
Solatube in werking zien? Maak een afspraak en 
kom langs in het Solatube Experience Centre. 

De openingstijden zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur.

Experience Centre

Nederland 
Boylestraat 46
6718 XM Ede 

T:  +31 (0) 318 693 820
info@techcomlight.nl

www.solatube.nl

België 
Mechelbaan 797A

2580 Putte 
T: +32 (0) 15 67 76 07
info@techcomlight.be

www.solatube.be

Contact Techcomlight
Distributeur van Solatube Benelux

Solatube Benelux Solatube Benelux

De kracht van Solatube

Grote lichtopbrengst met relatief kleine diameter

Uitstekende lichtkwaliteit en kleurweergave 

Eenvoudige installatie en onderhoudsarm

Weinig tot geen aanpassingen aan constructie

Uitstekende thermische isolatiewaarden

Goede geluidsisolatie

Weert uv-straling

Geen inkijk van buitenaf

Inbraakveilig

Geniet van daglichtGeniet van daglichtGeniet van daglichtGeniet van daglicht

D E  O R I G I N E L E  D A G L I C H T B U I S D E  O R I G I N E L E  D A G L I C H T B U I S



Dubbele daglichtopbrengst in 

vergelijking met Ø 25 cm

Veel toepassingsmogelijkheden

Verkrijgbaar met vlakke koepel

Accessoires

Onze producten

Constructief altijd mogelijk

Beste isolatiewaarden

Verkrijgbaar met ventilatieset

Ø 25 cm - rond en vierkant

Ø 35 cm - rond en vierkant

Hoogste daglichtopbrengst over het 

gehele jaar

Verlicht ruimtes tot 14 meter hoog

Meest toegepast in commerciële ruimtes

Ø 53 cm - rond en vierkant

Enkel voor de werkomgeving

Hoofdzakelijk toegepast in 

commerciële ruimtes 

Verlicht ruimtes vanaf 14 meter hoog

Ø 74 cm - rond

Omdat de zon niet altijd schijnt (of juist wel 

terwijl er behoefte is aan minder daglicht) zijn 

er mogelijkheden om de Solatube uit te breiden 

met diverse opties. Hierbij kunt u denken aan 

kunstverlichting, een ventilatiesysteem of een 

daglichtdimmer. Tevens zijn er inbraak- en 

brandwerende accessoires verkrijgbaar.

Welke Solatube past het beste bij uw wensen? 

Doorloop de stappen in de productconfigurator op 

onze website en stel uw ideale Solatube samen.

Waar wordt het toegepast?
Solatube’s innovatieve daglichtsysteem kan 

daglicht transporteren tot wel 20 meter. Zo kunnen 

alle denkbare donkere ruimtes geconverteerd 

worden naar fijne, gezonde en leefbare ruimtes. 

De installatie vergt relatief weinig constructieve

 aanpassingen, zodat het Solatube 

daglichtsysteem op vrijwel alle daken en gevels 

en zelfs door de grond toegepast kan worden.

Solatube brengt daglicht

Briljante technologie

Met Solatube’s innovatieve daglichtsystemen tovert 

u uw huis of werkplek om in een gezonde en fijne 

plek om te leven.  

De unieke licht-vangende koepel brengt een 

enorme hoeveelheid daglicht via een reflecterende 

buis vanuit elke hoek naar binnen. Middels een 

stijlvolle plafondplaat, welke verkrijgbaar is in 

diverse ronde en vierkante uitvoeringen, wordt het 

diffuse licht de ruimte in verspreidt. 


