
OVENLYS

Skylux
Enjoy heaven on earth med Skylux

 
ovenlys



Skylux iWindow2™

Det superisolerede glasovenlys med 2 lags glas

NYHED

Nyt hos Skylux: Glasovenlys til fladt tag i strømlinet aktuelt design. Skylux 
iWindow2™ en energi rigtig løsning (Ug-værdi på 1,0 W/m2K) takket 
være den kompakte, isolerende pvc-ramme og det superisolerende 
sikkerhedsglas HR++. Du sparer op til 63% energi i forhold til en almindelig 
2 lags kuppel. Derudover sørger glasovenlyset for maksimalt lysindfald 
(lysmål = karmmål).

Skylux iWindow2™:

 • Egnet til alle flade tage og tage med hældninger på mellem 0°  
  og 25°. Anbefalet hældning 5° (til forebyggelse af snavs og   
  vandsamling)
 • Sikker, takket være hærdet 2 lags glas 
 • Vedligeholdelsesvenlig og indbrudshæmmende
 • Vand- og lufttæt
 • Nem at integrere i taget takket være den sorte kant og det ekstra  
  slanke profil på kun 28 mm



2 lags glas
Ug-værdi = 1

28 mm 
profil

Lyddæmpende

Gennemfaldssikker





Skylux iWindow3™ flot design og sørger for den bedst mulige isolering. Dette flade 
glasovenlys er superisolerende (Ug-værdi på 0,5 W/m2K) takket være en kompakt 
isolerende pvc-ramme og 3-lags superisolerende sikkerhedsglas HR+++.

Skylux iWindow3™:

• Egnet til alle flade tage og tage med en hældning på mellem 0° og 25°.
 Anbefalet hældning 5° (til forebyggelse af snavs og vandsamling)
• Sikker takket være hærdet 3 lags glas
• Lyddæmpende 41 dB
• Vedligeholdelsesvenlig og indbrudshæmmende
• Nem at integrere i taget takket være den keramiske kant og den slanke 
 ramme i elokseret aluminium på kun 55 mm
• Maksimalt lysindfald (lysmål = karmmål)

Standard størrelser i Skylux iWindow2™ og iWindow3™

60 x 60 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm
100 x 150 cm

Skylux iWindow3™

Det superisolerede glasovenlys med 3 lags glas NYHED



Skylux iDome™

2 lags thermo glas med 
isolerende lyskuppel

NYHED

Gennemfaldssikker

Fremragende
lyddæmpning

Ovenlys - 6

2 lags 
superisolerende 

glas med lyskuppel, 
Ug-værdi = 0,95

Selvrensende
takket være den
hvælvede kuppel



Det nye Skylux iDome™ sørger for perfekt 
isolering og maksimalt lysindfald. Ovenlyset 
er opbygget af en kompakt, isolerende pvc-
ramme og superisolerende sikkerhedsglas 
HR++.
Skylux iDome™ kan kombineres med alle 
typer Skylux kupler.

Skylux iDome™:

• Egnet til alle flade tage med en hældning  
 på mellem 0° og 25°
• Vedligeholdelsesfri og indbrudssikker
• Nem og hurtig at montere
• Vand- og lufttæt

Standardformater Skylux 
iDome™

60 x 60 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm
100 x 150 cm

1 Energibesparelse i forhold til 2 lags kuppel
2 g-værdi: samlet solvarmeenergi

Type kuppel

iWindow2™
iWindow3™
iDome™
med 1 lags kuppel

Ug-værdi

1,0
0,5
0,95

Energibesparelse1

63%
81%
65%

Lystransmission

67%
68%
68%

g-værdi2

42%
50%
47%

Lydisolering dB

39
41
38



Flerlags 
superisolerende 
ovenlyskupler
For ekstra energibesparelse og mere lys

Skylux ovenlyskupler er 3-, 4-, eller 5- lags. Derfor er de 
superisolerende. Du kan spare op til 66% energi i forhold til en 2 lags 
kuppel. Resultatet er ikke alene mere lys og varme, men også en lavere 
energiregning.

Skylux ovenlyskupler sørger også for det mest behagelige lysindfald der 
findes. Dagslys sørger ikke blot for en god stemning i din bolig, men gør 
dig også mere produktiv og har en positiv indflydelse på din biorytme.

Dagslys! Den bedste 
måde at sørge for en 
følelse af velvære i din 
bolig.

Ovenlys - 8

Skylux ovenlyskupler er 3-, 
4-, eller 5-lags. Derfor er 
de også superisolerende.



Dagslys giver velvære. Det sørger 
for en god fornemmelse og har 
positiv indflydelse på dit humør 
. Sørg derfor for mest muligt 
dagslys i dit hjem.
Vores ovenlyskupler har udviklet 
sig til at være verdens mest 
solide, bedst isolerende og mest 
bæredygtige kupler.

