
 Mooie, 
  duurzame daklichten voor 
   op vlakke of licht hellende daken
Het SkyVision daklichtenprogramma bestaat uit verschillende 
varianten die elk een maximaal aan natuurlijk daglicht doorlaten. 
Het ontwerp is tijdloos, zowel van binnen als buiten bezien en 
heeft zeer strakke lijnen. SkyVision kan worden gemonteerd op 
vlakke daken en op daken met een hellingsgraad tot 30o. Vitral 
adviseert een minimale hellingsgraad van 4o. 

De materialen zijn glas en aluminium bovenop een geïsoleerde 
houten ”sandwich” opstand met waterdampkering. De warmte-
isolatie met UW=0,97W/m2K is de beste in de markt voor dit soort 
producten. Ook de geluidsisolatie van regen en verkeer is optimaal. 

SkyVision wordt geleverd in 5 varianten, elk voor een specifieke 
toepassing. Alle modellen worden op maat gemaakt, inclusief 
de hoogte van de opstand. Sommige modellen kunnen worden 
geleverd met Ecoline beglazing, wat de UW-waarde tot een 
indrukwekkende 0,65 W/m2K vermindert. 

Alle rechthoekige SkyVision-varianten kunnen worden uitgerust 
met een elektrisch bestuurde plissé zonwering

SkyVision Fixed is een niet-te 
openen variant met een prachtige, 
natuurlijke daglichttoetreding. 
Slechts één daklicht zal al een 
enorm verschil maken in smalle of 
halfdonkere ruimtes. De standaard 
opstand is inwendig aan de 
onderzijde afgewerkt met een 
groef wat het aanbrengen van 
aangrenzende gipsplaten eenvoudig 
en nauwkeurig maakt.

SkyVision Fixed SkyVision Comfort

SkyVision Comfort wordt gebruikt 
op plaatsen waar, naast overvloedig 
licht, comfortventilatie vereist is. Het 
daklicht opent met een kettingmotor 
die volledig geïntegreerd is in de 
opstand. Wanneer SkyVision Comfort 
gesloten is, is het niet mogelijk 
van binnenuit het verschil met een 
SkyVision Fixed te zien. Van buitenaf 
gezien, zijn de scharnieren discreet 
verborgen achter het aluminium raam. 
Een elegante en functionele oplossing 
die een goed binnenklimaat geeft.

SkyVision Linear

SkyVision Linear is een unieke 
oplossing die praktisch Fixed- en/
of Comfortmodules combineert in 
één lange rij - zo lang als u wilt. 
Het unieke drainagesysteem tussen 
modules zorgt voor een volledige 
water- en luchtdichtheid en waarborgt 
de zeer hoge isolatie-eigenschappen 
die u van SkyVision gewend bent. 
Er zijn geen kwetsbare externe 
siliconenvoegen tussen de modules. 
U kunt vrij combineren met vaste en 
te openen modules.

SkyVision Walk-On SkyVision Circular
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SkyVision Walk-On wordt gebruikt in 
gebieden met voetgangersverkeer, 
bijvoorbeeld op terrassen en 
dakterrassen. Het buitenste glas is 
drielaags, gehard en met tweemaal 
een viervoudige PVB laag en is 
getest voor een belasting tot 500 
kg/m2. Als u wilt voorkomen dat 
buitenstaanders naar binnen kijken 
(of mensen van binnenuit omhoog 
en naar buiten kijken) kan het glas 
opaal gelamineerd worden, zonder 
een significante vermindering van de 
lichtdoorlaatbaarheid. Een anti-slip 
coating op het glas oppervlakte is 
een optie.

SkyVision Ecoline 

SkyVision Circular is de ronde oplossing 
voor spannende architectuur! Dit 
model integreert het aluminium 
ronde raam met de beglazing en 
heeft ook een bovenplaat voorzien 
van de SkyVision afdichtingen, om 
een volledige lucht- en waterdichte 
verbinding met de onderconstructie te 
garanderen. De onderconstructie zelf 
kan iedere gewenste vorm hebben 
om het ontwerp te accentueren, 
zolang het aan de bovenzijde een 
vlak en cirkelvormig oppervlakte heeft 
waarop de SkyVision bovenplaat direct 
kan worden bevestigd.

De SkyVision Ecoline beglazing is 
een extra geïsoleerde, driedubbele 
beglazing met Krypton gasvulling 
wat de U-waarde voor de SkyVision 
producten reduceert tot een 
verbluffende 0,65 W/m2K. De Ecoline 
beglazing is de oplossing voor 
projecten waarbij duurzaamheid 
voorop staat. De Ecoline uitvoering 
kan gecombineerd worden bij 
SkyVision Fixed, SkyVision Comfort en 
SkyVision Linear.

