SKYLIGHTS

Skylux
Päivänvaloa sisätiloihin

”30 vuotta sitten,
Skyluxin perustaja
muutti kattoikkunoidenja savunpoistoluukkujen
nimeksi: Skylux.
‘Valoa ylhäältä’
– Nämä sanat kiteyttävät
toimintamme myös tänä
päivänä. “
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TÄMÄ ON
SKYLUX
Emme ole ehkä tavanneet, mutta olemme varmoja,
että yksi asia yhdistää meitä: arvostus ensiluokkaisia
tuotteita kohtaan, jotka tuovat päivänvaloa hienoihin
sisätiloihin.
Tämä esite on yleiskatsaus kattoikkuna- ja
savunpoistoluukkuvalikoimaamme, jossa esittelemme
tuotteemme ja niiden edut.
Toivomme, että pidät tuotteistamme ja esitteestä.
Otathan yhteyttä meihin keskustellaksesi kohteenne
erityisvaatimuksista.

Jean Glorieux
Toimitusjohtaja Skylux
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Päivänvalo
on meidän DNA:ssa.
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Näin me kuvaamme Skyluxia yrityksenä.
Kun Albert Glorieux perusti yrityksen ”AG Plastics” lähes 50 vuotta sitten, olemme toimineet hänen
mottonsa mukaan: ”mitä enemmän päivänvaloa, sitä enemmän iloa”
Nyt Albertin pojanpojan, Jeanin, johtamana otimme tuotenimen Skylux käyttöön vuonna 2016. Skyluxtuotemerkin alla jatkamme innovatiivisten ja tehokkaiden kattoikkunoiden ja savunpoistoluukkujen
kehittämistä ja tavoitteemme on tuoda mahdollisimman paljon päivänvaloa sisätiloihin.
Meillä on nyt suurin valikoima
kattoikkunoita ja -luukkuja, yli 180
vakiokokoa ja yli 7000 mahdollista
yhdistelmää. Valmistamme
kattoikkunat ja -luukut Belgiassa ja
Tšekissä ja toimimme ympäri
Eurooppaa. Nyt tuotteemme ovat
saatavilla myös Suomessa.
Intohimomme on tuoda lisää
päivänvaloa ja palvella asiakkaitamme
ensiluokkaisesti. Se määrittelee meidät
Skyluxilla.
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Päivänvalon edut
On hyvin vähän asioita, jotka ovat ilmaisia ja tarjoavat yhtä paljon hyötyä kuin päivänvalo.

Päivänvalo lisää hyvinvoinnin tunnettamme
Keinotekoinen valo voi häiritä biorytmejämme ja johtaa mielialan vaihteluihin.
Päivänvalo sitä vastoin tekee hyvää terveydellemme. Riittävän päivänvalon saanti auttaa
meitä selviämään päivästä tasapainoisesti ja energisesti.

Päivänvalo stimuloi ja rentouttaa
Päivänvalolla on useita värejä ja voimakkuuksia. Esimerkiksi aamulla nouseva aurinko
stimuloi kortisolihormonia, joka tekee meistä aktiivisempia ja parantaa keskittymiskykyä.
Päivän hämärtyessä, kehomme alkaa tuottaa melatoniinia, mikä saa olomme levolliseksi
yön lähestyessä. Olemme kehittyneet elämään sopusoinnussa päivänvalon muuttuvien
piirteiden kanssa.

Päivänvalo on täysin ilmaista
Päivänvalo on ilmaista ja se ei tule pistorasiasta. Mitä enemmän päivänvaloa päästät
kotiisi tai työpaikallesi, sitä vähemmän keinotekoista valoa tarvitset. Se ei vain
vähennä sähkölaskua, vaan on hyväksi myös ympäristölle.

