
De magie van buiten,
nu ook binnen
Hello daylight, hello buitengevoel!

VERANDA





Dag outdoorfan,

Hou je van de frisse buitenlucht, je tuin en natuurlijk daglicht? Wij bij Skylux ook. Zóveel 
zelfs dat we buiten gewoon mee naar binnen nemen. Niet alleen in de zomer. Maar het 
hele jaar door. Want met een veranda of een terrasoverkapping van Skylux cover je dat 
zalig buitengevoel van januari tot december. De mogelijkheden zijn eindeloos, de prijzen 
democratisch en de plaatsing kan snel. 

Benieuwd? 

Blader door deze brochure en maak samen met ons je buitengewone dromen waar. 

ALS BUITEN BINNEN WORDT



Over Skylux
DAGLICHT ZIT IN ONS DNA

Skylux startte in 1954 onder de naam AG Plastics als een groothandel in glas en 
spiegels. Daglicht zit dus al heel lang in ons DNA. Bijna 50 jaar geleden maakten 
we onze eerste lichtkoepels. Vandaag staan die in heel Europa synoniem voor 
kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Naast lichtkoepels en lichtstraten pro-
duceren we ook kwalitatieve aluminium profielen. Daarmee bouw je snel een 
eenvoudige terrasoverkapping of een thermisch onderbroken dak, geschikt 
als veranda. En dat past helemaal binnen de missie van Skylux: zoveel mogelijk 
daglicht in jouw leven brengen, 365 dagen op 365. 

HELLO DAYLIGHT!

1954



Ons uitgebreid portfolio kwalitatieve aluminium profielen 
bevat zowel zelfdragende profielen voor koude daken en 
warme daken als niet-zelfdragende profielsystemen. 

De voordelen van een Skylux profiel: 

• 10 jaar productgarantie en Qualicoat-label
• CE-gecertificeerd Europees aluminium
• Onderhoudsvriendelijk
• Geschikt voor glas- en/of kunststofplaten
• Op maat verzaagd bij Skylux
• Keuze uit een waaier aan beschikbare RAL-kleuren
• Eenvoudige en snelle montage
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Wat is een koud dak? 
Een dak zonder thermische onderbreking, geschikt 
voor terrasoverkappingen.
Kies uit: Climalux, Climacrown, Climax niet-thermisch, 
Climax Panorama 

Wat is een warm dak? 
Een dak met thermische onderbreking, geschikt als 
veranda. 
Kies uit: Climax thermisch

ALLES BEGINT MET 
EEN STEVIG PROFIEL

2019



CLIMALUX
Budgetvriendelijk zelfdragend aluminium profielsysteem

Op een zalige zomeravond uren gezellig tafelen met de vrienden? Een 
verjaardagsfeestje dat niet in het water valt omdat het regent? Een weerbe-
stendige barbecue of buitenkeuken? Je Climalux terrasoverkapping is een 
grootse oplossing voor kleine dromen. 

• Budgetvriendelijk en kwalitatief
• Goot- en muurprofiel bestaan uit 1 stuk
• Standaardafmetingen in voorraad
• Op maat geleverd
• Maximumdiepte: 4,5 m

COVER DIE GEZELLIGE MOMENTEN

De populaire standaard overkapping





CLIMAX
Flexibel zelfdragend aluminum 
verandasysteem

Meer licht én ruimte in de stad? Je woning uitbreiden voor een hobby, 
een overdekte groene oase of voor meer speelruimte? Climax biedt 
je veel flexibele opties om voluit te genieten van het leven. 

• Veel combinatiemogelijkheden
• Voor warme (veranda) én koude daken (overkapping)
• Leverbaar in standaardkleuren en alle RAL-kleuren
• Voor 16 mm / 32 mm verandaplaten en glas
• Hellingsgraad van 5° tot 45°, diepte tot 6 meter
• Geïntegreerde waterafvoer mogelijk

CREËER EXTRA LEEF-/SPEEL- OF WERKRUIMTE
Dé oplossing voor een 

volwaardige veranda





CLIMAX PANORAMA
State-of-the-art overkapping 
voor dat vakantiegevoel thuis

Een gevoel van vrijheid dat de grens tussen binnen en buiten vervaagt? 
Je haalt het in huis met Climax Panorama.

• Vrije overspanning tot 7 m
• Leverbaar in standaardkleuren en alle RAL-kleuren
• Voor 16 mm / 32 mm verandaplaten en glas 

UNIEK OP DE MARKT!
Het Climax Panoramadak maakt een terrasoverkapping tot 
7 meter mogelijk zonder tussenpalen die het uitzicht verstoren.

THE SKY IS THE LIMIT
Buitengewoon uitzicht op het landschap





CLIMACROWN
Een strakke overkapping

Hou je van de strakke look en uitstraling van een plat dak? 
En wil je toch de voordelen van een hellend dak voor de 
waterafvoer? Kies dan voor Climacrown: een dak met de 
profielen van Climalux en een modulaire kroonlijst.

• De hoogte van de kroonlijst hangt af van de diepte van 
het dak en wordt opgebouwd in stappen van 75 mm.

