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DE BESTE KEUZE VOOR ELK TYPE DAK
ZELFDRAGENDE PROFIELENSYSTEMEN

WARME DAKEN
MET THERMISCHE ONDERBREKING

CLIMAX 

THERMISCH
- gootoverspanning tot 7 m 

met slechts 2 steunpalen (bij 
gebruik van de verhoogde 
gootdrager GD2)

- profielen op maat en voor-
gemonteerd 

- voor kunststofplaten van 16 
of 32 mm dikte of glas tot 
34 mm dikte

- maximale diepte: 6 m
- standaard RAL-kleuren: 

wit 9010 en antractietgrijs 
7016ST

- € 135 toeslag voor de 
volgende RAL-kleuren: lila 
rood 3004, creme wit 9001, 
zwart 9005ST, blank alumini-
um 9006ST, aluminiumgrijs 
9007ST & 9009ST (DB703)

- Voor alle andere RAL-kleu-
ren: +15 % en € 135 toeslag

- variabele helling van 5° tot 45°
- mogelijkheid tot Clima-

LED-opzetprofiel met LED-
spots onder de dragers

- verschillende constructie-
mogelijkheden

- CE gecertificeerd volgens 
EN 1090-3

KOUDE DAKEN
ZONDER THERMISCHE ONDERBREKING

CLIMAX 
PANORAMA
- gootoverspanning tot 7 m 

met slechts 2 steunpalen
- geïntegreerde LED-ver-

lichting in de goot mogelijk
- profielen op maat en 

voorgemonteerd
- voor kunststofplaten van 

16 of 32 mm dikte of glas
- maximale diepte: 6 m
- standaard RAL-kleuren: 

wit 9010 en antractietgrijs 
7016ST

- € 135 toeslag voor de 
volgende RAL-kleuren: 
lila rood 3004, creme 
wit 9001, zwart 9005ST, 
blank aluminium 9006ST, 
aluminiumgrijs 9007ST & 
9009ST (DB703)

- Voor alle andere RAL-kleu-
ren: +15 % en € 135 toeslag

- variabele helling van 5° tot 20°
- mogelijkheid tot Clima-

LED-opzetprofiel met 
LED-spots onder de 
dragers

- verschillende constructie-
mogelijkheden

- CE gecertificeerd volgens 
EN 1090-3

CLIMALITE
- profielen op maat 
- voor kunststofplaten van 16 

mm dikte of sandwichpa-
nelen

- maximale diepte van 3,5 m
- standaard RAL-kleuren: 

wit 9010 en antractietgrijs 
7016ST

- € 135 toeslag voor de 
volgende RAL-kleuren: lila 
rood 3004, creme wit 9001, 
zwart 9005ST, blank alumini-
um 9006ST, aluminiumgrijs 
9007ST & 9009ST (DB703)

- Voor alle andere RAL-kleu-
ren: +15 % en € 135 toeslag

- variabele helling van 5° tot 
45°

- eenvoudige uitvoering en 
plaatsing

- verschillende constructie-
mogelijkheden

PERGOLUX
- budgetvriendelijk
- zowel koude als warme
 uitvoering
- 6 verschillende reeksen:
 Alu reeks, 
 Color reeks, 
 Therm reeks, 
 Color Therm reeks, 
 Color-Therm Glass reeks
 D reeks
- voor kunststofplaten van 

16 of 32 mm dikte 
 of glas 34 mm
- standaardkleuren

CLIMALUX
- profielen op maat
- bepaalde standaardafmetingen 

liggen reeds voorverpakt op 
stock en zijn heel snel 

 leverbaar
- voor kunststofplaten van 16 

mm of glas 8 of 10 mm dikte
- maximale diepte van 4,750 m
- standaard RAL-kleuren: 

wit 9010 en antractietgrijs 
7016ST

- € 135 toeslag voor de 
volgende RAL-kleuren: lila 
rood 3004, creme wit 9001, 
zwart 9005ST, blank alumini-
um 9006ST, aluminiumgrijs 
9007ST & 9009ST (DB703)

