAATKOEPELS

 TARIEF   N 1.1.10   01/05/2012

Technische waarden
4  Enkelwandige koepel:
 Ug-waarde 5,36 w/m2K
 Lichttransmissie 
 helder 90% (glas=90%)
 opaal 83%

4  Dubbelwandige koepel:
 Ug-waarde 2,68 w/m2K
 Lichttransmissie 
 helder  81%
 opaal 69%

4  Driewandige koepel:
 Ug-waarde 1,70  w/m2K
 Lichttransmissie 
 helder 73%
 opaal 62%
   
4  Vierwandige koepel:
 Ug-waarde 1,37  w/m2K
 Lichttransmissie 
 helder 64%
 opaal 59%
overzicht normen: pag. 51

Attesten
De Skylux® PMMA heeft een 
CE-goedkeuring volgens EN 1873 
(alle CE-performanties op aanvraag).
Brandattest: Euroklasse E 
(EN13501-1)

Gebruik steeds de A-maat
(= B-maat + 16 cm) voor bestel-
lingen van koepels.

Ronde bolvormige lichtkoepel 
in acrylaat

x MEEST VOORKOMENDE MATEN

l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG
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BOLVORMIGE POLYCARBOnAATKOEPELS

Waarom kiezen voor pantserkoepels?
De pantserkoepel heeft een bui-
tenschaal van polycarbonaat. 
Polycarbonaat is slagvast en zeer 
transparant.

Een Skylux® polycarbonaat licht-
koepel is altijd voorzien van een 
UV-beschermende coëxtrusielaag. 
Daardoor blijft de koepel haar kleur 
en lichttransmissie behouden.

Standaard uitvoeringen 
In de tabel onderaan deze pagina 
en op pag. 50 vindt u de standaard 
schalencombinaties. Er  is een toe-
slag van 25 % voor niet-standaard 
schalencombinaties.

Inbraakbeveiliging
De slagvastheid van polycarbonaat is 
250x hoger dan die van glas (vandaar 
de naam pantserkoepel).
De polycarbonaat lichtkoepel wordt 
standaard met de rode inbraakver-
tragende klipdop, inbraakvertragend  
metaalkapje en universele one-way 
schroef uitgerust (pag. 48).

* NIEUW: verbeterde uitvoering 
4-wandige koepel
Skylux® voorziet elke 4-wandige licht-
koepel van een onbreekbare poly-
carbonaat binnenwand. De koepel 
is niet alleen zeer goed isolerend, 
maar bovendien inbraakvertragend en 
niet afdruipend bij brand. De dubbele 
afdruipflens zorgt voor extra stevig-
heid en een bijkomende waterkering.

Polycarbonaat is 250 x
slagvaster dan glas

x MEEST VOORKOMENDE MATEN

l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG

NIEUW
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BOLVORMIGE POLYCARBOnAATKOEPELS

 TARIEF   N 1.1.11  01/05/2012

Technische waarden 
4  Enkelwandige koepel:
 Ug-waarde 5,36 w/m2K
 Lichttransmissie
 helder 88%

4  Dubbelwandige koepel:
 Ug-waarde 2,68 w/m2K
 Lichttransmissie
 helder 79%
 opaal 73%

4  Driewandige koepel:
 Ug-waarde 1,70  w/m2K
 Lichttransmissie
 helder 71%
 opaal 61%
   
4  Vierwandige koepel:
 Ug-waarde 1,37 w/m2K
 Lichttransmissie
 helder 63%
 opaal 58%
overzicht normen: pag. 51

Attesten
De Skylux® PC heeft een 
CE-goedkeuring volgens EN 1873 
(alle CE-performanties op aanvraag), 
een BBA certificaat (UK) en een 
1200 Joule impact certificaat CEBTP 
D313.9.823.1/2
Brandattest:
- polycarbonaatschalen: Euroklasse  
 B, s1, d0 (EN 13501-1)
- acrylaatschalen: Euroklasse E 
 (EN 13501-1)

Gebruik steeds de A-maat (= 
B-maat + 16 cm) voor bestel-
lingen van koepels.

x MEEST VOORKOMENDE MATEN

l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG
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BOLVORMIGE HEATSTOPKOEPELS

Waarom kiezen voor PC Heatstop 
lichtkoepels?
PC Heatstop is een hoogtechnolo-
gisch product dat selectief stralen uit 
het zonlicht tegenhoudt.

Het zonlicht bevat onder meer 
onzichtbare infraroodstralen, gaat 
over in zichtbaar rood, oranje naar 
geel, groen, blauw, indigo, violet en 
naar ultraviolet.
De infraroodstralen zijn verantwoor-
delijk voor de opwarming en worden 
door de PC Heatstop koepel tegen-
gehouden.
Zo wordt er 47% van de warm-
testralen teruggekaatst en krijg je 
een gevoelige vermindering van de 
opwarming bij rechtstreeks zonlicht 
op de koepel. Een heldere koepel 
reflecteert ongeveer 25% van de 
warmtestralen.
De PC Heatstop is gëextrudeerd in 
de massa van de buitenste poly-
carbonaat koepelschaal (lichtblau-
we tint). Zo komt het dat deze PC 
Heatstoplaag niet verdwijnt door ver-
wering of veroudering. Haar werking 
blijft onveranderd door de tijd heen.

Standaard uitvoeringen 
In de tabel onderaan deze pagina 
en op pag. 50 vindt u de standaard 
schalencombinaties. Een heatstop-
koepel is te verkrijgen in lichtblauw 
transparant (TH) of lichtblauw opaal 
(TO). Er is een toeslag van 25 % voor 
niet-standaard schalencombinaties.

Inbraakbeveiliging
De slagvastheid van polycarbonaat is 
250x hoger dan die van glas (vandaar 
de naam pantserkoepel).
De Heatstop lichtkoepel wordt stan-
daard met de rode inbraakvertra-
gende klipdop, inbraakvertragend  
metaalkapje en universele one-way 
schroef uitgerust (pag. 48).

Tip
Een opale binnenwand zorgt voor een 
egale lichtspreiding.

Heatstop lichtkoepel

x MEEST VOORKOMENDE MATEN
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BOLVORMIGE HEATSTOPKOEPELS

 TARIEF   N 1.1.16   01/05/2012

* NIEUW: verbeterde uitvoering 
4-wandige koepel
Skylux® voorziet elke 4-wandige licht-
koepel van een onbreekbare poly-
carbonaat binnenwand. De koepel 
is niet alleen zeer goed isolerend, 
maar bovendien inbraakvertragend en 
niet afdruipend bij brand. De dubbele 
afdruipflens zorgt voor extra stevig-
heid en een bijkomende waterkering.

Technische waarden 
4  Enkelwandige koepel:
 Ug-waarde 5,36 w/m2K
 Lichttransmissie
 heatstop   55%

4  Dubbelwandige koepel:
 Ug-waarde 2,68 w/m2K
 Lichttransmissie
 heatstop-helder  50%
 heatstop-opaal 46%

4  Driewandige koepel:
 Ug-waarde 1,70  w/m2K
 Lichttransmissie
 heatstop-helder  45%
 heatstop-opaal 38%

4  Vierwandige koepel:
 Ug-waarde 1,37 w/m2K
 Lichttransmissie
 heatstop-helder  39%
 heatstop-opaal  36%
overzicht normen: pag. 51

Attesten
De Skylux® PC heeft een 
CE-goedkeuring volgens EN 1873, 
een BBA certificaat (UK) en een 
1200 Joule impact certificaat CEBTP 
D313.9.823.1/2
Brandattest:
- polycarbonaatschalen: Euroklasse  
 B, s1, d0 (EN 13501-1)
- acrylaatschalen: Euroklasse E 
 (EN 13501-1)

Gebruik steeds de A-maat
(= B-maat + 16 cm) voor bestel-
lingen van koepels.

