Aabo Lightbox

Licht en ruimte op het hoogste niveau

“De eigenschappen van
dakkapel en dakvenster
gecombineerd in één hoogwaardig prefab-product.”

Aabo Lightbox

Licht en ruimte op het hoogste niveau
De Aabo Lightbox is de ultieme combinatie tussen een dakkapel en een
dakraam dat de eigenschappen van beiden combineert in een prefabproduct van hoge kwaliteit.
Het brengt meer daglicht naar binnen dan een dakkapel door de schuine
ligging van het glasvlak en brengt meer ruimte dan een dakvenster
door de inventieve vorm. De Aabo Lightbox is in verschillende maten
leverbaar en wordt voorzien van een afwerking in Plastisol of naar keuze
zelfs geheel in zink of koper. Bovendien is de Aabo Lightbox in veruit de
meeste gevallen vergunningsvrij te plaatsen.
De Aabo Lightbox is een prefab daklichtproduct met zeer hoogwaardige
eigenschappen. Zo kent de constructie een hoge isolatiewaarde van RC
5.0 (optie RC 6.0 m2K/W) en is de Aabo Lightbox standaard voorzien van
hoogwaardige Fakro dakvensters (Ook leverbaar met Velux dakvensters).
Het dak en de zijkanten zijn voorzien van hoogwaardige sandwichpanelen
met een PIR isolatie en de binnenzijde is voorzien van een hoogwaardige
witte toplaag welke na plaatsing direct gebruiksklaar is.
De Aabo Lightbox is geschikt voor daken met een hellingshoek tussen de 35
en 65 graden.
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Meer ruimte, meer licht.

Het klinkt ongelofelijk maar met de Aabo Lightbox wordt
in de meeste gevallen evenveel ruimtewinst behaald als
met een traditionele dakkapel. Hoe kan dit?
Bij een dakkapel wordt de meeste ruimte boven u
gewonnen, en dat is ruimte die u dus niet gebruikt. Door
de schuine ligging van de dakramen in de Aabo Lightbox
is ook de lichtinval echter vele malen groter dan bij een
traditionele dakkapel.

Vele opties mogelijk:
•
•
•
•

Accesoires voor dakvensters:
rolluiken, verduistering, screens etc.
Infrarood verwarming binnenzijde
PV zonnepanelen op bovenzijde
Afwerking in diverse kleuren plastisol,
zink, koper etc.

De voordelen op een rij
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledig afgewerkt

De Aabo Lightbox wordt geheel prefab op maat gemaakt, zodat plaatsing
op locatie binnen 1 dag kan geschiedden.
De standaard toegepaste Fakro dakvensters en de binnenzijde van de
Aabo Lightbox zijn geheel afgewerkt en voorzien van een witte toplaag en
aansluiting met uw bestaande plafond en dak wordt afgewerkt met stroken
MDF met Witte lakdraagfolie. Hierdoor is op locatie vrijwel geen afwerking
meer noodzakelijk en is de Aabo Lightbox aan het eind van de dag al geheel
gebruiksklaar!
Aabo Lightbox wordt standaard uitgevoerd met Fakro dakvensters en
geïsoleerde sandwich elementen welke zijn voorzien van het FSC keurmerk.
Het Fakro dakraam is ook uitvoerbaar met Politiekeurmerk waardoor de Aabo
Lightbox ook met Politie keurmerk geleverd kan worden.

Geen bouwvergunning nodig*
Binnen 1 dag gemonteerd
Binnenzijde volledig wit afgewerkte beplating
Buitenzijde volledig onderhoudsvrij
Evenveel loopruimte als een dakkapel
Maximale lichtinval
Alle ramen zijn te bedienen
Standaard raamdecoratie en zonwering
Uitvoering met Fakro of Velux dakramen
Zeer hoge isolatiewaarde
Een lange verwachte levensduur van >25 jaar
Op maximale breedte van het dak toepasbaar
Geschikt voor daken met een hellingshoek
tussen de 35 en 65 graden

Geen vergunning nodig!

Sinds 1 oktober 2010 is de wetgeving met betrekking
tot het plaatsen van dakramen, dakkapellen en daglichtproducten veranderd. Het is sindsdien vergunningsvrij
toegestaan om 60 cm uit het dakvlak te bouwen. Voor
de voorzijde en aan de straat grenzende dakdelen is het
normaliter altijd nodig om een vergunning aan te vragen
voor het plaatsen van een dakkapel. Tevens heeft u dan
met de welstandsnorm van uw gemeente te maken, die
in vrijwel alle gevallen een maximum maat aangeeft bij
een eventueel vergunningsplichtige dakkapel.
Enkele gemeentes in Nederland uitgezonderd is het
met De Aabo Lightbox wel toegestaan deze normen
te overschrijden. *Slechts op speciaal vastgestelde
welstandseisen, monumentale panden en woningen die
onder beschermd dorps- of stadsgezicht vallen, is nog
een vergunning vereist.

Vergunningsvrij
bouwen met daglicht
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Álles voor het dak.
Aabo Trading Almere B.V.
T:024-6782035, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:024-6782045, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:024-6782080, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:024-6782050, beve@aabo.nl
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Aabo Trading Breda B.V.
T:024-6782090, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:024-6782055, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:024-6782060, deve@aabo.nl
Aabo Trading Drachten B.V.
T:024-6782001, drac@aabo.nl

Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:024-6782030, eind@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:024-6782085, maas@aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:024-6782020, nijm@aabo.nl

www.aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:024-6782095, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:024-6782075, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:024-6782015, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:024-6782010, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:024-6782040, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:024-6782065, zwol@aabo.nl