- Voor alle andere RAL-kleu-
ren: +15 % en € 135 toeslag

- variabele helling tussen 5° en 
10° (8° standaard)

- mogelijkheid tot dakover-
steek

- mogelijkheid tot Clima-
LED-opzetprofiel met LED-
spots onder de dragers

- eenvoudige uitvoering en 
plaatsing

- montagefilm beschikbaar
- CE gecertificeerd volgens 

EN 1090-3

NIET-ZELFDRAGEND 
PROFIELENSYSTEEM
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Koude daken zonder thermische onderbreking

ALU REEKS

Systeem met aluminium profielen en 
standaard grijze coëxrubbers
- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 en 32 mm dik
- enkel verkrijgbaar in brut aluminium
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering en plaatsing

COLOR REEKS

Systeem met gelakte aluminium profielen en witte 
of grijze coëxrubbers
- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 en 32 mm dik
- verkrijgbaar in 2 standaardkleuren: 
  wit ral 9010 en bruin RAL 8019
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering 
 en plaatsing

THERM REEKS

Thermisch onderbroken systeem met witte 
gecoëxtrudeerde pvc-clips
- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 en 32 mm dik
- verkrijgbaar in 2 standaardkleuren: 
  wit ral 9010 en bruin RAL 8019
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering 
 en plaatsing

Warme daken met thermische onderbreking

COLOR-THERM REEKS

Thermisch onderbroken systeem met  
aluminium clips in gelakte uitvoering

- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 en 32 mm dik
- verkrijgbaar in 3 standaardkleuren: 
 wit ral 9010, antracietgrijs 7016ST en bruin RAL 

8019
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering 
 en plaatsing

COLOR-THERM GLASS REEKS

Thermisch onderbroken systeem voor glas met 
schroefbare clips in aluminium
- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor glasdiktes van 8 tot 34 mm 
- verkrijgbaar in 3 standaardkleuren: 
 wit ral 9010, antracietgrijs 7016ST en bruin RAL 8019
- andere RAL-kleuren en structuurlak mogelijk mits
 supplement en leveringstermijn
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering 
 en plaatsing

Pergolux®: profielen voor veranda op houten draagstructuur

D-REEKS

Systeem bestaande uit brute aluminium onderprofielen of 
gecoëxtrudeerde onderrubbers en schroefbare alu boven-
clipsen
- uitgebreid gamma standaardlengtes   
- voor kunststofplaten van 16 mm dik of glas
 (glas enkel in combinatie met onderrubbers)
- enkel leverbaar in brut aluminium  
- optioneel met alu afdekclips 
 om schroefkoppen te 
 verbergen 
 (ook in wit verkrijgbaar)  
- variabele helling 
- eenvoudige uitvoering 
 en plaatsing
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Climalux® 
Montage in een handomdraai

Met Climalux®  kiest u voor: 

voordeel  eenvoudig montagesysteem
uitvoering mogelijkheid tot dakoversteek
  polycarbonaat platen 16mm, sandwichpanelen 16 mm of glas 8mm / 10 mm
  variabele helling van 5° tot 10°     
voorraad  9 voorverpakte standaard afmetingen (onder helling van 8°) 
  liggen op voorraad en zijn snel leverbaar
kleur  standaard RAL-kleuren: wit 9010 en antractietgrijs 7016ST.
  € 135 toeslag voor de volgende RAL-kleuren: lila rood 3004, creme wit 9001, zwart  
  9005ST, blank aluminium 9006ST, aluminiumgrijs 9007ST & 9009ST (DB703).
  Voor alle andere RAL-kleuren: +15 % en € 135 toeslag.
kwaliteit  CE volgens EN1090-3, 10 jarige productgarantie en qualicoatlabel

Climalux®
 is een zelfdragend profielensysteem volledig op maat gemaakt en monteert heel snel. Het 

goot-en muurprofiel bestaan uit 1 stuk waardoor u met een minimum aan profielen een volwaardig 
dak kunt bouwen: uitbreiding van uw woning met een pergola, carport of terrasoverkapping. 