Päivänvalo kattoikkunoiden läpi
Kaikki päivänvalon edut korostuvat, kun se tulee kattoikkunan läpi. Yläpuolelta tuleva valo
on kolme kertaa vahvempi, kuin ikkunoista tuleva valo. Se on hyvä myös turvallisuuden
näkökulmasta. Mitä vähemmän pimeitä nurkkia, sitä pienempi todennäköisyys
onnettomuuksille.
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Sinun yrityksesi,
meidän
fokuksemme.
Tarjoamme luotettavat toimitukset monenlaisille kattoikkunoille,
savunpoistoluukuille ja niihin liittyville tuotteille.
Varastossamme on paljon tuotteita, ja annamme varmuuden
nopeasta toimituksesta. Jos vaaditaan jotain vakiomitoistamme
poikkeavaa, tuotteemme ovat helposti räätälöityjä tarpeidesi
mukaan.
Haluamme perheyrityksenä ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin
asiakkaisiimme ympäri Euroopan.
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Täydellinen tuki
Uskomme täydelliseen tukeen. Kaikki ratkaisumme ovat testattuja rakennusmääräysten
ja lainsäädännön mukaan.
Meillä on rajattomat mahdollisuudet mihin tahansa projektiin ja autamme sinua projektisi
kaikissa vaiheissa ja tavoitteemme on 100% tyytyväiset asiakkaat. Annamme sinulle
asiantuntija-apua ja teknisiä tietoja, jotta jokaiseen projektiin löytyy täydellinen ratkaisu.

CERTIFICATE 01/3874

Laaja työkalukirjasto
Meillä on kattava valikoima teknisiä tiedostoja, asennusohjeita ja piirustuksia, jotka
ovat korvaamaton resurssi suunnittelussa. Tarvitsetko spesifejä piirustuksia
projektiisi? Tekniset asiantuntijamme auttavat sinua.

Laaja valikoima tuotteita
Skylux tarjoaa laajan valikoiman tuotteita: polykarbonaatti ja lasikatto ikkunat,
ilmanvaihtojärjestelmät sekä ratkaisut savun- ja lämmönpoistoon.
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TUOTTEET / LASIKATTOIKKUNAT

Skylux iWindow2
Hyvin eristävä kattoikkuna
kaksikerroksisella lasilla.

Tasainen kattoikkuna, tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu.
Skylux iWindow2:lla on erinomainen eristysarvo (ug-arvo
1.0 W/m²K) kompaktin eristävän pvc-rungon ja erittäin
eristävän turvalasin HR++ ansiosta. Säästät jopa 63%
energiaa verrattuna perinteiseen kaksiseinäiseen
muoviseen kattoikkunaan. Lisäksi, se varmistaa
maksimaalisen valonläpäisyn.

Skylux
iWindow3

Loistavasti eristävä
kattoikkuna kolmekerroksisella
lasilla.
Uusi Skylux iWindow3 tarjoaa sinulle parhaan mahdollisen
eristävyyden ja modernin tyylikkään ilmeen. Tämä tasainen
kattoikkuna on erittäin eristävä (ug-arvo 0.5 W/m²K)
kompaktin eristävän pvc-rungon ja erittäin eristävän
turvalasin HR+++ ansiosta. Säästät jopa 81% energiaa
verrattuna perinteiseen kaksiseinäiseen muoviseen
kattoikkunaan. Lisäksi se varmistaa maksimaalisen
valonläpäisyn.
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Lasikattoikkunat:
Täydellinen yhdistelmä
muotoilua ja suorituskykyä.
Tasaiset kattoikkunamme, joissa on kaksinkertainen tai kolminkertainen lasitus, ovat
täydellinen yhdistelmä maksimaalista valonläpäisyä, lämpö- ja äänieristystä sekä
tyylikästä muotoilua. Ne eivät vain näytä hyvältä, vaan myös saavuttavat teknisesti
korkeat arvot useammasta eri näkökulmasta.
- Kattoikkunat toteutettavissa myös muilla PVC- jalustoilla ja GRPjalustoilla.
- Kiinteät ja avattavat mallit
- Iskunkestävä (DIN 18008 ja 1200 Joulea)
- Ug-arvo 0.93-1.0 W/m²K
- PVC-runko erittäin eristävällä turvalasilla, HR++ tai HR+++
- Saatavilla neliönä (600x600 – 1500x1500) ja suorakulmaisena
(400x700 – 1000x2000)