Heatstop lichtkoepel

x MEEST VOORKOMENDE MATEN

NIEUW
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BOLVORMIGE EP-KOEPELS In ACRYLAAT

Waarom kiezen voor acrylaat EP- 
lichtkoepels?
Acrylaat wordt ook PMMA (poly-
methylmetacrylaat) genoemd en is 
een zeer transparante en slagvaste 
kunststof.
EP staat voor Energy Profit. Skylux® 
biedt met zijn EP koepels een oplos-
sing voor gebouwen met hoge iso-
latie-vereisten. De EP koepel is een 
superisolerende koepel en bestaat 
in 2 uitvoeringen: de EP 10 en de 
EP 16. Deze koepels hebben een 
Ug-waarde van respectievelijk 1,23 
w/m2K en 0,90 w/m2K en voldoen 
aan de nieuwe EPB-regelgeving. Een 
Skylux® acrylaat EP-lichtkoepel is 
volledig bestand tegen UV licht. Er 
treedt dus geen verkleuring of verlies 
van lichttransmissie op in de loop 
der tijd. 

Standaard uitvoeringen 
In de tabel onderaan deze pagina 
en op pag. 50 vindt u de standaard 
schalencombinaties. Er is een toe-
slag van 25 % voor niet-standaard 
schalencombinaties.

Inbraakbeveiliging
De acrylaat EP-lichtkoepel wordt 
standaard met de gele inbraakver-
tragende klipdop uitgerust (pag. 48).

* Skylux® voorziet elke EP16 licht-
koepel van een onbreekbare poly-
carbonaat binnenwand. De koepel is 
niet alleen zeer goed isolerend, maar 
bovendien inbraakvertragend en niet 
afdruipend bij brand. De dubbele 
afdruipflens zorgt voor extra stevig-
heid en een bijkomende waterkering.

Technische waarden
     EP10 EP16
Aantal wanden   6  9
Ug-waarde (w/m2K) 1,23 0,90
Lichttransmissie  51% 39%
overzicht normen: pag. 51

Attesten
De Skylux® PMMA heeft een 
CE-goedkeuring volgens EN 1873.
Brandattest: Euroklasse E (EN 
13501-1)

EP-koepel

Skylux® EP 10 Skylux® EP 16

ECO
PASSIEF WONEN
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BOLVORMIGE EP-KOEPELS In POLYCARBOnAAT

 TARIEF   N 1.1.15   01/05/2012

Waarom kiezen voor polycarbonaat 
EP- lichtkoepels?
EP staat voor Energy Profit. Skylux® 
biedt met zijn EP koepels een oplos-
sing voor gebouwen met hoge iso-
latie-vereisten. De EP koepel is een 
superisolerende koepel en bestaat 
in 2 uitvoeringen: de EP 10 en de 
EP 16. Deze koepels hebben een 
Ug-waarde van respectievelijk 1,23 
w/m2K en 0,90 w/m2K en voldoen 
aan de nieuwe EPB-regelgeving.

Standaard uitvoeringen 
In de tabel onderaan deze pagina 
en op pag. 50 vindt u de standaard 
schalencombinaties. Er is een toe-
slag van 25 % voor niet-standaard 
schalencombinaties.

Inbraakbeveiliging
Polycarbonaat wordt ook PC 
genoemd. De slagvastheid van poly-
carbonaat is 250 x hoger dan die van 
glas. Vandaar ook de naam pantser-
koepel.
De polycarbonaat EP-lichtkoepel 
wordt standaard met de rode 
inbraakvertragende klipdop uitgerust 
(pag. 48).

* Skylux® voorziet elke EP16 licht-
koepel van een onbreekbare poly-
carbonaat binnenwand. De koepel is 
niet alleen zeer goed isolerend, maar 
bovendien inbraakvertragend en niet 
afdruipend bij brand. De dubbele 
afdruipflens zorgt voor extra stevig-
heid en een bijkomende waterkering.

Technische waarden 
     EP10 EP16
Aantal wanden   6  9
Ug-waarde (w/m2K) 1,23 0,90
Lichttransmissie  50% 39%
overzicht normen: pag. 51

Attesten
De Skylux® PC heeft een 
CE-goedkeuring volgens EN 1873 
en een 1200 Joule impact certificaat 
CEBTP D313.9.823.1/2
Brandattest: Euroklasse E (EN 13501-1)

Gebruik steeds de A-maat (= 
B-maat + 16 cm) voor bestel-
lingen van koepels.

Skylux® EP 10 Skylux® EP 16

ECO
PASSIEF WONEN
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PIRAMIDEVORMIGE ACRYLAATKOEPELS

Waarom kiezen voor piramidevor-
mige acrylaat lichtkoepels?
De piramidevormige lichtkoepel 
wordt vooral gekozen voor het esthe-
tisch aspect.
Hij geeft een fraai uitzicht aan het 
volledige dak.

Standaard uitvoeringen 
De meest courante afmetingen wor-
den aangegeven met x. In de tabel 
onderaan deze pagina en op pag. 50 
vindt u de standaard schalencombi-
naties. Er  is een toeslag van 25 % 
voor niet-standaard schalencombi-
naties.

Inbraakbeveiliging
De slagvastheid van acrylaat is 10 x 
hoger dan die van glas met een verge-
lijkbare dikte.
De acrylaat lichtkoepel wordt stan-
daard met de gele inbraakvertragende 
klipdop uitgerust (pag. 48).

Technische waarden 
4  Enkelwandige koepel:
 Ug-waarde 5,36 w/m2K
 Lichttransmissie
 helder 90% (glas=90%)
 opaal 83%

4  Dubbelwandige koepel:
 Ug-waarde 2,68 w/m2K
 Lichttransmissie
 helder 81%
 opaal 69%

4  Driewandige koepel:
 Ug-waarde 1,70  w/m2K
 Lichttransmissie
 helder 73%
 opaal 62%
overzicht normen: pag. 51

Attesten
De Skylux® PMMA heeft een 
CE-goedkeuring volgens EN 1873 
(alle CE-performanties op aanvraag) 
en beschikt over een BBA certificaat 
(UK).
Brandattest: Euroklasse E (EN 
13501-1)

Piramidevormige lichtkoepel
in acrylaat

x MEEST VOORKOMENDE MATEN

l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG
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PIRAMIDEVORMIGE POLYCARBOnAATKOEPELS

 TARIEF   N 1.1.13   01/05/2012

Waarom kiezen voor piramidevor-
mige pantserkoepels?
Polycarbonaat is slagvast en zeer 
transparant. De piramidevormige licht-
koepel wordt vooral gekozen voor het 
esthetisch aspect. De koepel biedt een 
fraai uitzicht aan het volledige dak.

Standaard uitvoeringen 
De meest courante afmetingen wor-
den aangegeven met x. In de tabel 
onderaan deze pagina en op pag. 50 
vindt u de standaard schalencom-
binaties. Er  is een toeslag van 25 
% voor niet-standaard schalencom-
binaties. Voor pantserkoepels met 
meerdere wanden in polycarbonaat: 
prijs en leveringstermijn op aanvraag.

Inbraakbeveiliging 
De slagvastheid van polycarbonaat is 
250 x hoger dan die van glas. Vandaar 
ook de naam pantserkoepel. De poly-
carbonaat lichtkoepel wordt standaard 
met de rode inbraakvertragende klip-
dop uitgerust (pag. 48).

Technische waarden 
4  Enkelwandige koepel:
 Ug-waarde 5,36 w/m2K
 Lichttransmissie
 helder 88%

4  Dubbelwandige koepel:
 Ug-waarde 2,68 w/m2K
 Lichttransmissie
 helder 79%
 opaal 73%

4  Driewandige koepel:
 Ug-waarde 1,70  w/m2K
 Lichttransmissie
 helder  71%
 opaal  61%
overzicht normen: pag. 51

Attesten
De Skylux® PC heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873 (alle CE-performanties 
op aanvraag), een BBA certificaat (UK) 
en een 1200 Joule impact certificaat 
CEBTP D313.9.823.1/2.
Brandattest:
- polycarbonaatschalen: Euroklasse  
 B, s1, d0 (EN 13501-1)
- acrylaatschalen: Euroklasse E 
 (EN 13501-1)

Gebruik steeds de A-maat (= 
B-maat + 16 cm) voor bestel-
lingen van koepels.

