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G O E D L I C H T 
L I C H T KO E P E L

GEFELICITEERD MET DE AANSCHAF VAN UW GOEDLICHT LICHTKOEPEL. 

HIERONDER VINDT U DE RICHTLIJNEN VOOR MONTAGE EN ONDERHOUD VAN DE OPSTAND EN DE 

LICHTKOEPEL. SVP. POLYESTER OF AVP OPSTAND GEBRUIKEN. (N.B. ER WORDT U NADRUKKELIJK 

AFGERADEN OM EEN ANDER SOORT OPSTAND TE GEBRUIKEN. GÉÉN GARANTIE OP DE LICHTKOEPEL!)

Goedlicht daglichtsystemen behoudt zich het recht om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in de materialen, specificaties of accessoires 3

Onderhoudstips

-  Lichtkoepels alleen met zachte zeep en veel water reinigen.
-  Lichtkoepels niet in aanraking brengen met bijvoorbeeld: 
 siliconen, lijmsoorten, verdunners en bitumen 
 (uitvoerige lijst op aanvraag).

Garantie:
Goedlicht-lichtkoepels en opstanden worden mits volgens voorschriften gemonteerd, gegarandeerd voor een periode van 10 jaar.

1.1 Montage polyester of AVP opstand

- De onderflens van de opstand om de 20 cm met schroeven 
 en ringen aan de dakconstructie bevestigen.
- Bij AVP opstanden de dakbedekking éérst voldoende 
 terugleggen en dan aanbranden, brander nooit direct op 
 AVP opstand richten.

1.2 Andere opstand

Indien er toch een andere opstand gebruikt wordt 
(niet geadviseerd), de volgende punten in acht nemen:
- De lichtkoepel dient rondom speling te hebben en mag niet 
 in contact komen met de dakbedekking. De hoeken van zo’n 
 opstand dienen afgerond te worden.
- De maximale buitenafmeting van de opstand = dagmaat van 
 de lichtkoepel + 12 cm, zijdelingse dakbedekking inbegrepen
 (zie figuur 1).
-  De minimale buitenafmeting van de opstand = dagmaat van 
 de lichtkoepel + 10 cm.
-  De hoogtemaat van een (zelfgemaakte) opstand moet 
 tenminste 15 cm boven het dakoppervlak uitsteken.
-  De opstand moet rondom een volledig gladde en vlakke 
 bovenflens hebben.

2. Montage van de lichtkoepel

-  Eerst opstand inplakken en dan lichtkoepel monteren.
-  Iedere verwarming van de lichtkoepel leidt tot vervorming.
 Daarom de lichtkoepel nooit plat op de dakbedekking leggen 
 maar op of omgekeerd in de ingeplakte opstand.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde bevestigingen.
-  Plaats de lichtkoepel op de opstand of op het raamwerk.
-  De bevestigingspunten van de lichtkoepel gelijk verdelen over 
 de opstandflens of het raamwerk en merken.
-  Lichtkoepel afnemen, opstand of raamwerk doorboren.
-  Bevestiging van de lichtkoepel: kruiselings en voorzichtig
 vastschroeven.
-  Na controle op de juiste plaatsing, de doppen aanbrengen.

Dagmaat

min. 10 cm. / max. 12 cm.

figuur 1 | Afbeelding opstand

figuur 2 | CE keurmerk



Goedlicht
www.goedlicht.nl

LICHT MAAKT JE BLIJ 

Licht is sfeerbepalend, maakt je blij en 
bepaalt hoe actief je bent

LICHT HOUDT JE GEZOND

Met een goede belichting zit je lekker in je vel 
en heb je energie. Je bioritme werkt goed en 
je gezondheid is optimaal.

LICHT LAAT JE PRESTEREN

Voldoende licht maakt je alert en geconcen-
treerd. Je werkt sneller, maakt minder fouten 
en werkt veiliger.
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 bezoekadres:
Hak4t slimme lichtoplossingen B.V.
H.o.d.n. Goedlicht 
Galileïstraat 5
NL-7701 SK DEDEMSVAART

Envelope postadres:
Hak4t slimme lichtoplossingen B.V.
H.o.d.n. Goedlicht 
Postbus 83
NL-7700 AB DEDEMSVAART

contactgegevens:
PHONE-SQUARE +31 (0)523 78 40 21
whatsapp-square +31 (0)6 83 27 04 39
Envelope-Open info@goedlicht.nl
GLOBE www.goedlicht.nl

bedrijfsgevevens: 
KVK: Zwolle 05085342
BTW: NL8179.86.236.B01
IBAN: NL14RABO0317464507
BIC: RABONL2U