SkyVision 
Daklichten

Origineel, bekroond, energiezuinig daklicht voor vlakke 
of licht hellende daken
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    SkyVision daklichten
         ‘bringing the outside in’

Het bedrijf VITRAL
VITRAL is een van oorsprong Deens bedrijf dat al bijna 

60 jaar daklichten en dakbeglazingssystemen ontwikkelt 
en produceert - kleine en grote oplossingen voor 

eenvoudige of complexe toepassingen. VITRAL Ltd is 
al 30 jaar in het Verenigd Koninkrijk gevestigd. Met het 

hoofdkantoor in Denemarken opereert VITRAL haar eigen 
fabriek in Litouwen en heeft verkoopkantoren in diverse 

landen op het Europese vasteland. 

VITRAL biedt unieke, esthetische, duurzame, 
voorgemonteerde en snel te installeren 

daklichtoplossingen van hoge kwaliteit tegen 
concurrerende prijzen die uitvoerig gecertificeerd en 

getest zijn. 

VITRAL biedt SkyVision daklichten voor vlakke daken 
en A98 / A74 dakbeglazingssystemen voor daken met 
een grotere hellingshoek (daklichten in lessenaarsdak, 
zadeldak of piramide uitvoeringen). Met een opstand 

kunnen de A98 / A74 uitvoeringen ook toegepast 
worden op vlakke daken.

Onze missie  
We streven ernaar om onze 5 belangrijkste 

groepen klanten het volgende te bieden:

De dagelijkse gebruiker van het gebouw
Meer daglicht en een verbeterd binnenklimaat

De eigenaar van het gebouw
Esthetische, kostenefficiënte en 
duurzame daklichtoplossingen

De architect
Inspiratie en daklichtoplossingen die kunnen 

worden gebruikt om esthetische en 
duurzame architectuur te creëren

De aannemer / installateur
Een betrouwbare leverancier = probleemloze werkvoorbereiding,

 levering en installatie tegen concurrerende prijzen

De adviseur
Dialoog met een deskundige gesprekspartner over:
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Onze belofte aan u
Voor veel vlakke daken of daken met een lichte hellingshoek zijn jarenlang 

PVC, polycarbonaat of acryl daklichtoplossingen gebruikt om licht van 
buitenaf binnen te brengen. Met de toegenomen eisen aan de luchtdichtheid 

en geluiddemping, en zeker ook aan de esthetische en isolerende 
eigenschappen, voldoen deze kunststof producten vaak niet meer aan de 

hedendaagse verwachtingen.

Een Vitral SkyVision daklicht in tijdloos (Deens) ontwerp voldoet aan 
uw hogere eisen. Energiezuinige beglazing, aluminium en een sterk 
geïsoleerde, houten ”sandwich” opstand zorgen voor een oplossing 
met een levensverwachting van soms wel 30 jaar. De lichtdoorlaat 

blijft altijd hetzelfde als op de dag van installatie dit in tegenstelling 
tot doorzichtig kunststof dat visueel verslechtert door tijd, zonlicht en 

weersomstandigheden. Zowel breedte, lengte als opstandhoogte wordt 
per project bepaald. SkyVision is zowel toepasbaar in nieuwbouw als bij 

renovatie. 

De vele varianten bieden voor vrijwel elk project een degelijke 
oplossing. Daar waar het SkyVision-systeem misschien geen oplossing 

biedt zullen waarschijnlijk de paneeloplossingen van Vitral een 
uitkomst bieden zoals de A98 en A74.

VITRAL SkyVison - de juiste oplossing 

        voor de juiste prijs

Energie, statica, duurzaamheid en rook/brand 
gerelateerde onderwerpen 



Produkt Afmetingen (1) (2) Beglazing (3)
U-waardes voor het 
gehele omkaderde 

paneel (4)