SKYLUX iWINDOW

SKYLUX iDOME

Täydellinen yhdistelmä
muotoilua ja suorituskykyä

Parhaat puolet eri vaihtoehdoista

iWindow- valikoimamme tarjoaa
erinomaisen eristyksen ja
maksimaalisen valonläpäisyn.
Saatavana kaksinkertaisella tai
kolminkertaisella lasituksella,
sähköisellä avaajalla tai ilman
sähköistä avaajaa ja sopii PVC- tai
polyesterijalustoille. Valikoimamme
sisältää yli 20 kokovaihtoehtoa.
iWindow tarjoaa ensiluokkaista
laatua, poikkeuksellisen paljon
valinnanvaraa ja helpon
asennuksen. iWindow on
ammattilaisen valinta kattoikkunaksi.

Hybridi- kattoikkunassamme
yhdistyvät parhaat lasin ja muovin
elementit. Sisäruutu on
valmistettu kerrostetusta lasista,
ja ulompi karkaistusta lasista.
Skylux iDome koostuu
kompaktista PVC- rungosta,
erittäin eristävästä turvalasista ja
muovikuvusta. Tuote on
iskunkestävä, äänitestattu
murtosuojattu, ilma- ja vesitiivis.
iDome on loistava valinta
kaikentyyppisille kohteille.
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TUOTTEET / POLYKARBONAATTISET KATTOIKKUNAT

Polykarbonaattiset
kattoikkunat
Etsitkö särkymätöntä kattoikkunaa? Sitten polykarbonaatti on paras
valinta. Tämän synteettisen materiaalin iskunkestävyys on 250
kertaa suurempi, kuin yhtä paksu lasi. Siksi tätä kutsutaankin
”panssaroiduksi kattoikkunaksi”. Käyttämämme polykarbonaatti on
UV-säteilyä kestävä, joten kattoikkuna säilyttää värinsä ja
valonläpäisynsä.
• Erittäin läpinäkyvä (Valoa läpäisevä)
• Saatavilla yhdellä, kahdella tai kolmella

kerroksella

• Pallomaiset tai pyramidin muotoiset

kupolit

Testi Skylux
polykarbonaatti
panssaroidulla
kattoikkunalla:
Kattoikkuna ei hajoa,
vaan palaa alkuperäiseen
muotoonsa.
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EP10 korkeasti eristävä

HEATSTOP

EP tarkoittaa Energian säästöä
(Energy Profit). Tämä kattoikkuna
koostuu kolmesta kuoresta: ulko- ja
sisäpuolella polykarbonaattikuoret,
ja keskellä 10mm:n kirkas
polykarbonaattikuori. EP10kattoikkuna on erikoisvaihtoehto
korkeille eristysvaatimuksille. Se
tarjoaa jopa 1.3 W/m²K
eristysarvon, ja on ihanteellinen
ratkaisu energiapassiivisiin
rakennuksiin.

Polykarbonaatille levitetty
erikoispinnoite Heatstopkattoikkuna, joka suodattaa
auringon infrapunasäteet ja
vähentävät läpäisevän lämmön
minimiin.

Päivänvalo on taivaallinen lahja.
Se saa meidät tuntemaan
olomme paremmaksi ja luo todella
miellyttävän ilmapiirin. Tuo siis
luonnollista päivänvaloa
mahdollisimman paljon kotiisi.