Vores ovenlyskupler har 
udviklet sig til at være verdens 
mest solide, bedst isolerende 
og mest bæredygtige kupler.



 Antal lag

3-lags
4-lags
EP10 (6-lags)
EP16 (9-lags)

3-lags

3-lags

Set ovenfraSet fra siden Ug-værdi

1,70
1,24
1,23
0,90

1,70

1,70

Energibesparelse1

36,57%
53,73%
54,10%
66,42%

36,57%

36,57%

- 250 gange mere stødfast end glas
- reaktion ved brand: selvslukkende
- Heatstop - varmebeskyttende udgave findes
- UV-bestandig, ingen misfarvning

POLYCARBONAT
  

Set ovenfraSet fra siden Antal lag

3-lags
4-lags
5-lags
EP10 (6-lags)

3-lags
5-lags

3-lags

Ug-værdi

1,70
1,24
1,03
1,23

1,70
1,03

1,70

Energibesparelse1

36,57%
53,73%
61,57%
54,10%

36,57%
61,57%

36,57%

- 10 gange mere stødfast end glas
- UV-bestandig, ingen misfarvning
- Prisbillig løsning

ACRYLSkylux ovenlyskupler findes 
i mange forskellige former: 
kvadratisk, rund, rektangulær, 
hvælvet eller pyramideformet.

Rund polyester karm med rund 
kugleformet kuppel

Lodret PVC-karm med hvælvet 
rektangulær kuppel

Skrå PVC-karm med hvælvet 
firkantet kuppel

Flerlags 
ovenlyskupler
3-,4- eller 5- lags superisolerende 
ovenlyskupler holder varmen inden døre

Ovenlys - 10
1 Energibesparelse i forhold til 2 lags kuppel



Luk 
dagslyset 
ind

Dagslys gør os produktive... og rolige
Dagslys findes i forskellige farver og intensiteter. Lyset 
ved solopgang stimulerer f.eks. produktionen af hormonet 
kortisol. Dette gør os mere aktive og skærper vores 
koncentration. Lysets intensitet aftager i løbet af dagen 
i takt med at produktionen af melatonin tiltager. Dette 
hormon beroliger os og forbereder os på natten. Med 
et ovenlys udnytter du fordelene ved alle de forskellige 
dagslystyper.

Dagslys gør os glade og positive
Dagslysets naturlige rytme er en velsignelse for vores 
naturlige biorytme. Kunstlys forstyrrer denne rytme 
og kan derfor forårsage humørsvingninger. Derfor er 
tilstrækkeligt dagslys via et ovenlys afgørende for en 
afbalanceret dagsrytme og forebyggelse af træthed og 
humørsvingninger. Dette er blandt andet utroligt vigtigt for 
disse tiders travlhed på kontor og produktion!

Dagslys er 100% gratis
Gratis dagslys kræver ingen elektricitet. Et ovenlys 
reducerer behovet for kunstlys i din bolig drastisk. Dette er 
ikke alene godt for miljøet, men også for din økonomi.

Dagslys er mere sikkert
Uanset om du arbejder på et kontor, en produktionsvirksomhed 
eller derhjemme: det er altid mere sikkert at arbejde i naturligt 
dagslys fra et ovenlys. Ovenlys er nemlig 3 gange så kraftigt 
som lys der kommer fra siden (f.eks. fra et normalt vindue).
Der kan hurtigere ske en ulykke i et utilstrækkeligt belyst rum.

1 3

2

4

Flerlags 
ovenlyskupler
3-,4- eller 5- lags superisolerende 
ovenlyskupler holder varmen inden døre



Leder du efter en installatør? 
Så har vi en løsning.
Skylux ovenlyskuplerne er relativt nemme at installere, men de installerer 
dog ikke sig selv. Overlad installationen af dine ovenlys til en professionel 
installatør.

Kontakt Optilite ApS på optilite@optilite.dk 

Kontakt til vores forhandler i Danmark 
og Norden
Optilite ApS 
Bjerrevej 138 – 8700 Horsens 
+45 75 64 82 00
optilite@optilite.dk 
www.optilite.dk

På www.skylux.be kan du finde detaljerede oplysninger om alle vores produkter.

Om Skylux®

Dagslys er vores speciale
AG.Plastics er en belgisk producent af ovenlys, kupler,  rytterlys, 
verandasystemer og kunststofplader. Skylux er vores stolthed: vores ovenlys er 
kendt i hele Europa for deres kvalitet, innovation og bæredygtighed.

Vores første ovenlys så dagens lys for 45 år siden. I løbet af årene har kuplerne 
udviklet sig til hvad de er i dag: de mest solide, bedst isolerende og mest 
bæredygtige kupler i hele verden.
Vores mission? At sørge for mest muligt gratis dagslys til vores kunder.

45
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