
Daglichtspot
Sunlite

Bespaar Energie met 
Natuurlijk Daglicht



Een Sunlite van Keylite brengt 
natuurlijk daglicht in ruimtes 
waar de gebruikelijke dakramen 
voor een hellend of plat dak niet 
gebruikt kunnen worden.

Het zonlicht wordt gereflecteerd van de oppervlakte van 
de buis en wordt direct omlaag naar de plafonddifuser 
gestuurd. Deze difuser is geplaatst in het plafond en 
verdeelt het natuurlijke licht gelijkmatig. 

Een Sunlite systeem kan deel uit maken van de 
hoofdverlichting, of als toevoeging van daglicht 
in een donkere ruimte.

Sunlite’s Unieke Eigenschappen

• Magnetische bevestigingen zorgen voor   
een snelle instalatie en eenvoudige reiniging   
van  de plafonddifuser. 

• Click Fit; Installatie door middel van een 
kliksysteem.

•  Zelfreinigende beglazing aan de buitenzijde 
zorgt voor maximaal daglicht en is eenvoudig   
 te onderhouden.

•  Uitgerust met een uniek ventilatie systeem 
zowel op het dak en het plafond, ter bestrijding  
van het risico op condensatie.

98%
Reflectie

MET DE VASTE 
SUNLITE BUIS

Sunlite



Kenmerken & Voordelen

• Beschikbaar met een “vaste” of “flexibele” buis, aan  
te passen op uw dakconstructie.

• Bespaart energie en transformeert donkere of ruimtes zonder 
daglicht tot lichte en leefbare kamers. Ideaal voor badkamers, 
trappen en gangen.

• De plafonddifuser heeft dubbele beglazing en   
is uitgevoerd met een witte plafondrand.

• Extra plafondlampen zijn niet of minder nodig vanwege  
de optie van een fluorescentie lamp die geïntegreerd kan 
worden in ieder Sunlite systeem, vast én flexibel.



Natuurlijk daglicht 
verhoogt de leefbaarheid in een woning. 
Het is bewezen dat daglicht gunstige 
effecten heeft op gezondheid en welzijn.



Buis lengte 2 m

Buis lengte 2 m

Afmetingen Product Code

250 mm ø SLRS 250

350 mm ø SLRS 350

450 mm ø SLRS 450

530 mm ø SLRS 530

Afmetingen Product Code

250 mm ø SLRS 250

350 mm ø SLRS 350

450 mm ø SLRS 450

530 mm ø SLRS 530

Sunlite Accessoires

Mechanische ventilatie en een lichtinval 
regelaar is beschikbaar als optie, bij de 
350mmø. Neem contact met ons op voor 
meer informatie.

Vaste Buis - SLRS

Onze vaste buis is gemaakt van Alanod 
Miro zilver met een totale reflectie 
van 98%. 

Het levert een lichtsterkte met een hoog 
rendement en weinig licht verlies. Dit is 
een extreem duurzaam systeem dan zijn 
reflectie niet verliest.

Flexibele Buis - SLFS

Onze flexibele buis kan gebruikt worden 
tot een hoogte van 2m. Met een reflectie 
van 86%, is de flexibele buis minder 
effectief dan de vaste buis, maar het 
levert meer mogelijkheden om opstakels 
te ontwijken, bijvoorbeeld dakspanten in 
de zolderruimte.

Aanbevolen gebruik 

250mm (Diameter)

Badkamer, toilet, kleine trap.
Geschikt voor ruimtes tot 3m x 3m

350mm (Diameter)

Badkamer, Kamer, WC, Gang en Kleine Overloop. 
Geschikt voor ruimtes tot 4m x 4m

450mm (Diameter)

Badkamer, Kamer, Overloop, Kantoor, Gang en Gallerij.
Geschikt voor ruimtes tot 5m x 5m

530mm (Diameter)

Gang, Kamer, Gallerij, Winkel en Kantoor. Geschikt voor 
ruimtes tot 6m x 6m

Afmetingen
Circelvormige 
Fluorescentie 

Lamp

Vast 
Verlengstuk 

(625mm)

250mmø SLL 250 SLRE 250

350mmø SLL 350 SLRE 350

450mmø SLL 450 SLRE 450

530mmø SLL 530 SLRE 530

15º - 60º

Bij het plaatsen van uw bestelling dient u de dakbekking aan te geven, pannen of leien.

