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Volgende generatie dak- en wandbekleding

Ontdek de aluminium en kunststof 

Deur- en raamkozijnen  
van Lightroof Systems!



Kunststof klik-kozijnen
De PVC-kozijnen van Lightroof Systems onderscheiden zich door het sterke 
aluminium kliksysteem. Het kozijn bestaat uit een buitenkozijn en een 
contraprofiel dat middels klemlijsten strak in elkaar klikt.  De ramen zijn 
leverbaar voor een wanddikte van 40 tot 200 mm dik. Optioneel kan er  
een rubber toegevoegd worden voor een perfecte afdichting.

Onze Kunststof kozijnen kunnen toegepast worden 
in zowel tijdelijk als de permanente bouw. Door 
de kunststof binnen- en buitenkant is het raam 
 bestand tegen chemicaliën, schimmels en amoniak. 
Dit zorgt tevens voor jarenlang onderhoudsvrij 
gebruik voor zowel binnen- als buitengebruik.

Afmetingen & uitvoeringen
De Kunststof klikkozijnen zijn in diverse moge-
lijkheden af te werken, zodat het voor elk project 
 geschikt is. Zo kunnen de kozijnen in alle afme-
tingen geleverd worden. Eventueel is het hierin 
mogelijk om met tussenstijlen het glas op te delen 
in meerdere vlakken. De Kunststof kozijnen zijn be-
schikbaar in horizontale en verticale schuiframen, 
draai-, kiep-, draai/kiep-, vast en klapramen. 
 
Kleur & structuur
Naast standaard wit zijn de Kunststof kozijnen 
zijn leverbaar in een breed scala aan RAL-kleu-
ren. Hierbij is het zelfs optioneel mogelijk om de 

kleur aan de buitenkant af te laten wijken van de 
binnenkleur. Bovendien kan het venster afgewerkt 
worden met diverse structuren. 
 
Beglazing 
Ook in de beglazing van het raam zijn er veel 
mogelijkheden. Zo is het geen probleem om het 
venster uit te voeren met onder andere HR, HR+, 
stopsol of veiligheidsglas. Bij grote vensters wordt 
het glas apart geleverd wat de montage nog een-
voudiger maakt.

Toevoegingen
Naast de eindeloze opties die hierboven omschre-
ven staan is het ook nog mogelijk om het venster 
uit te voeren met luchtroosters en/of rolluiken. 

PERFECT VOOR BINNEN EN BUITEN



Aluminium kozijnen
De Aluminium ramen  en deuren van Lightroof Systems zijn duurzaam en vormvast. De ramen zijn licht van 
gewicht en zorgen voor een moderne afwerking in containerkantoren, utiliteitsgebouwen en agrarische 
gebouwen. De ramen kunnen uitgerust worden met diverse opties zoals: ventilatieroosters, rolluiken en 
verschillende schuifsystemen. 

Het speciaal ontworpen afdichtingssysteem op de
aluminium kozijnen zorgt voor een nauwkeurige af-
dichting tussen het frame en de wand. Hierdoor stoot 
het frame al het vuil en water van zich af en zorgt 
voor een onderhoudsvriendelijke oplossing.  
De ramen zijn gemakkelijk in te bouwen in een 
sandwich paneel door middel van een aanslag aan 
het kozijn en een los kader ten behoeve van de 
afwerking. Dit afwerkingsprofiel is te monteren in 
sandwichpanelen van 40 tot 80 milimeter dik.
Lightroof Systems voert veelal uit voorraad de 1000 
x 1000 en 2000 x 1000 mm (2-delig) aluminium 
raam. Dit zijn vaste ramen met een RAL 9010  coating.

Kleur  Wit (RAL 9010)

Materiaal kozijn  Aluminium

Materiaal deurblad  Gegavaniseerd staal

Inbouwbreedte  985 mm + 10mm

Inbouwhoogte  2125 mm + 10mm

Flensbreedte  35 mm

Inbouwdiepte  40 - 80 mm

Dagmaat breedte  955 mm

Dagmaat hoogte  2120 mm

SPECIFICATIES RAMENSPECIFICATIES RAMEN
Kleur Wit (RAL 9010)

Materiaal kozijn Aluminium

Afmeting 1000 x 1000 mm

Flensmaat 1070 x 1070 mm

Kozijnmaat 995 x 995 mm

Inbouwdiepte 40 - 80 mm

Dagmaat 922 x 922 mm
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Volgende generatie dak- en wandbekleding

 VERBETERT DIERGEZONDHEID  

 OPTIMALE DAGLICHTTOETREDING 

 BESPAART ENERGIE 

 VERBETERT DE PRODUCTIVITEIT  

 HOGE ISOLATIEWAARDE 

 VERHOOGT WERKPLEZIER 

Lightroof Systems is leverancier van daglichtdoorlatende, zonnewarmte werende dak- 
en wandplaten. Ons uitgangspunt is altijd geweest goed te luisteren naar de wensen 

en behoeften van de opdrachtgever, met als uiteindelijke doel u het juiste dak of 
wandsysteem te adviseren waarbij kwaliteit, dierwelzijn en  

arbeids-efficiëntie voorop staan.