Piramidevormige lichtkoepel
in polycarbonaat

x MEEST VOORKOMENDE MATEN

l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG



PVC-OPSTAnDEn 16/20

14 TARIEF   N 1.1.20  01/05/2012

Waarom kiezen voor een 
pvc-opstand?
Pvc-opstanden zijn isolerend.
Bitumendaken, rubberdaken, pvc 
en andere dakmembranen kunnen 
probleemloos gecombineerd worden 
met de Skylux® pvc-opstanden.
De plaatsing van de pvc-opstand is 
vrij eenvoudig. Zowel het koud als 
warm verkleven van de dakbedek-
king, vlamlassen of met warme lucht 
lassen, gaat probleemloos. De pvc-
opstand is hittebestendig tijdens het 
vlamlassen van waterdichtingsmem-
branen. Door de speciale isolerende 
kamerstructuur blijft de pvc-opstand 
intact tijdens het plaatsen van de 
dakbedekking.
De pvc-opstanden zijn isolerend en 
door hun volledige recycleerbaarheid 
minder belastend voor het milieu.
De pvc-opstanden zijn zeer stevig en 
licht in gewicht. De afwerking langs 
binnen is mooi glad en vraagt geen 
bijkomende behandeling.

De pvc-opstand kan voorzien worden 
van een vaste of opengaande koepel. 
Het openen kan mechanisch, met een 
spindel of manuele kettingspindel en 
draaistok. Het openen kan ook elek-
trisch, met een motor 230V of een 
al of niet telegestuurde kettingmotor 
230V of 24V.

Tip
Vergeet niet bij de opengaande 
opstand de prijs van een spindel bij 
te tellen (pag. 32).

Technische waarden 
4  16/20:
 Uf-waarde 2,20 w/m2K

overzicht normen: pag. 51

Attesten
Skylux® heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873 
Brandattest: Euroklasse E (EN 11925-
2) en klasse M1

pvc-opstand 16/20 B

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG	

	é VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL 
 
	éé  VOORZIEN VOOR DUBBELE 
  SPINDEL



PVC-OPSTAnDEn 16/20

15 TARIEF   N 1.1.20   01/05/2012

pvc-opstand 16/20

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG	

	é VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL 
 
	éé  VOORZIEN VOOR DUBBELE 
  SPINDEL

B



PVC-OPSTAnDEn 16/00

16 TARIEF   N 1.1.21  01/05/2012

Waarom kiezen voor een 
pvc-opstand?
Pvc-opstanden zijn isolerend.
Bitumendaken, rubberdaken, pvc 
en andere dakmembranen kunnen 
probleemloos gecombineerd worden 
met de Skylux® pvc-opstanden.
De plaatsing van de pvc-opstand is 
vrij eenvoudig. Zowel het koud als 
warm verkleven van de dakbedek-
king, vlamlassen of met warme lucht 
lassen, gaat probleemloos. De pvc-
opstand is hittebestendig tijdens het 
vlamlassen van waterdichtingsmem-
branen. Door de speciale isolerende 
kamerstructuur blijft de pvc-opstand 
intact tijdens het plaatsen van de 
dakbedekking.
De pvc-opstanden zijn isolerend en 
door hun volledige recycleerbaarheid 
minder belastend voor het milieu.
De pvc-opstanden zijn zeer stevig en 
licht in gewicht. De afwerking langs 
binnen is mooi glad en vraagt geen 
bijkomende behandeling.

Tip
Vergeet niet bij de opengaande 
opstand de prijs van een spindel bij 
te tellen (pag. 32).

pvc-opstand 16/00
met verluchtingsrooster

pvc-opstand 16/00

C = B

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG	

	é VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL 
 
	éé  VOORZIEN VOOR DUBBELE 
  SPINDEL



PVC-OPSTAnDEn 16/00

17 TARIEF   N 1.1.21   01/05/2012

Technische waarden 
4  16/00:
 Uf-waarde 1,0 w/m2K
overzicht normen: pag. 51

De pvc 16/00-opstand biedt een 
prima oplossing bij renovaties 
(bijv. vervanging van rechte hou-
ten of metalen opstanden). Dankzij 
de rechtopstaande lip onderaan de 
opstand, kan hij eventueel bovenop 
een bestaande opstand geplaatst 
worden.

In de pvc-opstand 16/00 kunnen 
probleemloos één of meerdere inge-
bouwde verluchtingsroosters voor-
zien worden. Let er wel op dat bij 
een verluchtingsrooster het hoog-
teverschil tussen dakoppervlak en 
onderkant rooster groter is dan 150 
mm. Een binnenzonwering (pag. 47) 
kan in elk type pvc-opstand gemon-
teerd worden.

De pvc-opstand kan voorzien worden 
van een vaste of opengaande koepel. 
Het openen kan mechanisch, met een 
spindel of manuele kettingspindel en 
draaistok. Het openen kan ook elek-
trisch, met een motor 230V of een 
al of niet telegestuurde kettingmotor 
230V of 24V (pag. 32). In een pvc 
opstand 16/00 kan een RwA systeem 
Skymax® (pag. 42) of Skylux® 160° 
CE (pag. 40 & 41) voorzien worden.

Attesten
Skylux® heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873 
Brandattest: Euroklasse E (EN 11925-
2) en klasse M1

pvc-opstand 16/00

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG	

	é VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL 
 
	éé  VOORZIEN VOOR DUBBELE 
  SPINDEL

C = B



PVC-OPSTAnDEn 30/20

18 TARIEF   N 1.1.22  01/05/2012

Waarom kiezen voor een 
pvc-opstand?
Pvc-opstanden zijn isolerend.
Bitumendaken, rubberdaken, pvc 
en andere dakmembranen kunnen 
probleemloos gecombineerd worden 
met de Skylux® pvc-opstanden.
De plaatsing van de pvc-opstand is 
vrij eenvoudig. Zowel het koud als 
warm verkleven van de dakbedek-
king, vlamlassen of met warme lucht 
lassen, gaat probleemloos. De pvc-
opstand is hittebestendig tijdens het 
vlamlassen van waterdichtingsmem-
branen. Door de speciale isolerende 
kamerstructuur blijft de pvc-opstand 
intact tijdens het plaatsen van de 
dakbedekking.
De pvc-opstanden zijn isolerend en 
door hun volledige recycleerbaarheid 
minder belastend voor het milieu.
De pvc-opstanden zijn zeer stevig en 
licht in gewicht. De afwerking langs 
binnen is mooi glad en vraagt geen 
bijkomende behandeling.

Tip
Vergeet niet bij de opengaande 
opstand de prijs van een spindel bij 
te tellen (pag. 32).

pvc-opstand 30/20

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG	

	é VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL 
 
	éé  VOORZIEN VOOR DUBBELE 
  SPINDEL



PVC-OPSTAnDEn 30/20

19 TARIEF   N 1.1.22   01/05/2012

Technische waarden 
4  30/20:
 Uf-waarde 1,0 w/m2K
 Aantal wanden 5

overzicht normen: pag. 51

Deze pvc opstanden bieden een 
prima oplossing bij renovaties waar 
extra isolatie wordt voorzien.

In de pvc-opstand 30/20 kunnen 
probleemloos één of meerdere inge-
bouwde verluchtingsroosters voor-
zien worden. Een binnenzonwering 
(pag. 47) kan in elk type pvc-opstand 
gemonteerd worden.

De pvc-opstand kan voorzien worden 
van een vaste of opengaande koepel. 
Het openen kan mechanisch, met een
spindel of manuele kettingspindel en 
draaistok. Het openen kan ook elek-
trisch, met een motor 230V of een 
al of niet telegestuurde kettingmotor 
230V of 24V (pag. 32).
In een pvc opstand 30/20 kan een  
RwA systeem Skymax® (pag. 42) 
of Skylux® 160° CE (pag. 40 & 41) 
voorzien worden.

