
• Uniek systeem voor daglichttransport 
• Lichtopbrengst van maar liefst 85 procent!
• Voor platte/licht hellende en schuine daken
• Geschikt voor dakpakket tot 3 meter
• Uitbreidbaar tot 6 meter
• Leverbaar in 5 verschillende diameters

De MegatubE brengt daglicht op 
voorheen onbereikbare plaatsen...
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Meer lichtopbrengst van buiten
De MegatubE is een uniek systeem van MegaluX dat daglicht op 
voorheen onbereikbare plaatsen brengt. Dus in die ruimten die niet
direct verlicht worden door ramen of traditionele lichtkoepels.
Met dit resultaat van eigen productontwikkeling zet Van Deudekom
Plastics een bijzonder product in de markt, waarvoor in brede kring veel
belangstelling bestaat. Immers, niets is binnenshuis zo sfeerbepalend
als spreiding van toetredend daglicht.

De MegatubE is opgebouwd uit een lichtkoepel en een spiraalvormige 
aluminium buis van dezelfde diameter. Door de sterke reflectiewerking
in de buis wordt het daglicht naar binnen getransporteerd en daar 
verspreid via een modern vormgegeven wand/plafond armatuur.
Ook bij dikkere muren of dakdoorvoeren zorgt dit voor een lichtop-
brengst in de binnenruimte van maar liefst 85 procent! Heel geschikt
derhalve voor velerlei toepassingen in huis en in werksituaties. 

De MegatubE is overigens leverbaar in 5 verschillende diameters,
(Ø 30/45/50/60/70 cm), voor zowel platte als schuine daken. 
Een ingebouwd lichtarmatuur zorgt ervoor dat de MegatubE ook 
’s avonds en ’s nachts als lichtbron kan worden gebruikt.

Een ander belangrijk voordeel is de hoge isolatiegraad. Doordat de 
MegatubE speciaal ontwikkeld is voor de Nederlandse markt wordt
zowel de koepel als de opstand dubbelwandig uitgevoerd, waardoor 
het warmteverlies minimaal is. Ook contactgeluiden van buiten zijn 
binnen niet hoorbaar.

Technische specificaties:
- Dubbelwandige heldere acrylaat lichtkoepel
- Lichttransmissie van de koepel 85%*
- Geïsoleerde polyester opstand voor plat dak
- Geïsoleerde opstand met Mastiekslab voor schuin dak
- Flexibele aluminium buis met spiraalwapening lengte 3 meter
- Verlengset van 3 meter optioneel, wanneer de buis langer moet 

zijn dan 3 meter
- Plafonnière in maximale grootte van de buis voor optimale licht-

transmissie

* Het aantal m2 is sterk afhankelijk van de situatie ter plaatse. De lichtop-
brengst wordt o.a. beïnvloed door de geografische ligging, atmosferische
invloeden maar ook door plafondhoogte en kleur van de ruimte.

Daglicht op maat
voor elke ruimte...

Met een MegatubE
creëert u een 
gezonder en 
prettiger werk- 
en leefklimaat.
Foto 1 en 2:
Ruimte zonder en
met een MegatubE.
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van deudekom plastics bv
Oceanenweg 9, 1047 BA Amsterdam, Nederland
Postbus 59353, 1040 KJ Amsterdam, Nederland
Telefoon (020) 497 90 90, fax (020) 497 90 92
e-mail: info@vandeudekom.nl
Internet homepage: http://www.vandeudekom.nl