Fixed

B: 250-2.900 mm
H: 250-2.900 mm
Max. oppervlakte 
dagmaat = 2,8 m2

Dubbel HR++ glas

 <= 2 m2: 8 mm gehard, 16 mm Ar, 8,76 
mm lam. HR++; Uglass = 1,1 W/m2K

> 2 m2: 8 mm gehard, 14 mm Ar, 10,76 mm 
lam. HR++; Uglass = 1,1 W/m2K

0,97 W/m2K

Comfort

B (motorzijde): 600-2.000 
mm

H: 600-2.000 mm
Max. oppervlakte 
dagmaat = 2,0 m2

Linear (5)
Fixed 

Comfort

Fixed:
B: 250-2.900 mm
H: 250-1.500 mm
Max. oppervlakte 
dagmaat = 2,8 m2

Comfort:
B: (motorzijde) 600-2.000 

mm
H: 600-1.500 mm
Max. oppervlakte 
dagmaat = 2,0 m2

Walk-on

B: 250-2.000 mm
H: 250-2.000 mm

Max. oppervlakte dagmaat 
= 2,0 m2

< 1,0 m2: 6+8+8 gehard met 2 x 1,52 PVB, 
16 mm Ar spouw, 10,76 mm lam HR++

1-1,5 m2: 8+8+8 mm gehard met 2 x 1,52 
mm PVB, 16 mm Ar spouw, 10,76 mm lam. 

HR++

1,5-2,0 m2: 8+10+8 mm TVG met 2 x 1,52 
mm PVB, transparant, 16 mm Ar spouw, 

10,76 mm lam. HR++

1,06 W/m2K

Circular Oppervlakte dagmaat: 
ø 900 of ø 1.350 mm

8 mm gehard, 16 mm Ar, 8,76 mm lam. 
HR++; Uglass = 1,1 W/m2K 0,97 W/m2K

Ecoline 
beglazing voor 

Fixed, Comfort of 
Linear

B=300 (600 Comfort) 
-2.000 mm

H=300 (600 Comfort) 
-2.000 mm

Max. Oppervlakte dagmaat 
= 1,7 m2 (Comfort) of 2,0 m2 

(Fixed)

3-laags HR++ beglazing
Uglas=0,7 W/m2K 0,65 W/m2K
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Garantie en certificering

SkyVision wordt geleverd met 10 jaar garantie (voor hang- en sluitwerk, motoren en besturingen 2 jaar). 
SkyVision is CE-gecertificeerd conform EN 14351-1. Tests worden uitgevoerd door het erkende Deense 
Teknological Institute en DELTA volgens EN ISO 717-1, EN 10077-1, EN 10077-2, EN 12207 en EN 12208. SkyVision 
Fixed en Comfort zijn getest op doorval in overeenstemming met CWCT TN66 / TN67. VITRAL is sinds 2007 ISO 
9001-gecertificeerd.

De U-waardes in onderstaande tabel gelden voor daklichtafmetingen van 1.230 x 1.480 mm.

(1) Alle houten opstanden zijn aan de binnenzijde wit gelakt (RAL 9010) en extern onbehandeld, klaar voor het bevestigen / lijmen van het 
dakmembraan. Alle aluminium ramen hebben een oppervlaktebehandeling van antraciet grijs (RAL 7043 glansgraad 70). 
Andere kleuren kunnen op aanvraag geleverd worden.

(2) Alle opstandhoogtes: van 150 tot 600 mm. Op speciaal verzoek kunnen opstanden nog hoger worden geproduceerd.

(3) Alle beglazingen hebben een 115 mm zwarte zeefdrukprint aan de rand op zijde 2 van het isolatieglas om de afstandhouder tegen
UV-straling te beschermen (dit verzekert dat het edelgas in de beglazing niet kan ontsnappen) en de rand is mooier afgewerkt. Voor Linear 
is de gecombineerde zwarte rand van twee aansluitende modules 126 mm, dezelfde breedte als de onderliggende verbinding tussen de 
lange zijdes.

(4) Berekend met een hellingshoek van 0o (horizontaal) en een extern oppervlakte van het volledige daklicht van 3,72 m2.

(5) De onderliggende verbinding tussen twee aaneengesloten modules wordt thermisch onderbroken en afgeschuind op 2 x 45o voor een 
maximale doorlaat van het licht, voor optimale isolatie en als een ontwerpelement. De verbinder is afgewerkt met een witte (RAL 9010) 
aluminium afdeklijst. Andere kleuren kunnen op aanvraag geleverd worden.

Lees meer over SkyVision en andere 
daklichtoplossingen op 

Volg VITRAL BENELUX 
op Facebook

VITRAL A/S 
Måløv Byvej 229 

2760 Måløv, Danmark
tel: +45 47 18 01 00 

info@vitral.dk 
www.vitral.dk

VITRAL Benelux: Solid Trade B.V.
1e Jerichostraat 41

3061 GC Rotterdam, Nederland
tel: +31 (0)10 751 47 74

tel: +31 (0)6 149 26 26 3
info@solidtrade.nl

www.SolidTrade.nl


