
Eigen product

Seriematig of enkelstuks

Minimaal profiel en maximaal glas

Snelle montage

Onderhoudsarm

Daklicht



Daklicht

Moderne uitstraling
Door een modern ontwerp met een dakneiging 
van 5 graden hebben onze daklichten een zeer 
vlakke constructie. Hierdoor is een daklicht een 
subtiele toevoeging aan de woning. Met een strak 
en minimalistische ontwerp blijft het aanzicht van 
de woning vrijwel gelijk. Een daklicht vergroot het 
woongenot en geeft een grote meerwaarde aan de 
woning.

Minimaal profiel en maximaal glas
De daklichten van Emergo hebben een 
geoptimaliseerd ontwerp waardoor er in de woning 
bijna alleen maar glas zichtbaar is. De profielen die 
het glas inklemmen zitten buiten het zicht van de 
bewoner. Minimale profilering verlaagt ook het risico 
op lekkages. Tot een maat van 4m breed en 1,2m diep 
wordt het daklicht uitgevoerd met één ruit, daarboven 
met twee of meerdere ruiten. Door uitstekende 
isolatie is condensvorming vrijwel uitgesloten.

Meer daglichttoetreding met 
uitbouw
Een daklicht geeft daglicht. Een manier om tijdens 
een renovatieproject woningen op te waarderen is 
het toevoegen van een uitbouw. Doordat de lichtbron 
van een doorsnee raam dan een paar meter opschuift 
is het zeer aan te raden een daklicht op die uitbouw 
te plaatsen. We leveren aan aannemers die zowel in 
enkelstuks als seriematig werken. Een daklicht geeft 
per vierkante meter drie keer zoveel daglicht als een 
verticaal venster.

Maatwerk, snel en compleet

Veilig en inbraakwerend
Anti-inbraakschroeven
Inbraakwerende materialen

Kleur
Binnen wit: RAL 9010 glad
Buiten antraciet: RAL 7016

Maatwerk mogelijk
Standaardmaten:
3m x 1m en 4m x 1m

Extra opties
Zonwering binnen of buiten
Zonwerend glas
Triple glas

Moderne uitstraling
Subtiel en compact ontwerp

Snelle montage
In 15 minuten gemonteerd

Veilig en inbraakwerend
Deuren en ramen zijn de zwakste plekken van 
het huis als het gaat om inbraakwerendheid. 
De daklichten van Emergo beschikken over 
veiligheidsglas, inbraakwerende materialen die 
voldoen aan de relevante keurmerken en inbraak- 
werende bevestigingsmaterialen. Vanzelfsprekend 
worden de daklichten van Emergo helemaal luchtdicht 
opgeleverd. Bij montage is een goede luchtdichtheid 
eenvoudig te waarborgen.

Snelle montage
De aannemer bereidt het dak voor door de opstand 
nog vóór de montage van het daklicht op het dak te 
realiseren. De dakdekker kan in die voorbereiding 
meteen de opstand meenemen waardoor 
waterdichtheid geen uitdaging meer is voor de 
monteurs. Het daklicht past precies op de dakopening 
en is binnen vijftien minuten bevestigd.

Onderhoudsarme afwerking 
Door gebruik van aluminium en zetwerk 
is er na plaatsing van het daklicht naast 
schoonmaakwerkzaamheden geen onderhoud vereist. 
Aan de binnenkant beschikt het daklicht over 12mm 
hechthout wat de verdere afwerking vereenvoudigt.



www.emergo.nl

Proces
Doen waar je goed in bent, samenwerken met 
bouwpartners die dat ook zijn. Co-creatie van 
specialisten is volgens Emergo de sleutel tot een 
goed en efficiënt bouwproces. Meer werkplezier, een 
optimale communicatie en afstemming in ontwerp 
en uitvoering (ook virtueel via BIM) zorgen voor een 
hoogwaardig eindresultaat met minder tot geen 
faalkosten. Emergo kan desgewenst het hele proces 
van ontwerp, fabricage en afwerking van meer 
bouwcomponenten voor zijn rekening nemen. Eén 
aanspreekpunt, het hele proces in één hand, inclusief 
just-in-time levering en montage. En dat zowel bij 
nieuwbouw als renovatie.

Samenwerken

Kwaliteitswaarborging
Bouwkwaliteit is een samenspel van specificaties 
en eigenschappen van producten en processen. 
Emergo focust op afstemming en overleg met 
klanten, bouwpartners en leveranciers, op 
objectieve informatie en kwaliteitswaarborging. Als 
prefabspecialist beschikt Emergo over het KOMO-
certificaat Daksegmenten, het KOMO-certificaat 
Houtskeletbouw en het KOMO-certificaat Montage 
Prefab Daksegmenten. Daarmee is de kwaliteit van 
eindproduct en productieproces gewaarborgd. 