10
JAAR 

GARANTIE

Hellend dak Sunlite Systeem



Sunlite Accessoires

Mechanische ventilatie en een 
lichtinval regelaar is beschikbaar als 
optie, bij de 350mmø. Neem contact 
met ons op voor meer informatie.

Afmetingen
Circelvormige 
Fluorescentie 

Lamp

Vast 
Verlengstuk 

(625mm)

250mmø SLL 250 SLRE 250

350mmø SLL 350 SLRE 350

450mmø SLL 450 SLRE 450

530mmø SLL 530 SLRE 530

Keylite Sunlite is ook beschikbaar voor platte daken en wordt compleet 
geleverd met een geprefabriceerde geïsoleerde opstand en gootstukken. 

Afmetingen Product Code Vaste Buis

250mmø SLRS 250

350mmø SLRS 350

450mmø SLRS 450

530mmø SLRS 530

Aanbevolen gebruik

350mm/250mm (Diameter)

Kamer,  Slaapkamer, WC, Inloopkast

450mm (Diameter)

Badkamer, Gang, Kleine overloop, Kamer, Geschikt voor 
ruimtes van 4m x 4m

530mm (Diameter)

Woonruimtes, Overlopen, Kamers, Keukens, Geschikt 
voor ruimtes van 5m x 5m

 

Afstand vanaf plafond 80cm

0º - 15º

10
JAAR 

GARANTIE

Platdak Sunlite Systeem



Tuimel Dakraam 
De populairste en veelzijdigste keuze, 

bijna altijd toepasbaar in maar liefst 38 
afmetingen.

Klassiek Dakraam
Voor het behoud van een traditioneel 

karakter van een gebouw is dit raam met 
middenstijl een uitkomst.

Combi Platdaksysteem
Een praktische oplossing 

voor de installatie van meedere Keylite 
dakramen in een plat 

of bijna plat dak.

Sunlite Daglichtspot
De Sunlite brengt natuurlijk 

daglicht in ruimtes waar
de standaard dakramen niet 
gebruikt kunnen worden.

Vlucht-uitstapvenster / 
Uitzettuimelvenster

De keuze wanneer men 
een opening van 45 graden 

of een vluchtweg wenst.

Verticaal Bi-Lite dakraam
Optimaliseer het licht en de

 ventilatie in een kamer door het 
combineren van zowel een schuin 

als verticaal raam.

Lichtstraat
Ideaal voor keukens of woonruimtes, 

u creëert een zee van licht met 
deze enkele, dubbele of 3-dubbele 

dakraamsystemen.

Nokvensters
Deze ramen worden geïnstalleerd

 op het hoogste punt van het schuine 
plafond en geven de ruimte 
een bijzondere uitstraling.

Dakraam met 
Geïntergreerd Gordijn

Dit bijzondere vouwgordijn 
zit permanent tussen de dubbele 
beglazing en is daardoor volledig 

vocht-, stof-, en schadevrij.

Platdaksysteem
Dit systeem maakt het mogelijk 
om ieder Keylite dakraam in een 

plat of bijna plat dak te monteren.

Raamdecoratie
Creëer sfeer met de speciaal ontworpen 
Keylite rolgordijnen. Regel warmte en 

licht met screens of verduisterende 
gordijnen en ventileer terwijl insecten 

buiten blijven met de insectenhor.

Zoldertrap 
De Keylite Zoldertrap is speciaal 
ontworpen voor een snelle en 

eenvoudige installatie. 

Ons Assortiment



www.keylite.nl

t.  0223-642654
f.  0223-641643
e.  info@keylite.nl

Keylite Dakramen 
De Stek 11
1771 SP
Wieringerwerf
Nederland