Skylux-pultti
Skylux-pultti on nerokas ja patentoitu ruuvijärjestelmä, jolla on tärkeät ominaisuudet:
- Kattoikkunan sisä-ja ulkoseinämä on kiinnitetty tiukasti toisiinsa.
1
- Ne eivät voi irrota.
- Pultti on valmistettu polyasetaalista ja se on 100% pakkasenkestävä.
- Asennuksen aikana, pulttiin asetetaan universaali ruuvi. Ruuvi ei ole
2
koskaan suorassa kosketuksessa kuvun seinämiin. Tämä varmistaa helpon
ja turvallisen kiinnityksen.
- Kupukorkki pitää veden poissa

3

1. punainen kupu
2. pultti
3. universaali
ruuvi

4. Kupuihin saatavilla
eri värejä!

11

TUOTTEET / JALUSTAT

Kattoikkunoiden jalustat
Tarjoamme kattavan valikoiman jalustoja kattoikkunoille ja kattokalvoille. Soveltuu kaikentyyppisiin asennuksiin.
Jalustoja saatavana joko PVC:nä, polyesterinä tai metallisena. Jalustamme ovat ulkomuodoltaan tyylikkäitä ja
eristävyydeltään loistavia.

PVC jalustat
PVC- jalustamme ovat taloudellisin tapa asentaa kattoikkunoita ja ne ovat yleiskäyttöisiä. Jalustat ovat kevyitä,
kestäviä, hienoksi viimeisteltyjä, helppohoitoisia ja ne tarjoavat erinomaisen eristyksen. Ne ovat myös
lämmönkestäviä, mikä estää vaurioita esimerkiksi kattopäällysteen asennuksen aikana.
PVC jalusta 16/00

55 mm

160 m m

PVC jalusta 16/20 EP

40 mm
160 mm

Finishing
detail
100 m m
Plasterboard

R oofconstruction

125 mm

60 mm

PVC jalusta 35/30

PVC jalusta 30/20

30 cm

100 mm

350 mm

150 mm

9,5 cm

PVC jalusta 20/00 EP

10 cm

110 mm

PVC jalusta 20/00 EP-S

UUTUUS

EPS eristys

150 mm

UUTUUS

95 mm
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200 mm

200 mm

EPS eristys

Yksityiskohdat
kipsilevy tai LED

60 mm

Polyesterijalustat
Polyesterijalustat ovat erityisen vahvoja ja vankkoja johtuen komposiittirakenteestaan.
Rakenne koostuu hartsista, lasikuidusta, vahvikkeista, ja eristyksestä. Jalustalla on
erinomaiset eristysarvot ja ne ovat riittävän jäykät mahdollistamaan monien mekanismien
asennuksen.

polyesteri
jalusta

pyöreä polyesteri
jalusta

polyesteri
jalusta

Neliö/suorakulmainen
polyesteri jalusta

Vinkki: Tarjoamme myös polyesterijalustoja, joissa on sisäänrakennettu tuuletin tai tuuletusritilä.
Tämä on ihanteellinen jalusta tiloihin, joissa tarvitaan lisäilmanvaihtoa: kokoushuoneet, autotallit,
klubihuoneet jne. Muita erityisiä jalustoja on myös saatavilla, esimerkiksi pohjoiseen päin osoittava
jalusta, jossa on aaltopellin reunus.

polyesteri jalusta
tuulettimella

polyesteri jalusta
tuuletus ritilällä

polyesteri jalusta
aaltopellin
muotoinen

Polyesterijalusta
pohjoiseen päin

Metallijalustat
Sopii erinomaisesti teollisuusrakennuksiin. Metallijalustat ovat tukevia, palonkestäviä ja ne voidaan
yhdistää kaiken tyyppisiin avattaviin kehyksiin. Jalustat ovat saatavilla neliön, suorakaiteen ja pyöreän
muotoisina. Kaikki paitsi pyöreät vaihtoehdot ovat eristettyjä.

metallijalusta

pyöreä metallijalusta

Metallinen jalusta murronsuojaverkolla
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TUOTTEET / ILMANVAIHTO & LISÄVARUSTEET