Attesten
Skylux® heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873 
Brandattest: Euroklasse E (EN 11925-
2) en klasse M1

pvc-opstand 30/20

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG	

	é VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL 
 
	éé  VOORZIEN VOOR DUBBELE 
  SPINDEL

pvc-opstand 30/20
met verluchtingsrooster



PVC-OPSTAnDEn 35/30

20 TARIEF   N 1.1.23  01/05/2012

Waarom kiezen voor een 
pvc-opstand?
Pvc-opstanden zijn isolerend.
Bitumendaken, rubberdaken, pvc 
en andere dakmembranen kunnen 
probleemloos gecombineerd worden 
met de Skylux® pvc-opstanden.
De plaatsing van de pvc-opstand is 
vrij eenvoudig. Zowel het koud als 
warm verkleven van de dakbedek-
king, vlamlassen of met warme lucht 
lassen, gaat probleemloos. De pvc-
opstand is hittebestendig tijdens het 
vlamlassen van waterdichtingsmem-
branen. Door de speciale isolerende 
kamerstructuur blijft de pvc-opstand 
intact tijdens het plaatsen van de 
dakbedekking.
De pvc-opstanden zijn isolerend en 
door hun volledige recycleerbaarheid 
minder belastend voor het milieu.
De pvc-opstanden zijn zeer stevig en 
licht in gewicht. De afwerking langs 
binnen is mooi glad en vraagt geen 
bijkomende behandeling.

Tip
Vergeet niet bij de opengaande 
opstand de prijs van een spindel bij 
te tellen (pag. 32).

3

5

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG	

	é VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL 
 
	éé  VOORZIEN VOOR DUBBELE 
  SPINDEL

pvc-opstand 35/30



PVC-OPSTAnDEn 35/30

21 TARIEF   N 1.1.23   01/05/2012

Technische waarden 
4  35/30:
 Uf-waarde 0,89 w/m2K
 Aantal wanden 8
overzicht normen: pag. 51

Deze pvc opstanden bieden een 
prima oplossing bij renovaties waar 
extra isolatie wordt voorzien.
De opstand 35/30 is ideaal om te 
renoveren zonder kap- of breekwerk. 
Hij kan over een bestaande opstand 
geplaatst worden. De hoogte van 
het verticale deel onderaan bedraagt 
150 mm.

Een binnenzonwering (pag. 47) kan 
in elk type pvc-opstand gemonteerd 
worden.

De pvc-opstand kan voorzien worden 
van een vaste of opengaande koepel. 
Het openen kan mechanisch, met een
spindel of manuele kettingspindel en 
draaistok. Het openen kan ook elek-
trisch, met een motor 230V of een 
al of niet telegestuurde kettingmotor 
230V of 24V (pag. 32).

Attesten
Skylux® heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873 
Brandattest: Euroklasse E (EN 11925-
2) en klasse M1

pvc-opstand 35/30

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG	

	é VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL 
 
	éé  VOORZIEN VOOR DUBBELE 
  SPINDEL100 x 100

EP 16

35/30

bestaande polyester opstand

gipskarton
of schuim PVC

120 mm

40 mm

>150 mm

praktijkvoorbeeld renovatie:
Ut = 0,51 w/m2K

3

5

ECO
PASSIEF WONEN



POLYESTER OPSTAnDEn H15
VIERKAnT & RECHTHOEKIG

22 TARIEF   N 1.1.24   01/05/2012

Waarom kiezen voor een 
polyester opstand?
Polyester opstanden zijn isolerend.
De opstanden zijn robuust door hun 
glasvezelversterking.

Verschillende vormen
De polyester opstanden kunnen ook 
in ronde uitvoering verkregen wor-
den (pag. 24).
De polyester opstanden worden trou-
wens nog in andere vormen aan-
geboden zoals golfplaatopstanden, 
opstanden met vierkante basis voor 
ronde koepels, noordlichtopstanden 
enz… (pag. 25).

Technische waarden 
4  Benelux model (H) 15/25:
 Uf-waarde 2,05 w/m2K
overzicht normen: pag. 51

Attesten
Skylux® heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873.

Tip
Vergeet niet bij de opengaande 
opstand de prijs van een spindel bij 
te tellen (pag. 32).

Polyester opstand H15

   l UIT VOORRAAD LEVERBAAR

  VOOR ALLE ANDERE OPSTANDEN  
  IS ER EEN LEVERINGSTERMIJN  
  VAN 2 TOT 3 WEKEN.

	é VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL 
 
	éé  VOORZIEN VOOR DUBBELE 
  SPINDEL
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POLYESTER OPSTAnDEn DUITS MODEL
VIERKAnT & RECHTHOEKIG

Waarom kiezen voor een 
polyester opstand?
Polyester opstanden zijn isolerend.
De opstanden zijn robuust door hun 
glasvezelversterking.

Verschillende vormen
“Duitse” opstanden (D) met hoogte 
50 cm kunnen voorzien worden van 
een ingebouwde ventilator.
De polyester opstanden kunnen ook 
in ronde uitvoering verkregen wor-
den (pag. 24).
De polyester opstanden worden trou-
wens nog in andere vormen aan-
geboden zoals golfplaatopstanden, 
opstanden met vierkante basis voor 
ronde koepels, noordlichtopstanden 
enz… (pag. 25).

Polyester opstand met verluchtings-
rooster 
Het rooster voor natuurlijke venti-
latie kan ingebouwd worden in een 
opstand D30/20.

Polyester ventilatoropstand
Deze D50/20 opstand is voorzien om 
een X-pelair elektrische ventilator in 
te bouwen.

Technische waarden 
4  Duits model (D) 15/20, 30/20,  
 50/20:
 Uf-waarde 1,29 w/m2K
overzicht normen: pag. 51

Attesten
Skylux® heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873.

Polyester opstand D50

   l UIT VOORRAAD LEVERBAAR

  VOOR ALLE ANDERE OPSTANDEN  
  IS ER EEN LEVERINGSTERMIJN  
  VAN 2 TOT 3 WEKEN.

Polyester ventilatoropstand

Polyester opstand met
verluchtingsrooster



POLYESTER OPSTAnDEn ROnD

24 TARIEF   N 1.1.24   01/05/2012

Waarom kiezen voor een 
polyester opstand?
Polyester opstanden zijn isolerend.
De opstanden zijn robuust door hun 
glasvezelversterking.

Verschillende vormen
De ronde polyester opstanden zijn 
verkrijgbaar in de standaarduit-
voering H15 of in een beter isole-
rende “Duits” model-uitvoering. De 
“Duitse” opstanden bestaan in ver-
schillende hogtes: 15, 30 & 50 cm.

Technische waarden
4  Benelux model (H) 15/25:
 Uf-waarde 2,05 w/m2K

4  Duits model (D) 15/20, 30/20,  
 50/20:
 Uf-waarde 1,29 w/m2K
overzicht normen: pag. 51

Dagkantkoker in polyester of PVC 
Deze dagkantkoker zorgt voor een 
verzorgde afwerking tussen uw bin-
nenplafond en de ronde opstand

Attesten
Skylux® heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873.

Dagkantkoker in polyester
of PVC

   l UIT VOORRAAD LEVERBAAR

  VOOR ALLE ANDERE OPSTANDEN  
  IS ER EEN LEVERINGSTERMIJN  
  VAN 2 TOT 3 WEKEN.
  DE D15/20 OPSTAND ZONDER  
  H15/25 EQUIVALENT IS MEESTAL  
  UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Ronde polyester opstand

DAGKAnTKOKERS ROnD
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POLYESTER OPSTAnDEn - SPECIALE TYPES

Polyester golfplaatopstand
Deze opstand zorgt voor de inte-
greerbaarheid van een Skylux®-
koepel in een dak met golfplaten van 
verschillende types.

Polyester vierkant-ronde opstand
Deze opstand laat toe een ronde 
koepel te plaatsen op een vierkante 
dakopening. Ook esthetisch een pri-
meur!

Polyester noordlicht opstand
Als rechtstreeks zenithaal licht niet 
gewenst is, kunt u een noordlicht 
opstand plaatsen.

Polyester golfplaatopstand

Polyester opstand
vierkant-rond

Polyester noordlichtopstand
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METALEn OPSTAnDEn

Waarom kiezen voor metalen opstan-
den?
Metalen opstanden zijn stevig, 
onbrandbaar en geschikt voor indu-
striële toepassingen. De dakopening 
en de dagmaat zijn gelijk.