Belangrijk: 
9 verschillende 
voorverpakte 
standaardmaten 
zijn leverbaar 
binnen een week 
na orderdatum
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Climalite® 
Kwaliteit voor ieder budget

Climalite® is een budgetvriendelijke oplossing. 
Kiezen voor Climalite® is kiezen voor een 
functioneel daksysteem met een beperktere 
diepte maar met talloze mogelijkheden.

Met Climalite®  kiest u voor: 

voordeel  budgetvriendelijke oplossing
uitvoering variabele helling van 5° tot 45°
  polycarbonaatplaten 16 mm of sandwichpanelen
  maximale diepte 3.5m
kleur  standaard RAL-kleuren: wit 9010 en antractietgrijs 7016ST.
  € 135 toeslag voor de volgende RAL-kleuren: lila rood 3004,   
  creme wit 9001, zwart 9005ST, blank aluminium 9006ST, 
  aluminiumgrijs 9007ST & 9009ST (DB703).
  Voor alle andere RAL-kleuren: +15 % en € 135 toeslag. 
kwaliteit  CE volgens EN1090-3, 10 jarige productgarantie en qualicoatlabel
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Met Climax® kiest u voor: 

voordeel  mogelijkheid tot warme of koude daken
uitvoering maximale diepte tot 6 meter 
  variabele helling tussen 5° en 45°
  polycarbonaat platen 16mm /32 mm of glas tot 34 mm
kleur   standaard RAL-kleuren: wit 9010 en antractietgrijs 7016ST.
  € 135 toeslag voor de volgende RAL-kleuren: lila rood 3004, creme wit 9001, zwart 9005ST,  
  blank aluminium 9006ST, aluminiumgrijs 9007ST & 9009ST (DB703).
  Voor alle andere RAL-kleuren: +15 % en € 135 toeslag.
kwaliteit  CE volgens EN1090-3, 10 jarige productgarantie en qualicoatlabel

Climax®

Warme en koude daken 

Met de Climax® profielen kan u zowel thermisch onderbroken als niet thermisch onderbroken daken bouwen. Dankzij 
het bewegende scharnier kan het Climax® dak een hellingsgraad aan tussen de 5° en 45°, een groot voordeel voor uw 
renovatieproject. Climax® : van eenvoudig tot veelzijdig.
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Climax® Panorama
Overspanning tot 7 meter tussen 2 palen

Dankzij het gootprofiel GDG, waarbij de goot en gootdrager uit 1 deel bestaan, is een afstand haalbaar van 7 meter tussen 
de twee palen. Dit unieke systeem op de markt is een blikvanger in de wereld van terrasoverkappingen want dankzij deze 
grote overspanning heeft u geen visueel storende tussenpalen meer.

Met Climax® Panorama kiest u voor: 

voordeel  overspanning van 7 meter tussen 2 palen
uitvoering variabele helling tussen 5° en 20° 
  maximale diepte tot 6 meter
  polycarbonaat platen 16mm /32 mm of glas tot 34 mm     
kleur   standaard RAL-kleuren: wit 9010 en antractietgrijs 7016ST.
  € 135 toeslag voor de volgende RAL-kleuren: lila rood 3004, creme wit 9001, zwart 9005ST, blank  
  aluminium 9006ST, aluminiumgrijs 9007ST & 9009ST (DB703).
  Voor alle andere RAL-kleuren: +15 % en € 135 toeslag.
kwaliteit  CE volgens EN1090-3, 10 jarige productgarantie en quali coatlabel
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overspanning 
van 

7 meter 
tussen 
2 palen
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Climalux® 
met kroonlijst
Geef een terrasoverkapping of carport 
een strakke look

Het Climalux® dak kan rond om rond uitgerust worden met een kroonlijst. Hierdoor 
heeft de Climalux® de uitstraling van een strak plat dak. Deze look geeft uw 
terrasoverkapping een esthetische meerwaarde.

