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AANZICHT BINNENZIJDE

AANZICHT BUITENZIJDE
Een prettige omgeving en een 
aangenaam klimaat zijn op uw 
werkplek van groot belang omdat 
zij bijdragen aan een goede 
prestatie. Hierin spelen lichtstraat 
systemen en daglichtconstructies 
een belangrijke rol.
Het zadeldak is een al eeuwenlang 
toegepaste dakconstructie.
Afhankelijk van uw wensen be-
denken wij ook nieuwe vormen en 
afwijkende constructies in alumi-
nium, staal, hout en kunststof. Alle 
soorten lichtdoorlatende materia-
len, zoals enkelvoudig massief (ook 
cassette) en multiwall kunststof 
kunnen we toepassen. Als opties 
kunt u kiezen voor luiken, RWA’s, 
permanente ventilatiekanalen of 
zonwering. De bewegende delen 
kunnen met afstand- of handbedie-
ning worden uitgevoerd.

Zadel
Altijd een lichtoplossing! Overal waar mensen 
wonen, werken en ontspannen, is daglicht 
gewenst. Wij zijn gespecialiseerd in het 
bedenken en bouwen van lichtstraat syste-
men, 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 op zoek bent naar een gebo-
gen 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 light geavanceerd  
profielsysteem



De door Hakvoort daglicht standaard of op maat gemaakte lichtstraat en/of daglichtconstructie in zadelvorm 
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.
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Zadeldak

Versie

15°

30°

45°

Anders

Afwerking

Brut

Anodiseren

Poedercoating

Anders

Uitvoering

PC 8 mm meerwandige spouwplaat

PC 10 mm meerwandige spouwplaat*

PC 16 mm meerwandige spouwplaat*

PC 20 mm meerwandige spouwplaat

PC 25 mm meerwandige spouwplaat

PC 32 mm meerwandige spouwplaat*

PC 10+16 mm meerwandige spouwplaat*

PC Cassette tweewandige / meerwandige spouwplaat

PC Cassette tweewandig / driewandig massief 

Overspanning

1-5 mtr 

3-6 mtr* 

6-12 mtr*

Opties

Ventilatie (-roosters) elektrisch/manueel

Rook- en warmteafvoeren 

Zon- en warmtewering 

Wind en regendetectie 

Daktoetredingsluik

Anders 

Lengte

Onbeperkt

*Niet vrijdragend

Spec’s
Hakvoort light 
geavanceerd
profielsysteem

Voor de exacte 
details zie 
detailboek 
Hakvoort
zadeldak


