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* U-waarden zijn berekend volgens EN14351 (onderdeel van de CE norm) .  
  U-waarden voor daklichten zullen berekend worden voor ieder afzonderlijk project.

Data | A74 daklichten

De voorbeglaasde VITRAL A74 daklicht systemen zijn 

opgebouwd met HR++ isolatieglas met Argon gasvulling en 

"warm edge" afstandhouder . VITRAL A74 is ook verkrijgbaar 

met driedubbele beglazing met Krypton gasvulling en "warm 

edge" afstandhouder . Alle isolatieglas panelen zijn opgebouwd 

met gehard glas en gelamineerd veiligheidsglas. Een 

uitgebreide keuze in zonwerende coatings levert de juiste 

zonwering voor ieder project .

• U-window voor het gehele A74 systeem is 1.0 W/m²K.*

• U-glass is 0.7 W/m²K.

VITRAL A74 is geanodiseerd verkrijgbaar of gepoedercoat  in iedere 

gewenste RAL kleur .  Ook bi-color is mogelijk .  

 Dit afdichtingsprincipe heeft zich reeds tientallen jaren bewezen.

Tot 50% van de panelen kan bedienbaar uitgevoerd worden. Een 

comfortabel leef- of werkklimaat is dus altijd verzekerd.

AFWERKING

• U -glass is 1 .1  W/m ² K.

    U -window voor het gehele A74 systeem is  1 .6   W/m ² K*
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Het unieke VITRAL A74 aluminium daklichtsysteem heeft geen 

draagkozijn nodig, net als het premium VITRAL VRS roestvaststalen  

systeem. Ieder glaspaneel heeft een dragende en sluitende 

omlijsting, anders dan bij octrooibeglazings- of vliesgevelsystemen. 

Dit betekent dat ieder paneel openend kan zijn zonder dat er 

additionele kozijnenprofielen nodig zijn. Gevolg is lage U-waardes, 

kostenoptimalisatie en maximale lichtdoorlaat. Waarom aluminium?

Dit materiaal is duurzaam en milieuvriendelijk ,  biedt vormvrijheid en

is stijlvol. Dit zijn ideale eigenschappen voor een thermisch  

onderbroken profielsysteem voor hedendaagse gebouwen !

Het VITRAL A74 daklichtsysteem is samengesteld uit glas, 

aluminium, kunststof en rubber. De profielen zijn thermisch 

onderbroken middels een geïntegreerde PUR kern. Het geheel 

en alle onderdelen kunnen hergebruikt worden .  

driedubbbele beglazing:

Het VITRAL A74 systeem wordt voorgemonteerd geleverd met 

behulp van geassembleerde, modulaire glaspanelen en 

bevestigingsprofielen. De omkaderde glaspanelen zijn beschermd en

verstevigd door het aluminium raamprofiel wat breuk voorkomt en 

handling vergemakkelijkt .

Montage van het A74 systeem begint met het plaatsen  van het 

voorbewerkte nokprofiel dat de glaspanelen ondersteunt en in de 

juiste positie geleidt. Als het paneel geplaatst is, is de bevestiging 

verzekerd en is alles afgedicht. Er is een dubbele afdichting tussen de 

panelen met tevens een dilatatievoeg. De randafdichting rondom het 

systeem is tevens dubbel afgedicht en zodoende wind- en waterdicht.

VITRAL biedt voor alle daklichtsystemen onzichtbare 

openingspanelen. Traditionele openingspanelen zijn zichtbaar en 

maken gebruik van kozijnprofielen wat slechte isolatie en dichtheid

 tot gevolg heeft. Het VITRAL A74 systeem integreert 

openingspanelen naadloos en zonder gebruik van additionele 

profielen. Hierdoor verkrijgt men natuurlijke en/of rookventilatie 

met behoud van goede prestaties .  
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 Profiel afmetingen:

•  Hoogte: 74 mm

•  Breedte: 50 mm

•  Breedte: 250-1200 mm

 Paneel afmetingen
    •  Hoogte: 2 50-2 900 mm

GARANTIE

OVER VITRAL

ONDERSTEUNING & CALCULATIE SERVICE

AFMETINGEN & TOEPASSINGEN 

MEER OVER V I T R A L:

VITRAL A74 heeft een garantie van 10 jaar en 2 jaar voor hang-en 

sluitwerk. VITRAL A74 is CE gecertificeerd volgens EN 14351-1.  

A74 daklichtsystemen kunnen ook ingezet worden als onderdeel 

van  een brandpreventie plan EN12101-2, natuurlijke rook- en 

warmteafvoerventilatie. Verder is VITRAL ISO 9001:2008 

gecertificeerd.  

•  zadeldak toepassing: 25-600 (150 mits ondersteund)

 Hellingshoek:
•  lessenaar toepassing : 15-900

•  Oppervlakte: Max. 2 m²

VITRAL staat altijd met plezier klaar om vragen te beantwoorden 

over daklichten, vlakke daklichten, U-waarden, statische 

berekeningen, richtprijzen en detailleringen.  

Paneelafmeting is afhankelijk van hellingshoek en andere 
statische voorwaarden. VITRAL maakt graag een statische 
berekening voor ieder project .  

Om ideeën tot leven te brengen biedt het VITRAL A74 

daklichtsysteem veel mogelijkheden, zoals zadel- of 

lessenaarsdaken, schilddak, terugliggende daklichten, 

meerdere rijen gestapeld, piramides, hoekkeper, kilkeper,  

etc. VITRAL A74 kan ook verticaal geplaatst worden.

Al sinds 1956 maakt Vitral in Europa grote naam als 
producent van esthetische daklichten met uitstekende 

prestaties. Dus waarom met minder genoegen nemen?   