De kroonlijst is modulair en de profielen zijn max 7 meter lang. De hoogte van de 
kroonlijst hangt af van de diepte van het dak en de helling maar wordt opgebouwd 
in stappen van 75mm.  De kroonlijst is beschikbaar in de standaard RAL-kleuren van 
de Climalux® terrasoverkapping.

NIEUW
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NIEUW

ClimaCar
Vrijstaande carport met gebogen dak

Technische specificaties in een notedop

lengte  5 en 7 meter
breedte  3 en 3.5 meter (goten inclusief)
hoogte   standaard 2500 mm (tot 3250 mm mogelijk)
kleur  Standaard RAL-kleuren: wit 9010 en antractietgrijs  
  7016ST.
  € 135 toeslag voor de volgende RAL-kleuren:   
  lila rood 3004, creme wit 9001, zwart 9005ST,  
  blank aluminium 9006ST, aluminiumgrijs 9007ST  
  & 9009ST (DB703).
  Voor alle andere RAL-kleuren: +15 % en € 135 toeslag
kwaliteit  CE volgens EN1090-3, 10 jarige productgarantie  
  en qualicoatlabel

Met de zelfdragende aluminium profielen van Skylux® kan u vanaf nu 
ook uw carport bouwen als vrijstaande structuur. Skylux® voorziet 
een set met palen, gootbalken, trekkers en alle toebehoren voor de 
structuur. Een snelle montage van de carport is hiermee een feit.
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Spie-profielen 
afwerken van driehoeken

Technische specificaties in een notedop :

- standaard RAL-kleuren: wit 9010 en antractietgrijs 7016ST
-  € 135 toeslag voor de volgende RAL-kleuren: lila rood 3004, creme wit 9001, zwart 9005ST,  
 blank aluminium 9006ST, aluminiumgrijs 9007ST & 9009ST (DB703)
-  voor alle andere RAL-kleuren: +15 % en € 135 toeslag
- de profielen worden op lengte geleverd met alle nodige toebehoren
- kunststofplaten kunnen worden meegeleverd (inbouwbare plaatdikte is max. 10mm)
- glas wordt niet mee geleverd (inbouwbare glasdiktes zijn 8 en 10mm)

Met de spie profielen bouwt u op de werf een constructie waarin glas of kunststof kan geplaatst worden 
als afdichting van de spie.
 

NIEUW
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ClimaLED
Verlichtingsprofiel met LED spots
Het verlichtingsprofiel met voorgemonteerde LED-spots zorgt voor 
de ideale verlichting in uw veranda of overkapping. Dit profiel wordt 
subtiel onder de dragers gemonteerd. De duurzame LED-spots 
zijn dimbaar met de bijgeleverde afstandsbediening, waardoor je 
de gewenste verlichtingssfeer kan creëren: van stemmig zacht tot 
functioneel helder. Deze vooraf bekabelde verlichtingsprofielen (3 
spots per profiel), met alle bijgeleverde toebehoren zoals transfo en 
kabels, zijn zeer gemakkelijk en snel te plaatsen in Climax® (Panorama) 
of Climalux®.

- ook licht in uw veranda/overkapping wanneer u het wenst
- dimbare LED spots: stemmig zacht tot functioneel helder
- inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening 
- kant- en klaar verlichtingsprofiel met LED spots
- complete sets met ook transfo en kabels
- snelle en gemakkelijke montage; onder de dragers
- elegante look
- achteraf monteerbaar
- visueel weggeborgen dimmer en transformator in de aluminium 

profielen
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Enkele voordelen : 

esthetiek elegante profielen en hedendaags design 
kwaliteit hoogwaardige materialen
veiligheid  veilig systeem in combinatie met gehard glas van 8 mm (niet geleverd door Skylux®)
maatwerk            op maat verzaagde profielen    
kleur 2 standaard RAL-kleuren op stock: wit 9010 en antracietgrijs 7016ST (leveringstermijn 3 weken).
 Met extra leveringstermijn en meerprijs: andere RAL-kleuren

