Verrijk uw woongenot
met Solarspot daglicht.

woning meer opbrengen. En u zult zich verbazen over de prettige
energierekening. Dat scheelt direct in uw portemonnee. Kortom,
Solarspot is de aanwinst voor u en uw woning. Het pure daglicht
is sfeervol, functioneel, visueel comfortabel, energiezuinig en overal
toepasbaar.

De Solarspot koepels zijn er in vier diametermaten. Solarspot

In iedere woning zijn ruimten waar geen

heeft zelfs een daglichtsysteem met een diameter van 650 mm

daglicht kan komen. Jammer, want het

Zo werkt de Solarspot

maakt die kamer een stuk minder gezellig

Solarspot bestaat uit drie hoofdonderdelen: lichtkoepel (A),

en bruikbaar. Toch kunt u nu ook op die

transportbuis (B) en lichtverdeler (C). De koepel op het dak vangt

plaatsen in uw huis of kantoor van daglicht

als het ware het daglicht op. Vervolgens wordt dit pure licht door
hoog reflecterende buizen naar de gewenste plek gebracht. Aan het

lichtsysteem geeft u puur
Solarspot®
Daglichtsysteem®

A

verstelbare bochten en diverse verlengbuizen waar tot 25

Heeft Solarspot uw interesse gewekt en wilt u weten hoe

meter kan worden overbrugd. De keuze uit vorm en maten van

concurrerend de prijzen zijn? Neem dan contact met ons

de lichtverdelers is bijzonder ruim. Naast de standaard ronde

op. Wij kunnen u dan een exacte prijs geven. Solarspot is

lichtverdelers zijn er vierkante modellen voor alle diameters. Elk

zover mogelijk voorgeassembleerd. Dus u bespaart flink op

type is weer leverbaar in verschillende uitvoeringen zoals mat,

de inbouwkosten van dit daglichtsysteem. Het kan hierdoor

transparant, met lenzenstructuur en met ‘vision’-structuur. Wat

sneller geplaatst worden zonder allerlei dure verrassingen

dacht u van de stijlvolle accessoires? Onder meer een verlichtingskit,

achteraf. Dus minimale montagetijd, hoge lichtopbrengst en

verduisteringsgordijn en daglichtdimmer. U ziet, Solarspot past

lage energiekosten. Dat maakt van Solarspot direct en op

in iedere woning en in ieder interieur. Kijk op www.solarspot.nl

termijn de slimste investering.

Voor de handige doe-het-zelfer
makkelijk te installeren

Vergroot uw woongenot,
verklein uw energierekening

B

Solarspot geeft u op alle fronten toegevoegde waarde. Denk
aan uw wooncomfort en persoonlijk welbevinden, maar ook
aan de hogere verkoopwaarde van de woning en het fors lagere
energieverbruik. Zoals u weet heeft daglicht een bewezen positieve
werking op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Door onze
manier van vooral binnenshuis leven is voor velen de dagelijks
benodigde portie gezond daglicht
niet meer haalbaar.

Het pure daglicht is:

C

Meer weten?

in het assortiment. Voor het lichttransport zijn er verschillende

genieten. Hoe? Met Solarspot! Dit Dagdaglicht, waar u maar wilt!

Ruime keuze in groot assortiment

• sfeervol
• functioneel
• visueel comfortabel
• energiezuinig
• overal toepasbaar.

Solarspot is daarom ook een

einde van de buis wordt het natuurlijke licht met een zogeheten

uitkomst voor mensen die sterk

prismatische lichtverdeler (een soort plafonnière) gelijkmatig over de

reageren op de donkere maanden

ruimte verdeeld. Solarspot kan praktisch overal worden toegepast.

van het jaar. Met Solarspot voelt u

Het daglichttransport kan namelijk tot 25(!) meter overbruggen.

zich beter en energieker, het hele

Daarbij komt dat door de buizen uitsluitend licht gaat, geen warmte.

jaar door! Maar Solarspot doet

Ideaal voor toepassing in bijvoorbeeld een kelder, gang, inloopkast

meer voor u. Bij verkoop zal uw

of keuken. Overal, thuis maar ook op het werk.

Bepaal zelf waar u het liefst daglicht wilt hebben:
Thuis

Werk

• Hal

• Kantoor

• Entree

• Showroom

• Woonkamer

• Opslagruimte

• Keuken

• Archiefruimte

• Kelder

• Loods

• Badkamer

• Fabriekshal

• Toilet

• Parkeergarage

• Zolder
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Solarspot op het werk,
een duurzame investering

Lekker koken
bij het
helderste
daglicht,
wie wil dat
nou niet?

Solarspot is ook voor ondernemers een meer dan verantwoorde
investering. In bedrijfspanden, fabriekshallen, opslagruimten, parkeer
garages en kantoorunits kan dit daglichtsysteem zonder grote
bouwkundige aanpassingen optimaal worden geëxploiteerd. Goed
om te weten is dat de overheid een aantrekkelijke fiscale regeling
heeft voor ondernemers die investeren in energiebesparende
bedrijfsmiddelen en de toepassing van duurzame energie. Met deze

Spot uw voordelen met Solarspot:

•
•
•

Vergroot uw woongenot op
iedere plek die uw wenst
Bespaar op energiekosen
Verhoog de waarde van uw huis

Want Solarspot is:

Energie-investeringsaftrek (E.I.A) heeft u dubbel voordeel: lagere
energiekosten en minder vennootschapsbelasting.

•

Het daglichtsysteem met een groot assortiment

Het gebruik van natuurlijk licht op de werkplek heeft een bewezen

•
•

Het meest voordeligste daglichtsysteem

positieve invloed op het welzijn van de werknemer(s). Verschillende
onderzoeken hebben aangetoond dat puur licht onmisbaar is voor het
goed functioneren van de mens. En er zijn meer positieve effecten:

•
•
•
•

Welbehagen neemt toe
Daling ziekteverzuim
Toename leerprestaties
Stijging productiviteit

• Hogere verkoop
• Besparing verbruikskosten
• Reductie milieubelasting

Aangenaam
douchen en
badderen
doe je bij
echt daglicht

Zelf makkelijk zelf te installeren

Wij zijn echt superblij met onze Solarspot.
Onze inpandige badkamer is nu een heerlijke
ruimte met het helderste daglicht wat je
maar kunt voorstellen’

Surf voor meer informatie naar www.solarspot.nl

Puur daglicht
maakt werkruimten
toegankelijk,
uitnodigend en
functioneel.

in lichtverdelers en diameters

Fam. Warmerdam, Noordwijkerhout

Tover uw
donkere
zolder om
tot een fijne
slaapkamer

www.solarspot.nl
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Geniet
van daglicht
waar je
maar wilt