Ilmanvaihtokehykset
Olemme helpottaneet avattavan kattoikkunan asentamista
esiasennetuilla PVC-kehyksillä, jotka on kiinnitetty jalustaan
ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla saranoilla.
Manuaalisen tai sähköisen käytön valinnassa käyttöjärjestelmä on
esiasennettu asennuksen helpottamiseksi työmaalla.
PVC-kehykset takaavat täydellisen eristyksen, mikä vähentää
merkittävästi kondensoitumisen mahdollisuutta. Kehyksissä on
myös integroitu metallivahvike, jonka avulla kannattimet ja muut
osat voidaan kiinnittää tukevasti kehykseen.
Skylux PVC-kehyksissä on myös suulakepuristettu tuuli- ja
sadetiiviste, joka painautuu tiukasti jalustaa vasten, kun runko on
suljettu, tiivistämällä kattoikkunan kokonaan elementtejä vastaan.
Valmiiksi viimeistellyt kehykset on helppo asentaa. Yhdistettyinä
avattaviin kattoikkunoihin, kehykset toimivat luotettavasti läpi
niiden käyttöiän.

PVC- ja polyesterikehys

Erinomaiset lämpöominaisuudet ovet PVC- ja polyesterikehysten keskeinen piirre. Ne vähentävät
voimakkaasti kondensoitumisen mahdollisuutta. PVC-kehyksiä on saatavilla kolmena eri versiona:
• standardi PVC-kehys (ST)
• erittäin eristävä EP-kehys (EP)
• erittäin eristävä EP25- kehys 6-seinäisellä 25mm:n polykarbonaattilevyllä (EP 25) Pyöreille kattoikkunoille on myös saatavilla pyöreä polyesterikehys.

PVC-kehys (ST)

Polyesterikehys

EP-kehys

EP 25- kehys

Vinkki: kattoikkunoita käytetään yhä enemmän raittiiseen ilmanvaihtoon. Tämä on mahdollista kahdella tavalla:
• tuuletus jalustan läpi (ilmanvaihtojalusta tai jalusta tuuletusritilällä)
• tuuletus kattoikkunan ja jalustan väliin asennettavan aukkoon menevän PVC-kehyksen
kautta
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Sähkömoottori
Haluaisitko lisätä mukavuutta vai sijaitseeko kattoikkuna käden ulottumattomissa? Valitse tässä
tapauksessa sähkömoottori. Kompakti moottori, joka avaa kattoikkunan jopa 30cm. Moottoria
käytetään integroidulla kytkimellä tai kaukosäätimellä. Suuremmissa kattoikkunoissa on kaksi
moottoria.

Radio-ohjattu ketjumoottori

Sähköinen kara 230v

Sähköinen ketjumoottori 230V

Manuaalinen kara
Ilmanvaihtokehyksessä on kiinnityskannattimet, joissa karaa voidaan yksinkertaisesti napsauttaa.
Voit avata tai sulkea järjestelmän 1,5m 3m tai 4m:n pituisella kelaussauvalla.

Manuaalinen ketjukara

Kara silmällä
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TUOTTEET/ AVAUTUMIS JÄRJESTELMÄT

Vesikaton kulkuluukut/
tarkastusluukut
Kulku kattoikkunan kautta
Valmiiksi kootut kattoikkunamme tarjoavat helpon pääsyn katolle
huollon tai vapaa-ajan tarkoituksiin. Olipa tarkoitus päästä
kattoterassille tai huolehtia katolle asennetuista laitteista, kuten
ilmastointi tai aurinkopaneelit, kattokulkuluukkumme ovat luotettava
järjestelmä, jossa voidaan valita joko manuaalinen tai sähköinen avaus.