Climaglide
Schuifelementen

Het kwaliteitsvol railsysteem met glazen schuifelementen beschermt u tegen wind en regen. Bij warme zomer-avonden 
kunnen de schuifdeuren tot s avonds laat open blijven. De schuifelementen worden samen met het dak geleverd. Het is 
een belangrijke meerwaarde aan uw dak.
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Karakteristieken

Meerwandig acrylaat

Acrylaat ken je wellicht beter onder de 
naam Röhm PLEXIGLAS®. Deze uiterst 
transparante kunststof garandeert een 
helder daglicht. Bovendien is acrylaat van 
nature uit uv-bestendig, dus ook na vele 
jaren heb je geen last van verkleuring of 
verlies van lichtinval.

Welke platen voor uw terrasoverkapping? 

Glas

U kunt kiezen voor veiligheidsglas van 
8, 10 of 12mm of elk type isolatieglas 
van 34 mm dikte als vulling voor uw 
terrasoverkapping. (glaspanelen kunnen 
niet bij Skylux® aangekocht worden) 

Meerwandig polycarbonaat

Slagvast, veilig, licht in gewicht, goed 
isolerend en mooi ogend: ongetwijfeld 
de belangrijkste karakteristieken voor 
een opmerkelijke beglazing. Door de 
materiaalkeuze en bijzondere celstructuur 
verenigen de meerwandige 16 of 32 mm 
polycarbonaatplaten van Polyclear® al deze 
eigenschappen. Deze is dan ook ideaal als 
dak- of wandbeglazing. De plaat is uiterst 
slagvast, tot 250 keer sterker dan glas. 
Ook de hoge temperatuursbestendigheid 
en vooral de zelfdovende eigenschap van 
polycarbonaat is een belangrijke troef bij 
brandpreventie.

Pergotop®-Soft: Sandwichpanelen

Dit sandwichpaneel PERGOTOP®-
SOFT heeft een kern van geëxtrudeerd 
polystyreenschuim die tweezijdig is 
afgewerkt met een uv-bestendige 
geluidsabsorberende SOFT-laag.
Voor dakconstructies en scheidingswanden 
die een superieure demping van de 
contactgeluiden (regen, hagel) en een 
goede thermische isolatiewaarde vereisen.

Pergotop®: Sandwichpanelen

Dit sandwichpaneel PERGOTOP®heeft 
een kern van geëxtrudeerd 
polystyreenschuim die vast verlijmd zit 
tussen 2 voorgelakte aluminiumplaten. 
Perfect voor dakconstructies die een 
goede isolatiewaarde vereisen.
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Kies voor een huis vol licht 
met iWindow 
De iWindow glaskoepel, geschikt voor het platte dak ziet er dankzij 
zijn strak design niet alleen geweldig uit, maar scoort ook uitstekend: 
superisolerend, maximaal lichtdoorlatend, doorvalveilig, 
onderhoudsvriendelijk, inbraakwerend, geluiddempend 
en perfect lucht- en waterdicht.
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Elektrische binnenzonwering

Verkrijgbaar in een vaste en
 opengaande versie.

LED-verlichting
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DAGLICHT! 
NIETS BETER 

OM EEN 
COMFORTABEL

GEVOEL IN HUIS 
TE HALEN.
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www.skylux.be
info@skylux.be

Skyluxnv steunt:
A.L.S.-liga l Make a Wish l Koning Boudewijnstichting l Special 
Olympics l Rode Kruis l Kom op tegen Kanker l Education Trust l 
De Kouter Kids l vzw Mariënstede l Don Bosco Development India l 
Stichting tegen Kanker-levensloop l Child Focus l Unicef