• Geen zichtbare schroeven aan de buitenzijde
• Ingebouwde ledverlichting mogelijk
• Beschikbaar in de Climalux  RAL-kleuren 

Kies voor een hellend dak met 
het uitzicht van een plat dak





OPTIES VOOR EEN ULTIEM AFWERKINGSNIVEAU
“Wil je dat tikkeltje extra? Deze opties 

maken je terrasoverkapping helemaal af. 
Van ledspots om ’s avonds lekker lang te 

blijven zitten tot glasschuifwanden die 
beschermen tegen wind en regen.” 



CLIMAGLIDE
Beschermt tegen regen en wind

De Climaglide glasschuifwand (enkel glas) met 2 schuif- 
elementen houdt wind én regen buiten. Of brengt warme 

zomeravonden binnen. Dat kan ook.

Naast een strak en 
hedendaags design 
worden er materialen van 
hoogwaardige kwaliteit 
gebruikt.



CLIMALED
Langer licht met Climaled

Climaled is een makkelijk te plaatsen vooraf bekabeld verlichtingsprofiel 
met voorgemonteerde, dimbare ledspots. De ideale verandaverlichting!





CLIMACAR
Je hebt het al gemerkt: ons klimaat verandert. En dat gaat soms gepaard 
met extreem weer. Hoe bescherm je je auto tegen de felle zon, hevige 
hagel of pakken sneeuw? 

Met Climacar, de carport van Skylux! Makkelijk te plaatsen, keuze uit 
meerdere standaard afmetingen, kleuren en afwerkingen.

De voordelen van Climacar:
• Stevige, vrijstaande carport met gebogen dak: 

steunmuur niet nodig 
• Slechts 4 steunpalen i.p.v. 6: makkelijk uitstappen
• Tot 3m25 hoog
• Eenvoudig en snel te monteren
• Meerdere standaardafmetingen: 3x5 / 3,5 x 5 / 3x7 / 3,5x7 
• Sneeuwlast tot 650 N/m² 
• Optioneel: waterafvoer met aluminium afdeklijsten

“Geen garage? 
Climacar beschermt 

je wagen!” 



“Met Pergolux 
behouden we het  

landelijk effect 
van onze woning én 

we zitten altijd droog.” 

PERGOLUX
Aluminium profielen voor een houten draagstructuur

Stijlvol en vrijstaand. Pergolux maakt van je houten overkapping 
of veranda een natuurlijke eyecatcher.

• Aluminium profielen voor veranda
• Voordelig, eenvoudige montage
• Ruime mogelijkheden
• Uniek clips-systeem
• Zeer esthetisch



VERANDAPLATEN
Droog en uit de wind. Kies de juiste dakplaten

Glas
Al onze profielen zijn geschikt voor veiligheidsglas (8, 10 of 12 mm) of voor elke type isolatieglas (34 mm). 
Skylux levert geen glas mee.

Verandaplaten van Plexiglas®
Plexiglas® of acrylaat is een uiterst transparante en uv-bestendige kunststof die helder daglicht garandeert. 
Ook na vele jaren heb je geen last van verkleuring of verlies van lichtinval.

Verandaplaten van Polyclear®
Slagvast, veilig, licht in gewicht, goed isolerend en mooi ogend: ongetwijfeld de belangrijkste karakteristieken 
voor een opmerkelijke beglazing. Door de materiaalkeuze en bijzondere celstructuur verenigen de meerwandige 
16 of 32 mm polycarbonaatplaten van Polyclear® al deze eigenschappen. Deze is dan ook ideaal als dak- of 
wandbeglazing. De plaat is uiterst slagvast, tot 250 keer sterker dan glas. Ook de hoge temperatuursbestendigheid 
en vooral de zelfdovende eigenschap van polycarbonaat is een belangrijke troef bij brandpreventie.

Pergotop platen
Deze sandwichpanelen met een superhoge isolatiewaarde bestaan in verschillende diktes: van geluidsisolerend 
tot supergeluidsisolerend. De onderhoudsvriendelijke anti-kraslaag is een extra troef. 



SAMEN MAKEN WE 
JOUW DROOM WAAR
Levering
Na bestelling doen we er alles aan om alle materiaal snel te leveren.

Montage
En dan is het aan jouw vakman. Onze profielen zijn eenvoudig te 
monteren en komen met uitgebreide montagetips. Onze ervaren 
professionals kunnen de plaatsing van je terrasoverkapping of 
veranda van A tot Z opvolgen volgens jouw wensen.

Garantie
Onze profielen zijn CE-gecertificeerd volgens EN 1090-3. Skylux 
biedt 10 jaar garantie op de hechting van de lak, 5 jaar garantie 
op de kleur-en glansbehoud en 2 jaar garantie op de elektrische 
onderdelen zoals de Climaled.

“Jouw overkapping of veranda gevonden? 
Wij helpen je ze graag realiseren.” 



Skylux nv steunt:
A.L.S.-liga  

Make a Wish

vzw Mariënstede 

Rode Kruis

Stichting tegen Kanker-levensloop 





Nog vragen? Kunnen we je nog met iets verlichten? 
Bel ons op 0032 (0)56 20 00 00 of mail naar info@skylux.be 
Volg ons op Facebook en skylux.be 

Hello daylight, 
hello outdoor feeling!

SKYLUX NV
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
INFO@SKYLUX.BE
WWW.SKYLUX.BE