Uitvoeringen
De vierkante en rechthoekige metalen 
opstanden zijn voorzien van 40 mm 
isolatie (U-waarde: 1,0 w/m2.K). De 
ronde opstanden zijn niet geïsoleerd.
Deze vierkante en rechthoekige 
opstanden kunnen vanaf een hoogte 
van 25 cm en een dagmaat van 80 
x 80 ook uitgerust worden met een 
verluchtingsrooster in één of meer-
dere zijden.
Ze bestaan met ingelaste anti-inbraak 
rooster en/of met een condensgootje.

Tip
Metalen opstanden zijn combineer-
baar met alle types opengaande 
ramen.

Attesten
Skylux® heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873. 

Metalen opstand met
anti-inbraakrooster

Metalen opstand

		 VOOR ALLE METALEN OPSTAN- 
  DEN IS DE LEVERINGSTERMIJN 
  2 à 3 WEKEN
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METALEn OPSTAnDEn

 TARIEF   N 1.1.25   01/05/2012

Ronde metalen opstand

Metalen opstand

		 VOOR ALLE METALEN OPSTAN- 
  DEN IS DE LEVERINGSTERMIJN 
  2 à 3 WEKEN
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SKYLUX® WInDOW

Waarom kiezen voor een Skylux® 
Window ?

Superisolerend
Het Skylux® window raam wordt 
voorzien van een superisolerende HR 
++ veiligheidsbeglazing (Ug 1,1 w/
m2.K). Dit raam wordt gecombineerd 
met koepels en opstanden uit het 
Skylux®-gamma: van enkelwandig 
tot vierwandig of de superisolerende 
EP-lichtkoepel. Zo bepaalt u zelf de 
isolatiewaarde tot Ug 0,56 w/m2.K. 

Universeel
Het Skylux® window raam kan 
gecombineerd worden met een 
bestaande of nieuwe Skylux® 
opstand of koepel. 

Perfect afgesloten
Het Skylux® window raam heeft drie 
gecoëxtrudeerde lippen die een per-
fecte lucht- en waterdichting garan-
deren.

Esthetisch
Het Skylux® window raam heeft een 
vloeiende buitencontour die uitloopt 
in een druiprand. Bij de elektrische 
opengaande Skylux® window  is de 
motor ingebouwd in het raamprofiel.

Toebehoren & bediening 
Elke elektrische opengaande Skylux® 
window wordt voorzien van een 
enkele of dubbele ingebouwde 230V 
motor. De bediening kan traploos 
ingesteld worden tot 240 mm met 
de bijgeleverde afstandsbediening. 
De Skylux® window functioneert met 
een netspanning van 230 V.

Attesten
Skylux® PC heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873.
Testen inbraakweerstand in aanvraag 
volgens EN 1627-1630, Politiekeurmerk 
en SKG.

U-waarde
Voor elke combinatie (koepel-raam-
opstand) kan de U-waarde berekend 
worden op agplastics.com.

vb: U wenst een zéér goed isolerende 
Skylux window met dakopening 100 x 
100 cm en een dagmaat 80 x 80 cm. 
Prijzen (excl. btw):
Skylux® window 80 x 80:   € 271
Opstand PVC 16/20 (p.14):   € 162
Dubbelwandige koepel (p.4): € 192
                                          € 625

Skylux® Window

Skylux® Window raam

met ingebouwde superisolerende
veiligheidsbeglazing (HR++)

Skylux® lichtkoepel 

Skylux® opstand

NIEUW

ECO
PASSIEF WONEN
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PVC-RAMEn

 TARIEF   N 1.1.30   01/05/2012

pvc-vluchtraam
met gasdrukveer

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  ANDERE OP AANVRAAG	

	é VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL 
 
	éé  VOORZIEN VOOR DUBBELE 
  SPINDEL

pvc-raam

Waarom kiezen voor pvc-ramen?
Pvc-ramen hebben het grote voor-
deel dat ze goed isoleren. Op die 
manier vermindert de kans op con-
densvorming op de ramen aanzien-
lijk.

Perfect afgesloten
Het pvc-raam heeft een speciale 
kamerstructuur om daar waar nodig 
versterkingspunten in te brengen. 
Zo kunnen beugels en scharnieren 
stevig in het raam vastgezet worden.

De Skylux® pvc-ramen hebben een 
gecoëxtrudeerde wind- en regendich-
ting. Bij het sluiten van het koepel-
raam wordt de dichting mooi aan-
gedrukt op de opstand. Zo is alles 
perfect afgesloten.

De pvc-ramen moeten ook niet ver-
der afgewerkt worden. De zichtzijde 
is gelijk aan deze van de pvc-opstand.

* Toebehoren & bedieningsmecha-
nismen
De toebehoren ( scharnieren en click-
on bovenbeugel) zijn inbegrepen.
De bedieningsmechanismen zijn niet 
inbegrepen (pag. 33).

Attesten
Skylux® heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873.
Brandattest: Euroklasse E
(EN 11-925-2)
  

NIEUW



30 TARIEF   N 1.1.31   01/05/2012

ALUMInIUMRAMEn

Waarom kiezen voor Skylux® 
aluminiumramen?
Aluminium ramen zijn geschikt voor 
opengaande koepels in renovatie-
projecten.
De opening kan zowel manueel als 
elektrisch. Zie ook openings- en 
bedieningssystemen op pag 32 & 33.
Aluminium ramen zijn niet thermisch 
onderbroken en daarom minder 
geschikt voor condensgevoelige 
ruimtes.

Vluchtraam
Vluchtramen zijn geschikt als daktoe-
gang. Ze zijn voorzien van gasveren 
en openen tot 75°. De vluchtramen 
zijn versterkt en hebben een enkel of 
dubbel handvat.

Scharnieren
Op ramen met enkele spindel worden 
de scharnieren op de korte zijde 
gemonteerd. De vluchtramen é heb-
ben een enkele klink.
Bij ramen waar een dubbele spindel 
vereist is, komen de scharnieren op 
de lange zijde. De vluchtramen éé 
hebben een dubbele klink.

Opmerking
De prijzen van deze aluminiumra-
men zijn de som van het complete 
raam en de beugels.
De spindels of andere toebehoren 
dienen apart bijbesteld te worden 
(pag. 32 & 33).

Attesten
Skylux® heeft een CE-goedkeuring 
volgens EN 1873.

Aluminiumraam met spindel

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  VOOR ANDERE RAMEN IS ER EEN  
  LEVERINGSTERMIJN VAN 3  
  WEKEN

	é MET ENKELE KLINK 
  
	éé  MET DUBBELE KLINK

Aluminium vluchtraam
met gasdrukveer

NIEUW
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ALUMInIUMRAMEn

 TARIEF   N 1.1.31   01/05/2012

Ronde ramen in polyester zijn iso-
lerend. Voor de opening kan men 
kiezen tussen een manuele of elektri-
sche bediening (niet inbegrepen, zie 
pag 32-33).

Aluminiumraam met
elektrische spindel 230 V

Rond raam in polyester

            ROnDE POLYESTER RAMEn NIEUW

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  VOOR ANDERE RAMEN IS ER EEN  
  LEVERINGSTERMIJN VAN 3  
  WEKEN

	é MET ENKELE KLINK 
  
	éé  MET DUBBELE KLINK
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OPEnInGSSYSTEMEn

Alle elektronische componenten zijn CE gekeurd. 
Certificaten op aanvraag verkrijgbaar. 

Spindel met buis & 
spindel met oog

Dubbele spindel met oog

Kettingmotor 230 V 

Manuele kettingspindel

Elektrische spindel 230 V

Elektrische kettingmotor 24V

Telegeleide kettingmotor 230 V

art. 22563

art. 23500 & 23501

art. 5997

art. 21780

art. 23173

art. 6910

art. 5281 & 5286
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BEDIEnInGSSYSTEMEn

Draaistok met gleuf

 TARIEF   N 1.1.90  01/05/2012
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ELEKTRISCHE DAKTOEGAnGSKOEPEL

Waarom kiezen voor Skylux® daktoe-
gangskoepel ?
De voorgemonteerde elektrische dak-
toegangskoepel biedt een toegang 
tot het plat dak of het dakterras voor 
onderhoud, evacuatie, terrastoegang 
of brandweer. 
Door de zijdelingse positie van de 
motor(en) wordt de doorgangsope-
ning maximaal benut (vrije opening 
tot 3,12 m2). De openingshoek is 
ingesteld op 90°.
Met de afstandsbediening is het 
plaatsen van schakelaars en (elektri-
sche) leidingen overbodig.

vb : u wenst een elektrische daktoe-
gang met slagvaste dubbelwandige 
pantserkoepel.
Kies voor de gewenste afmeting een 
daktoegangskoepel bvb 100 x 100 
met opstand PVC 30/20 = 1706 euro.
U telt er de prijs van de dubbelwan-
dige bolvormige pantserkoepel bij 
(pag. 6 & 7): 1706 + 362 = 2068 
euro.