VIHJE
Mahdollistaa
palokunnan pääsyn
katolle

Käsikäyttöinen
Manuaalisesti avattavat kattoikkunamme
toimitetaan valmiiksi koottuna jalustana ja
kehyksenä. Kaksi kaasujousta tarjoaa
avustetun avautumisen, jonka
avautumiskulma on n. 75 astetta. Nopea ja
helppo asentaa. Suurin saatavilla oleva koko
on 1000x2000mm
Sähköisesti avautuva
Lisämukavuuden lisäämiseksi sähköisesti
avautuvia kattoikkunoita käytetään kaukoohjaimella. Nämä kattoikkunat toimitetaan
myös valmiiksi koottuina kehyksineen ja
runkosarjoineen. Avautumiskulma on 90 °,
joka avautuu joko yhden tai kahden
toimilaitteen kautta.
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Manuaalisesti avautuvat kattoikkunat

Sähköisesti avautuvat kattoikkunat

Kattoikkunat savun- ja
lämmönpoistoon

CE-hyväksytty
standardin
EN12101-2:2003

Skylux 160°CE
Skylux 160° CE avautuu 160- astetta ja koostuu
yhdestä tai kahdesta toimilaitteesta. Kattoikkuna
mahdollistaa pääsyn katolle ja savunpoiston. Varman
turvallisuuden takaa Skycom CE Slave ohjausyksikön
lämpötila-anturi, joka avautuu automaattisesti 70°C
lämpötilassa. Voit tarvittaessa myös liittää riko lasipainikkeen hätätilanteita varten.
160° CE kattoikkunoita ohjataan Skycom Master CEohjausyksiköllä sekä yhdellä tai useammalla Skycom
Slave CE- ohjausyksiköllä. Ohjausyksiköiden
autonominen toiminta on vähintään 72 tuntia
sisäänrakennettujen paristojen ansiosta. Elektroniset
mikrokomponentit säästävät energiaa ja varmistavat,
että kaikki toiminnot löytyvät yhdestä kompaktista
kotelosta. Asennus on nopeaa ja helppoa.
Johdotusvirheitä vastaan on turvajärjestelmä.

Skymax
Skylux savun-ja lämmönpoisto turvallisesti
porrashuoneissa.
Skymax CE on savun-ja lämmönpoistojärjestelmä, joka
on erityisesti suunniteltu porrashuoneiden ilmanvaihtoon
ja savunpoistoon. Skymax CE koostuu kahdesta
toimilaitteesta, mikä luo tuuletusaukon, joka mahdollistaa
savunpoiston sekä katolle pääsyn. Skymax CE tulee
täysin valmiiksi koottuna työmaalle, helpottaen asennusta.
Pääsy katolle
Rw-arvo jopa 40dB
CE- sertifikaatti
Alin mahdollinen Ut- arvo jopa 0.51 W/
m²K
• Helppo ja nopea asennus
• Erilaisia jalustavaihtoehtoja saatavilla
•
•
•
•
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LISÄVARUSTEET
Lisävarustevalikoimamme takaa täydellisen päivänvaloratkaisun kaikkiin sisätiloihin.
Käsikäyttöinen sisäpuolen aurinkosuoja
Sisäpuolen aurinkosuojamme tarjoaa täydellisen auringonvalon
hallinnan joko kiinteissä tai avattavissa kattoikkunoissa.
Aurinkosuoja on valmistettu metalloidusta kankaasta. Se
voidaan asentaa aukon sisään tai alle ja sitä voidaan käyttää
kahvan tai ohjaustangon kautta.
Ulkoinen auringonsuoja
Yksinkertaisen kiinnitysjärjestelmän ansiosta voit helposti
asentaa korkealaatuisen ulkokaihtimen kattoikkunaasi.
Ulkoinen aurinkosuoja estää lasin lämpenemisen ja vähentää
auringon tuottamaa lämpöä projektissasi. Tämän seurauksena
voit nauttia aina miellyttävästä lämpötilasta sisätiloissa.
Ulkoisen aurinkosuojan poistaminen on myös helppoa. Voit
halutessasi ottaa suojan pois kylminä talvikuukausina. Skyluxin
kiinteä ulkoinen aurinkosuoja on yhteensopiva iWindow2:n ja
iWindow3:n kanssa
•
•
•
•
•
•
•

G-arvo 0,11
Erinomainen suoja auringonvalolta
Moderni ja vankka muotoilu
Helppo asentaa ja poistaa
Energiaa säästävä
Vähentää sateen ja rakeiden aiheuttamaa kosketusääntä
Erittäin tuulenpitävä

