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Solatube Home is een 

totaalaanbieder van het product 

Solatube en de bijbehorende 

diensten zoals advies (op 

locatie), daglichtplan en 

installatie. Het is onze bedoeling 

jou als particulier volledig te 

ontzorgen. Wij regelen alles van 

A tot Z. Op deze manier krijg je 

precies wat je nodig hebt; snel 

én efficiënt.

Solatube Home brengt 
daglicht bij jou thuis



Solatube is dé oplossing voor 

vraagstukken op het gebied van 

daglicht. Zo kan bijvoorbeeld 

een ondergrondse ruimte zonder 

daglichttoetreding worden 

omgetoverd tot een goed verlichte 

fitnessruimte waar je altijd al van 

droomde. Voor iedere kamer in 

huis is er een passend Solatube 

daglichtsysteem; van de kleinste 

ruimtes zoals toilet, hal en badkamer 

tot grotere ruimtes zoals keukens en 

woonkamers.

De mogelijkheden zijn 
eindeloos



Het Solatube daglichtsysteem 

vangt met een relatief kleine 

(ronde of ‘vlakke’) koepel het 

daglicht op. Door middel van een 

sterk reflecterende buis wordt 

het daglicht getransporteerd 

naar iedere gewenste ruimte. De 

plafondplaat vormt de afwerking 

van de daglichtbuis en verspreidt 

het daglicht diffuus de ruimte 

in. Dit zorgt voor een prettige 

woon- en leefomgeving. Er kan 

gekozen worden uit een groot 

assortiment van ronde en vierkante 

plafondplaten, passend bij ieder 

interieur!

Daglicht
transporteren



Heb je een plat of hellend dak, bedekt met 

dakpannen, riet, leien, EPDM of bitumen? Of wil 

je het daglicht opvangen vanaf de zijgevel of juist 

transporteren naar ruimtes onder de grond? Het 

is allemaal geen enkel probleem voor Solatube. 

De Solatube daglichtbuis kent geen grenzen. 

Alles is mogelijk

HAL
Solatube

290 DS (Ø 35 cm)



Je kunt je Solatube upgraden met diverse accessoires. 

Dat geeft je Solatube de finishing touch. Kies 

bijvoorbeeld voor de verlichtingsarmatuur met ledlamp. 

Op deze manier geniet je overdag van daglicht en 

fungeert je Solatube ’s avonds als een lamp. 

Daglicht (tijdelijk) dimmen is mogelijk met de 

daglichtdimmer, bijvoorbeeld in de slaapkamer wanneer 

het laat donker wordt of juist vroeg licht. Of denk je 

aan een Solatube in de badkamer? Met de Ventilatieset 

combineer je licht en lucht uit één afwerking.

BADKAMER
Solatube 160 DS
(Ø 25 cm) met de 
Ventilatieset.

Slimme accessoires



Een gezonde en fijne 

woonomgeving wordt onder andere 

gecreëerd door voldoende daglicht 

in een ruimte. Maar hoe weet je 

nu wat voldoende is voor jouw 

huis? Het antwoord daarop is een 

zorgvuldig uitgekiend daglichtplan. 

Wij geven altijd advies op maat, 

desgewenst op locatie. Op deze 

manier wordt vooraf al inzichtelijk  

hoeveel daglicht de Solatubes 

zullen opleveren.

Interesse in een Solatube en op zoek 

naar meer informatie? Bel naar:

NL: +31 (0)318 693 820 

BE: +32 15 67 76 07

Of bezoek onze website

www.solatubehome.nl/be

Een daglichtplan

Ben jij benieuwd?
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Solatube Home Benelux

Solatube Home Benelux