Elektrische daktoegangskoepel

d

d

M

B
C

ENKELE
MOTOR

x   MEEST COURANTE MATEN
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ELEKTRISCHE DAKTOEGAnGSKOEPEL

 TARIEF   N 1.1.02   01/05/2012

Attesten
De Skylux® PMMA heeft een 
CE-goedkeuring volgens EN 1873
Brandattest:
- acrylaatschalen: Euroklasse E 
 (EN 13501-1)
- polycarbonaatschalen: Euroklasse  
 B, s1, d0 (EN 13501-1)
- PVC opstand: Euroklasse E 
 (EN 11925-2) en klasse M1

x   MEEST COURANTE MATEN

Elektrische daktoegangskoepel

d d

M

B
C

M

DUBBELE
MOTOR



RWA
(rook- en warmteafvoer)

SKYLUX
AG.PLASTICS
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Rook- en Warmte Afvoer lichtkoepels : 
conform NBN S21-208-1 EN 3 of EN 12101.2

Skylux® ontwikkelde diverse systemen van RwA-koepels (Rook- en warmte-Afvoer). Deze RwA-koepels 
spelen een essentiële rol bij brand: ze kunnen automatisch opengaan, waardoor rookvrije zones gecreëerd 
worden. Tegelijkertijd zorgen de Skylux®-brandkoepels voor gratis natuurlijk daglicht en een uitstekende 
isolatie in tegenstelling tot rookafvoerluiken met aluminium lamellen. Duitse brandstudies tonen aan dat 
lichtkoepels de sterke temperatuurstijgingen onder het dak met ongeveer 300°C laten dalen en zo de 
belasting op de dakconstructie uitdrukkelijk verminderen. Skylux® RwA biedt diverse systemen aan, altijd 
gekenmerkt door een maximale betrouwbaarheid.

Skylux® elektrische daktoegang EN 12101.2

Skylux® 160°CE volgens S21-208-1

Skymax® CE volgens S21-208-3 Mogelijkheid uit te breiden tot manuele daktoegang

Skylux® 160° CE
Waarom kiezen voor de Skylux® 
160° CE?
De Skylux® 160° CE is een elektrisch 
bediende rookafvoerkoepel en voldoet 
aan de Europese norm EN 12101.2. 
Deze rookafvoerkoepel is beschikbaar 
met een rotatiemotor (RM) en een 
lineaire motor (LM).

De Skylux® 160° CE bestaat steeds 
uit:
-  een dubbelwandige Skylux®-  
 lichtkoepel naar keuze
-  een pvc-opstand 30/20
-  een gemonteerd pvc-raam met  
 inhaakscharnieren
-  een openingsmechanisme RM  
 of LM
-  1 steunplaat (RM) of 2 steunpla- 
 ten (LM)

Skymax® CE
Waarom kiezen voor de Skymax®  
CE?
De Skymax® CE is conform de 
Belgische norm NBN S21-208-3 voor 
trappenhallen. De afmeting 100x100 
cm voldoet eveneens aan de Europese 
norm EN 12101.2.

De Skymax® RwA koepel bestaat uit:
-  een dubbelwandige Skylux®-  
 lichtkoepel naar keuze
-  een pvc-opstand type 30/20 of 16/00
 (een metaalopstand is ook mogelijk)
-  een pvc-raam
-  een opengaand schaarsysteem met  
 24 Volt-motor, thermische veilig- 
 heid en gasdrukveer = positieve  
 veiligheid



SKYLUX
AG.PLASTICS

ZONDER SKyLUx® RWA

- rook vult het gebouw
- hitte stijgt
- evacuatie en interventie geblokkeerd

SLACHTOFFERS STIKKEN!
- bouwconstructie aangetast
- blussen binnenin onmogelijk

MET SKyLUx® RWA
S21-208-3

EN 12101.2
- rook en hitte ontsnappen en zijn zichtbaar van
  buitenuit
- vlotte evacuatie

SLACHTOFFERS KUNNEN ONTSNAPPEN!
- bouwconstructie wordt gespaard

Voor het volledige RwA-aanbod en normering verwijzen wij graag naar de brochure
“Gids voor CE-gekeurde Rook en warmte Afvoersystemen”.

Sturingscentrale

Deze koepelsturingscentrales ken-
merken zich in het bijzonder door 
hun heel eenvoudige aansluiting en 
bediening. Alle bedieningsknoppen en 
controlefuncties werden aangebracht 
op het frontpaneel. Door het bijzondere 
concept kan men door foute aanslui-
tingen de centrale niet beschadigen. 
Foutmeldingen in het systeem worden 
op het frontpaneel aangegeven.

Skycom®

Skylux® 160° CE 

Skycom® EFS fail safe

38
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Waarom is CE-certificatie verplicht bij RWA-toestellen ?

De CE-certificatie verhoogt de garantie dat het RwA-toestel veilig en 
bedrijfszeker is in alle omstandigheden. Hiervoor wordt een RwA-
toestel onderworpen aan de zware testen volgens de Europese norm 
EN 12.101 en regelmatige audits. (FPC = Factory Production Control). 
De resultaten hiervan worden beoordeeld door een onafhankelijk orga-
nisme (Notified Body) en worden opgenomen in het CE label zoals hier 
afgebeeld. Doordat de Belgische normen NBN S21 208.1 en NBN S21 
208-3 bekrachtigd zijn door een Koninklijk Besluit (KB) en deze normen 
verwijzen naar de Europese norm EN 12101-2, moet elk RwA-toestel 
voorzien zijn van een CE-certificaat.

Skymax® CE

1) natuurlijk licht

2) comfortventilatie 

3) goede isolatiewaarde 

PVC 30/20

Skymax®
AG Plastics NV Spinnerijstraat 100, B-8530 Stasegem

2010

0402-CPD-SC0381-09

EN12101-2:2003

Natural heat and smoke exhaust ventilator
for flat roof

roofopening 1200x1200mm
daylight 1000x1000mm

Temp of thermal initiation device Fail safe by 70°C
Characteristic 24Vdc +- 10 Max 4A

Aerodynamic free area Aa 0,864
Windload WL 1500
Snowload SL 250
Low ambient temperature T (-15)
Comfort ventilation releability Re 10.000
Fire ventilation releability Re 1.000
Resistance to heat B 300
Reaction to fire top plate
Reaction to fire curb E

Skymax2009 CE waarden [Datum]

B, s1, d0



Waarom kiezen voor de Skylux® 160° 
CE ?
De Skylux® 160° CE is een elektrisch 
bediende RwA-koepel en voldoet aan 
de Europese norm EN 12.101-2 en 
de NBN S21-208-1 & 3. Indien de 
positieve veilighied vereist is, dan 
gebeurt de sturing met een Skycom 
en een Skycom.EFS centrale. De NBN 
S21-208-1 werd bekrachtigd in het 
KB van 15/07/09. Deze rookafvoer-
koepel heeft een CE goedkeuring.

De Skylux® 160° CE is beschikbaar 
in 2 uitvoeringen :
 - LM (pag. 40)
 - RM (pag. 41)

De CE geldt enkel voor de hier voor-
gestelde standaard uitvoering, die in 
één geheel wordt uitgeleverd.

De Skylux® 160° CE LM opent 160°
(instelbaar 140° - 160°).

Bij gebruik van de PVC renovatie-
opstand 16/00 moet de totale verti-
cale hoogte met ondersteuning min-
stens 300 mm bedragen.

