JET BIK LICHTKOEPELS

JET BIK GLASPRODUCTEN

Lichtkoepels en bijbehorende opstanden zijn in veel variaties verkrijgbaar en breed
toepasbaar voor industrie, utiliteit en woningbouw.

Combineren een strak design met een optimale lichtopbrengst. Deze glasproducten
zijn vervaardigd uit HR++ veiligheidsglas en ook verkrijgbaar in drievoudig glas.

BIK Lichtkoepels

JET Glasslight

BIK Lichtkoepels worden van hoogwaardige en
duurzame kunststoffen vervaardigd.
• Brede range in maatvoering.
• Keuze uit diverse materialen en kleuren.
• Standaard in helder of opaal.

Esthetische vlakglas lichtkoepel van JET BIK.
• Ononderbroken lichtoppervlak.
• 2-laags en 3-laags isolatieglas.
• Inbraakwerend volgens NEN 5096 weerstands
klasse 2.
• Ook in renovatievariant.

BIK Lichtkoepel Inbraakwerend

JET ModuGlas

Met deze speciaal ontwikkelde lichtkoepel en
opstand voldoet JET BIK aan de regelgeving van
inbraakwerendheid volgens NEN 5096 weer
standsklasse 2.
• Geen rooster of traliewerk nodig.
• Levering inclusief geïsoleerde rechte opstand.
• Leverbaar in vele variaties lichtkoepels.

Een strak afgewerkt product; slimme detaillering
waardoor het daglicht optimaal binnenkomt.
• Glazen lichtstraat in de vorm van een les
senaar inclusief opstand.
• Ook inbraakwerend volgens NEN 5096
weerstandsklasse 2 verkrijgbaar.
• Over gehele lengte te openen voor ventilatie.

BIK Lichtkoepel Glas

JET ModuGlas piramide 45˚

Een kant-en-klaar kwaliteitsproduct dat is
opgebouwd uit een geïsoleerde rechte opstand,
glasraam en lichtkoepel.
• Volledig thermisch gescheiden met een hoge
isolatiewaarde.
• Voorzien van veiligheidsbeglazing.
• Vaste uitvoering Inbraakwerend volgens
NEN 5096 weerstandsklasse 2.

Glasarchitectuur met een uitstekend lichtrendement
door slanke profilering.
• Levering inclusief polyester opstand.
• Hoogste luchtdichtheid (klasse 4).
• Geluidsabsorberende en warmte werende
beglazing.

JET ModuGlas Wolfseind 45˚
BIK Opstand
Zorgen voor de perfecte aansluiting tussen het
dak en de BIK Lichtkoepel.
• Uitgevoerd in PVC of polyester.
• Voor vast, ventilerend, recht en rond.
• Vier verschillende modellen PVC opstanden.

JET BIK DAGLICHTBUIZEN
BIK Daglichtbuis
De plafonnière voor natuurlijk daglicht.
• Variant voor plat- en hellend dak.
• Daglichttransport over grote afstanden.
• Het product voor ruimtes waar direct daglicht
geen toegang heeft.

Mooie vormgeving; slanke profielen maakt
grote hoeveelheden daglicht mogelijk.
• Levering inclusief polyester opstand.
• Ook verkrijgbaar in gehard en / of zon
werend glas.

JET Skysight O
Platdak glasvenster voor energie-efficiënte
architectuur.
• Voorzien van glas overlap voor snelle
afwatering.
• Doorvalveilig verkrijgbaar conform GS-Bau 18.
• Toepasbaar voor vrijwel iedere dakhelling.
• Standaard in RAL 9010.

JET BIK ACCESSOIRES
JET Skysight V
Functionele daglichtoplossing voor een hoog
daglicht rendement.
• Leverbaar in vaste en ventilerende uitvoeringen.
• Thermisch gescheiden aluminium profielen.
• Doorvalveilig verkrijgbaar conform GS-Bau 18.
BIK Lichtkoepel Glasraam
Voor het eenvoudig renoveren en beter isoleren
van een bestaande lichtkoepel.
• Geschikt voor vrijwel alle bestaande lichtkoe
pels en opstanden.
• Leverbaar in vaste of ventilerende uitvoering.
• Eenvoudig te monteren.

JET BIK DAKTOEGANG

Voor ons uitgebreide assortiment daglichtproducten zijn innovatieve accessoires
ontwikkeld die hierop perfect aansluiten en bijdragen aan een hoger comfort en
gebruiksgemak.
BIK Binnenzonwering
Voor optimale zon- en lichtbeheersing en
verbetering van de isolatiewaarde.
• Geplisseerd doek met een vuilafstotende
finish.
• Leverbaar in verschillende kleuren.
• Hand- of elektrisch bediend.
JET Buitenzonwering
Elektrische buitenzonwering voor JET Glas
producten.
• Elektrisch bediend, inclusief afstands
bediening en ontvanger.
• Optioneel wind- en regensensor.

Producten voor een comfortabele en veilige toetreding tot het platte dak.
BIK Dakluik

BIK Insectenhor

Functionele daktoegang voor industrie en utiliteit.
• Dubbele afdichting voor een hoogwaardige
afsluiting.
• Doorvalveilig getest conform GS-Bau 18.
• Eenvoudig met één hand te openen.

Houdt insecten uit de ruimte als de licht
koepel geopend is.
• Past op alle rechthoekige en vierkante 
BIK Lichtkoepels.
• Te demonteren voor reiniging.

BIK Dakterrasentree

BIK Daglichtbuis

Zeer geschikt voor het frequent betreden van
daken en dakterras.
• Voldoet aan de EN 1873 Soft Body artikel 5.4.3.2.
• Voorzien van rechte opstand voor een veilige
en makkelijke doorgang.
• Raamboomvergrendeling inclusief ventilatie
stand.

Specifieke uitbreidingsmogelijkheden voor de
BIK Daglichtbuis.
• Tubespot voor onder andere kunstlicht (avond).
• Verlengbuis en bochtstukken voor verlenging
lichttransport.
• Witte plafonnière, uitgevoerd in RAL 9010.

BIK Dakunit inspectie

Vrijwel al onze daglichtproducten zijn ook in
ventilerende uitvoering verkrijgbaar. Onze moge
lijkheden zijn:
• Kettingmotor.
• Electrospindel.
• Handmatige spindel.

BIK Ventilatiebediening
Bedoeld voor incidentele daktoetreding, zoals
inspecties of installaties op het platte dak.
• Opening met raamboom of spindel.
• Keuze uit verschillende opstanden.
BIK Schuifunit
Voor inspectie op hoge en / of platte daken en
op daken waar een scharnierende uitvoering niet
mogelijk is.
• Eenvoudige bediening.
• Uniek binnen de daglichtmarkt.

NEN 5096

