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Solatube® transporteert daglicht via een reflecterende  

buis tot over een lengte van wel tien meter naar vrijwel 

elke ruimte in gebouw en woning. Overal weldadig en 

comfortabel daglicht en natuurlijke kleuren. 

Innovatieve optie: Solatube® met TechLED

Ingebouwde, energiezuinige leds nemen ’s avonds de 

verlichting automatisch over. Slim & zuinig en daarom  

winnaar van de Innovation Award 2013!

www.solatube.nl | www.solatube.be
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Solatube® 
eigenschappen

Techcomlight de daglichtprofessionals, ontzorgen door:

  (dag)lichtadvies op locatie

  het opstellen van complete projectlichtplannen

  berekening van profit on investment

  professionele ondersteuning en maatwerk oplossingen

  desgewenst turn-key oplevering

D E D A G L I C H T P R O F E S S I O N A L
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Gezond daglicht  
via Solatube® voor  
een goed leefklimaat  
in elk vertrek.

Solatube® is dé manier 
voor een optimaal 
werkklimaat voor mens 
en dier!

Niets is zo prettig als natuurlijk daglicht in huis. Vergeet 

de lichtschakelaar want met het daglicht via Solatube® 

ziet alles er veel fleuriger en natuurlijker uit. Zo worden 

ruimtes op een eenvoudige manier multifunctioneel  

inzetbaar. De kelder wordt bijvoorbeeld een kantoor 

en opslagruimte wordt kinderkamer. Kortom het huis 

groeit gemakkelijk met veranderende behoeften mee. 

Met Solatube® haalt u optimale lichtopbrengst en visueel 

comfort in elke ruimte. Maar ook een aangename reductie 

van energie, geluid en inbraakgevoeligheid. 

Nieuwbouw of renovatie: er is altijd een eenvoudig te 

installeren Solatube® systeem voor úw situatie.

Milieubelastend kunstlicht hoeft geen optie te zijn met 

daglichttransport via Solatube®. Ook niet als het om  

de veiligheid gaat. Want met de aanvulling TechLED  

nemen energiezuinige leds de verlichting automatisch 

over. Desgewenst in combinatie met gebouwbeheer- 

systeem DALI. Onder andere in winkelcentra, zieken- 

huizen en stallen zijn Solatubes succesvol operationeel.

Solatube® maakt elke ruimte 

bereikbaar voor daglicht.