CE –waarden volgens EN 12.101-2
met certificaat 0402-CPD-SC0380-09 
 Aa ±0,6 x A (met spoilers)
 wL 1500 N/m2

 SL 500 of 1000 N/m2

 Re 1000 / 10.000
 B 300
 T (-15°C)
Euroclasse E

SKYLUX® 160°       LM

TARIEF   N 1.1.35  01/05/201240

Skylux® 160°      LM

160°

30
0

160°

B = C30
0

160°

B = C

30
0

met PVC opstand 30/20 met PVC opstand 16/00 met metalen opstand M30
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De CE geldt enkel voor de hier voor-
gestelde standaard uitvoering, die in 
één geheel wordt uitgeleverd.

De Skylux® 160° CE RM opent 140°.

Bij gebruik van de PVC renovatie-
opstand 16/00 moet de totale verti-
cale hoogte met ondersteuning min-
stens 300 mm bedragen.

CE –waarden volgens EN 12.101-2
met certificaat 0402-CPD-SC0380-09
 Aa ±0,6 x A (met spoilers)
 wL 1500 N/m2

 SL 500 N/m2

 Re 50 / 10.000
 B 300
 T (-5°C)

SKYLUX® 160°       RM
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140° - 160°

30
0

140° - 160°

C = B30
0

140° - 160°

C = B

30
0

met PVC opstand 30/20 met PVC opstand 16/00 met metalen opstand M30

Skylux® 160°      RM
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Waarom kiezen voor de Skymax® CE?
Skymax® CE voldoet aan de EN 
12101-2 en aan de bijkomende voor-
waarden van de NBN S21.208-3. 
Iedere  rookkoepel in een trappenhal 
moet aan deze normen voldoen, zoals 
bekrachtigd  in het KB (22/04/’08). 
Deze Skymax® CE is te verkrijgen in 
een dagmaat 100 x 100 cm.

Waarom kiezen voor de standaard 
Skymax®?
De standaard Skymax® is een ver-
sie met andere performanties. De 
Skymax® is te verkrijgen in 4 ver-
schillende afmetingen en is niet 
CE-gekeurd.

Bijkomende eisen volgens NBN 
S21.208-3 : positieve veiligheid
Elke Skymax® is voorzien van een 
positieve veiligheid. Bij een tempera-
tuur van 70°C opent de koepel auto-
matisch d.m.v. een gasveer.

Technische waarden:
Skymax® CE 
l  motor met ingebouwde einde-
koersschakeling:
 24 V DC - 3 A  
 2500 N - 600 mm
 lengte motor: 1066 mm (komt 
 750 mm uit onder de opstand 30 
 cm)

CE –waarden volgens EN 12.101-2
met certificaat 0402-CPD-SC0381-09 
 Aa ±0,6 m2 (met spoilers)
 wL 1500 N/m2

 SL 250 N/m2

 Re 1000 / 10.000
 B 300
 T (-15°C)
Euroclasse E

Skymax® standaard 
l  motor met externe eindekoers-
schakeling:
 24 V DC - 0,8 A 
 1000 N - 600 mm
 lengte motor: 888 mm (komt 550  
 mm uit onder de opstand 30 cm)

NBN S21.208-3
Skymax® is steeds als een compleet 
voorgemonteerd geheel te bestellen. 
De onderdelen worden niet los gele-
verd.

 TARIEF   N 1.1.40  01/05/2012

30
0

30
0

B = C1
6
0

1
4
0

3
0
0

                                SKYMAX®

Skymax® CE
in “RWA-stand”

Skymax® CE
in half-open positie 

300 300300

Skymax® met PVC opstand 16/00

C = Dakopening
      (RWA-maat)
A = Overmeten maat
B = Dagmaat

Skymax® met PVC opstand 30/20 Skymax® met metalen opstand M30
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Waarom kiezen voor een sturings-
centrale ?
Een sturingscentrale is noodzakelijk 
voor de bediening van het elektrisch 
rookafvoersysteem. De centrale ver-
zekert de werking van de rookkoepel 
gedurende 72 uren na stroomuitval 
d.m.v. noodbatterijen.

Skylux® stelt 2 types centrales voor:
 - centrale Skycom (8A) met uit- 
   breidingscentrale(s) Skycom.EFS  
   (8A) en optionele temperatuurs- 
   voeler (principe van positieve
  veiligheid)
 - centrale Skylux® 160°CE
   (24 of 32 A) op 24V of 48V

Centrale Skycom 
Deze basiscentrale heeft een geïnte-
greerde bediening en een afgerond 
design.
De max. uitgangsstroom bedraagt 
8A.

Centrale Skycom.EFS  
Deze uitbreidingscentrale wordt toe-
gepast in combinatie met de Skycom 
centrale. Elke Skycom EFS (8A) kan 
voorzien worden van een thermische 
voeler in geval de positieve veilig-
heid (fail safe) vereist is (NBN S21-
208.1/3).

Centrale Skylux® 160 CE   
Deze centrale is enkel geschikt voor 
rookkoepels Skylux® 160°CE en kan 
meerdere koepels tegelijk sturen.
De uitgangsstroom bedraagt max
24 A of max 32 A en kan op 24V of 
48V verkregen worden.

Bij de keuze van de centrale moet 
steeds rekening gehouden worden 
met het aantal motoren, het totale 
stroomverbruik, de kabellengtes en 
kabelsecties.

         CEnTRALES SKYCOM & SKYLUX 160°
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Skycom®

SMOKE VENT
OK

Battery low
Line fault
AC supply error
Alarm active

Skylux

SMOKE VENTOK

Battery low
Line fault
AC supply errorAlarm active

Skylux

Centrale Skylux® 160° CE 48V

Centrale Skylux® 160° CE 24V

C = Dakopening
      (RWA-maat)
A = Overmeten maat
B = Dagmaat

KOEPEL/COUPOLE

KOEPEL/COUPOLE
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TOEBEHOREN

SKYLUX
AG.PLASTICS
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LED-VERLICHTInG

16/20

Skylux® LED

Waarom kiezen voor Skylux® EcoLED 
verlichting ?
Overdag schijnt natuurlijk daglicht 
via uw Skylux® lichtkoepel. Nu kan u 
ook ‘s avonds genieten van Skylux® 
verlichting dankzij de zuinige EcoLED 
verlichting die u in de dakopening of 
opstand plaatst.

Laag energieverbruik en lange 
levensduur
Dankzij het minimale energieverbruik 
van slechts 3,6 w/m blijft u altijd 
ecologisch bewust. De verlichting 
werkt met een 12 Volt DC  trans-
formator. EcoLED verlichting is zeer 
duurzaam en heeft een gemiddelde 
levensduur van 50.000 uren.

Aangenaam licht
U creëert direct of indirect licht naar-
gelang de positionering van de licht-
strook. De EcoLED verlichting heeft 
een warmwitte tint.

Eenvoudige plaatsing
De Skylux® EcoLED verlichting wordt 
geleverd in kit: een soepele LED 
strook, een zelfklevend pvc hulp-
profiel en een transformator. De ver-
lichting kan eenvoudig aangebracht 
worden aan de onderzijde van alle 
bestaande of nieuwe opstanden door 
middel van een pvc-hulpprofiel.

Attesten
De Skylux® LED verlichting is CE 
gekeurd volgens EN 55015 en EN 
61547.

Transformator 12 V DC

Skylux® opstand 

LED-profiel

LED-strook

LED-strook

LED-profiel

Skylux® opstand 

directe verlichting indirecte verlichting
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Waarom kiezen voor een Skylux® 
insectengaas?
Dankzij het insectengaas verlucht u 
een ruimte door de koepel in open-
staande stand te plaatsen, zonder dat 
insecten kunnen binnendringen.
Het insectengaas, dat onder de vorm 
van een harmonicavormig gaas in het 
koepelraam verwerkt wordt, is niet 
zichtbaar als de koepel gesloten is. 