Sähkökäyttöinen aurinkosuoja
Sähkökäyttöinen aurinkosuoja iWindow-kattoikkunoihin tai
muovisiin kattoikkunoihin. Suoja asennetaan sisäpuolelle
aurinkoverhona, pimennysverhona tai hyönteissuojana. Suoja
on esiasennettu Skylux 20/00 jalustan päivänvalon kokoon, tai
on erikseen saatavilla 230 voltin jännitteellä. Valitsemastasi
suojaustyypistä riippuen, saat erilaisen laskostetun suojan.
Hyönteissuoja
Nämä innovatiiviset hyönteissuojat mahdollistavat
täydellisen raikkaan ilmavirtauksen ilman ei toivottuja
kävijöitä sisätiloissa. Kasaan menevä hyönteissuoja voidaan
integroida PVC- kattoikkunoihin ja on näkymätön, kun
kattoikkuna on suljettu.
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Tutustu myös muihin päivänvaloratkaisuihimme

Skylux-kattoikkuna SKY10 – päästää sisään vain raitista ilmaa.
Belgiassa suunniteltu ja vertaansa vailla oleva kattoikkuna tekee kaiken
mahdolliseksi. Erottuva muotoilumme on ainutlaatuinen. Ärsyttävät
hyönteiset ovat menneisyyttä ja ikkuna on helposti puhdistettavissa.
Skylux kattoikkunat tunnetaan myös asennuksen helppoudestaan,
erityisesti saneeraustöiden tai remontin aikana. Jos katto on hyvässä
kunnossa, asennus voi olla yllättävän nopeaa ilman leikkaamista tai
purkamista. Tulet hämmästymään asennuksen nopeudesta.

Holvikaari-kattoikkunat ilmaista päivänvaloa liike- ja
teollisuusrakennuksiin.
Kestävällä kehityksellä ja
innovaatiolla on keskeinen
merkitys Skyluxilla. Siksi
tarjoamme laajan valikoiman
holvikaari-kattoikkunoita, joissa
yhdistyvät erilaiset
ominaisuudet. Etsitkö laajaa
holvikaari-ikkunaa? Vai
erinomaista eristysarvoa ja
ilmatiiveyttä? Tai tarvitsetko
erityisiä palonkestäviä
ratkaisuja? Skylux opastaa
sinua valinnassasi.
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Luotettava katto- ja savunpoistoikkunoiden
valmistaja
• Nopea toimitus suurista varastoistamme
• Erittäin laaja valikoima eri kokoja ja tyylejä varastossa.
• Omistautunut yritys hyvän palvelun jatkuvuuden takaamiseksi.
• Kapasiteettia hoitaa/suunnitella mittatilaustyöt sekä räätälöidyt
vaatimukset kohdekohtaisesti

Skylux pähkinänkuoressa
Kuten tässä esitteessä kerrotaan, Skylux on oikea
kumppanisi rakennusten kattoikkuna ja savun- ja
lämmönpoistoratkaisuissa.
Lasi- ja polykarbonaattiset kattoikkunat
4 Jalustat ja tuuletus
4 Katolle pääsy & savun- ja lämmönpoisto
4 Kattoikkunat
4 Holvikaari-ikkunat
4

Ota yhteyttä
Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä jos herää kysymyksiä.
Soita meille +358 40 126 4696, +358 20 730 8400 tai
lähetä sähköposti osoitteeseen avekmet@avekmet.fi tai
arthur.isique@avekmet.fi. Lisätietoja www.avekmet.fi/
savunpoistoluukut-ja-kattoikkunat/

Avekmet Skylux A-Vent Solutions
MYYNTI, ASENNUS, HUOLTO,
SUUNNITTELU JA MAAHANTUONTI
SUOMESSA.
AVEKMET OY KESKUVAINIONKATU 2
33720 Tampere
020 730 8400, 040 126 4696
AVEKMET@AVEKMET.FI
WWW.AVEKMET.FI