Uitvoering
- Een rol eenzijdig klevende haak- 
 band (type Velcro) wordt op drie  
 zijden van de bovenflens van de  
 koepelopstand gekleefd.
 De scharnierzijde van de opstand  
 blijft vrij.    
 Aan de onderzijde van het pvc-koe- 
 pelraam wordt eveneens eenzijdig  
 klevende haakband vastgemaakt.
- Het insectengaas zelf is voorzien  
 van een haakband, zodat deze snel  
 vastgemaakt of weggenomen  
 wordt  voor reinigingsbeurt, dak- 
 toegang, enz...
- Een duidelijke montagehandleiding  
 en verpakking met daarop type
 en afmeting. 

Opmerking
Gebruik het insectengaas enkel in 
combinatie met het pvc-raam.

	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
  CONTACTEER ONS VOOR NIET- 
  STANDAARD AFMETINGEN.

Skylux® insectengaas

Opgelet! Hou rekening met dagmaat B om de juiste maat te kiezen.

InSECTEnGAAS
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	l UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
  CONTACTEER ONS VOOR NIET- 
  STANDAARD AFMETINGEN.

ZOnWERInG

Opgelet! Voor keuze van de juiste maat dient u met de maat E rekening te houden.

Montage in de dagmaat Montage in de dakopening Montage onder de dakopeningOF: OF:

A. BInnEnZOnWERInG

Opgelet! Voor keuze van de juiste maat dient u met de dagmaat B rekening te houden.

B. BUITEnZOnWERInG   (tot uitputting voorraad)

Waarom kiezen voor een binnenzon-
wering?
De binnenzonwering kan gemonteerd 
worden in de dagopening van de koepel, 
in de dakopening of onder de dakopening. 
De binnenzonwering wordt van binnen 
manueel bediend.

Gemetalliseerd gordijndoek
De binnenzonwering bestaat uit:
- een lichtdoorlatend gemetaliseerd
 plissé gordijndoek
- witgelakte aluminiumprofielen met een  
 spanmechanisme
- een montageset
- een montagehandleiding en verpak- 
 king met daarop type en afmeting

Reflecterende coating
- De zonwering is voorzien van een  
 reflecterende coating aan de zonzijde  
 om maximaal de warmte en felle zon  
 tegen te houden. De binnenzijde of  
 zichtzijde is neutraal van kleur en kan  
 in elk type interieur geïntegreerd wor- 
 den.
- Een minimale plooidiepte voorkomt  
 een belemmering in de dagmaat.
- Voorzie de zonwering onder de dak- 
 opening als de koepel van een  
 spindel is voorzien.
- Het spanmechanisme  maakt dat het  
 gordijn ook gedeeltelijk kan geopend  
 worden. De geleidingskabels zorgen  
 ervoor dat het gordijn niet doorhangt.
- Alle montageonderdelen en schroeven  
 zijn meegeleverd.
- Een bedieningsstang dient  
 supplementair besteld te worden.

Waarom kiezen voor een buitenzon-
wering?
De zon en hitte worden buiten gehouden. 
Ook contactgeluiden bij felle regen en 
hagel worden sterk getemperd.
De buitenzonwering is gemakkelijk mon-
teer- en demonteerbaar.

Comfortabel screendoek
- Deze zonwering is gemaakt uit licht- 
 doorlatend geel gecoat screendoek. 
- Het doek wordt opgespannen op een  
 frame van glasvezelversterkte balei- 
 nen en zo op de koepel vastgehaakt.
 Dankzij het screendoek dat hier  
 gebruikt wordt, is het lichtverlies  
 beperkt en krijg je toch het comfort van  
 uw Skylux® lichtkoepel.
- Een duidelijke montagehandleiding en  
 verpakking met daarop type en afme- 
 ting.

Skylux® binnenzonwering

Skylux® buitenzonwering
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MOnTAGE En OnDERHOUD

De Skylux®-koepeldop geeft een herkenbare “look” aan de Skylux®-koepel. Deze vernuftige dop biedt 
enorme voordelen op het vlak van montage en verhoogt de veiligheid voor elk type lichtkoepel aan-
zienlijk.

De bout is opgebouwd uit slagvaste kunststof en garandeert een waterdichte en blijvende afdichting 
door de grippunten en de aandrukring. Zowel bij de acrylaatkoepels (Fig. 1) als bij de polycarbonaat- 
koepels (Fig. 2) is de koepeldop zo ontworpen dat u die ofwel in een “regendichte” stand kunt plaatsen 
ofwel  “definitief” kan vastklikken voor nog meer inbraakveiligheid. Een pantserkoepel is trouwens altijd 
voorzien van het one-way schroefsysteem met metalen afdekkapje. Hierdoor wordt het heel moeilijk om 
via de koepel een gebouw binnen te dringen.

Tijdens het assembleren van de Skylux®-lichtkoepel worden de schalen door middel van een polya-
cetaalbout en -moer met elkaar verbonden. Deze kunststof maakt de bout en moer extra slagvast en 
vorstbestendig. De koepeldoppen en de schroeven zitten verpakt in de kartonnen hoekbeschermers en 
raken zo niet verloren of vergeten tijdens stockage en transport.

Na het vastschroeven kan u de koepeldop op 2 manieren aanbrengen. Voor een gewone waterdichte 
afsluiting (Fig. 3) volstaat een kwartdraai om, tijdens het duwen, de dop vast te klikken.  Wenst u 
evenwel een anti-inbraak afsluiting (Fig. 4), druk dan meteen hard op de dop tot u de “click” hoort. 
De koepeldop kan nu niet meer verwijderd worden.

In de hoekbescherming van de Skylux®-lichtkoepel vindt u naast de koepeldoppen, ook de vereiste inox-
bevestigingen, die in de prijs begrepen zijn en als volgt worden meegeleverd :

Acrylaat is zelfreinigend en vraagt weinig onderhoud. Let wel op met detergenten en oplosmiddelen.  
Deze kunnen de koepel aantasten. Wij raden u de Skylux®-reiniger aan voor het onderhoud van uw 
lichtkoepel en de pvc-reiniger voor uw pvc-ramen en -opstanden.

Nog vragen? Contacteer ons of raadpleeg de Skylux®-montagehandleiding in de verpakking.
U kan ook de gratis montage-DVD aanvragen of de Skylux®-film bekijken op onze website:
www.agplastics.com.

DE SKYLUX®-KOEPELDOP

OnDERHOUD & REnOVATIE

SKYLUX®-BEVESTIGInGEn

UW BESTELLING                   ACRYLAATKOEPEL       POLYCARBONAATKOEPEL
      MET GELE DOPPEN           MET RODE DOPPEN
        (standaardversie)                            (pantserkoepel)

Koepel
+ opstand PVC / polyester /  
 metaal
+ PVC raam

Koepel + aluraam

Koepel als snelmontage

Universele zelfborende
schroeven in inox
(voorboren in metaalopstand)

Bouten en moeren in inox
(M6 x 40)

Volledig voorgemonteerd

Universele zelfborende one-way
schroeven in inox met metaal-
kapje
(voorboren in metaalopstand)

One-way bouten (M6 x 40) + 
zelfborgende moer met metaal-
kapje.

Volledig voorgemonteerd

Skylux® koepeldop

1. Klipdop
2. Moer
3. Universele schroef

1

2

3

Fig. 1
Voor acrylaat koepels: gele 
klipdop (standaardversie)

3

4

1

2

1. Klipdop
2. Moer
3. Metalen afdekkapje
4. Universele
 one-way schroef

Fig. 2
Voor polycarbonaat koepels:
rode klipdop

Fig. 4
Anti-inbraak

Fig. 3
Waterdicht
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OnDERDELEn

Skylux® koepeldop
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STAnDAARD UITVOERInGEn

TECHnISCHE GEGEVEnS
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TECHnISCHE GEGEVEnS

100 x 100

EP 16

35/30

bestaande polyester opstand

gipskarton
of schuim PVC

120 mm

40 mm

>150 mm



info@agplastics.com
www.agplastics.com

AG.Plastics steunt: 
A.L.S.-liga l Make a Wish l Koning Boudewijnstichting l Special Olympics l Rode Kruis l Kom op tegen Kanker l  Education Trust

© COPYRIGHT AG.PLASTICS 2012  all rights reserved

DEALER

SKYLUX
AG.PLASTICS


