
  

ATLAS LICHTDAK

Het Atlas Lichtdak is door zijn multifunctionele karakter een 
veel geziene lichtdoorlatende overkapping

• Uit voorraad leverbaar

• Eenvoudig te monteren 

• Onderhoudsvriendelijk

ATLAS ACOMFA BV  Delfweg 40  2211VM  Noordwijkerhout  +31 (0)252 419 033  Nederland
info@atlasacomfa.nl  www.atlasacomfa.nl

• Universeel toepasbaar

• Helder, opaal of warmtewerend



  



  

ATLAS LICHTDAK
Het Atlas Lichtdak zorg voor een welkome verlenging van uw woning en tuin, verhoogt het 
leefcomfort en wordt op maat naar uw wensen gemaakt.
Het Atlas Lichtdak blinkt uit in doordachte eenvoud en snelle montage. Het Atlas Lichtdak wordt 
bevestigd op een bestaande of zelf te bouwen onderconstructie.

Het Atlas Lichtdak is te onderscheiden in vier varianten:
BUDGET: eenvoudige uitvoering t.b.v. degelijke houten onderconstructie.
BASIC: standaard uitvoering t.b.v. een niet zelfgdragende onderconstructie
VALUE: hoogwaardig systeem tot 1.700mm zelfdragend
DELUXE: hoogwaardig systeem met klasse uitstraling tot 3.000mm zelfdragend
 

Diverse kleuren
Het Atlas Lichtdak kan uit gevoerd worden in de kleuren helder, opaal en warmtewerend.
Opaal geeft een zacht diffuus karakter, de warmtewerende kanaalplaat heeft dezelfde
eigenschappen als opaal en laat 35% minder warmte door.

Eenvoudige montage
De onderdelen van het Atlas Lichtdak worden aan de hand van gecommuniceerde maten 
volledig op maat gemaakt. Met het meegeleverde montage advies is het Atlas Lichtdak 
eenvoudig te monteren.

10 jaar garantie
Het Atlas Lichtdak is vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen, polycarbonaat 
meerwandige lichtplaten en RVS bevestigingsmaterialen. Het Atlas Lichtdak kent een 
lange levensduur. Het materiaal heeft een fabrieksgarantie van 10 jaar.

Brandgedrag
Het Atlas Lichtdak is samengesteld uit materialen met minimale brandklasse 
EN13501-1 B. Dit maakt het Atlas Lichtdak geschikt voor omgevingen die aan de huidige 
brandvoorwaarden hebben te voldoen.

Accessoires
Voor het Atlas Lichtdak zijn de volgende accessoires beschikbaar: gepoedercoate 
aluminium profielen, gootsysteem, losse platen voor zijkanten, aluminium 
onderconstructie. 

Op Atlas Acomfa.nl vindt u meer informatie over het Atlas Lichtdak



  

ATLAS LICHTDAK BUDGET
Het Atlas Lichtdak BUDGET is eenvoudig in uitvoering. De geleverde onderdelen zijn het 
minimum van wat u nodig heeft voor een lichtdoorlatende overkapping. Het Atlas Lichtdak 
BUDGET wordt gemonteerd op reeds aanwezige onderconstructie met een minimale helling van 
10º. Het Atlas Lichtdak BUDGET is een prima oplossing als u met een beperkte begroting een 
overkapping wenst. Het Atlas Lichtdak BUDGET kan worden uitgevoerd met 10mm of 16mm 
polycarbonaat kanaalplaten.

Onderdelen Atlas Lichtdak Budget

      

Optie:

Op Atlas Acomfa.nl vindt u meer informatie over het Atlas Lichtdak



  

ATLAS LICHTDAK BASIC
Het Atlas Lichtdak Basic programma is de bestseller. Het geleverde materiaal is voldoende om 
een overkapping te maken waar u lang van kunt genieten. De prijs-/kwaliteit verhouding van dit 
niet zelfdragende systeem is gegarandeerd. Een minimale dakhelling van 10º 
(= hoogteverschil van ca. 20 cm per meter) van de onderconstructie wordt geadviseerd. Het 
Atlas Lichtdak Basic kan worden uitgevoerd in 10mm en 16mm dikke polycarbonaat 
kanaalplaten.  

Onderdelen Atlas Lichtdak BASIC

Optie:

Op Atlas Acomfa.nl vindt u meer informatie over het Atlas Lichtdak



  

ATLAS LICHTDAK VALUE
Het Atlas Lichtdak Value programma is opgebouwd uit hoogwaardige onderdelen. Het lichtdak 
bestaat uit polycarbonaat platen en hoogwaardige aluminium profielen. Het Atlas Lichtdak 
VALUE kan worden uitgevoerd met 16mm of 32mm polycarbonaat kanaalplaten.

Onderdelen Atlas Lichtdak VALUE

Optie:

Op Atlas Acomfa.nl vindt u meer informatie over het Atlas Lichtdak



  

ATLAS LICHTDAK DELUXE
Het Atlas Lichtdak Deluxe programma is het meest complete programma. Deze hoogwaardige 
overkapping heeft een klasse uitstraling en is tot 3000mm zelfdragend. Daarnaast kan dit 
programma met een hogere isolatiewaarde uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat dit lichtdak niet 
alleen als terrasoverkapping hoeft te dienen. Het Atlas Lichtdak DELUXE kan worden uitgevoerd 
met 16mm of 32mm polycarbonaat kanaalplaten.

Onderdelen Atlas Lichtdak DELUXE

Optie:

Op Atlas Acomfa.nl vindt u meer informatie over het Atlas Lichtdak



  

Op Atlas Acomfa.nl vindt u meer informatie over het Atlas Lichtdak

ATLAS ACOMFA
ATLAS ACOMFA bv, importeert en distribueert kunststof (lichtdoorlatende) beplating voor dak, 
gevel en wand en is reeds jaren een betrouwbare in de markt bekende leverancier voor o.a. 
bouwmaterialen en de houthandel. 
Wij onderscheiden ons in service, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit ten opzichte van onze 
concurrenten.  Atlas Acomfa voert een breed programma in producten, naast het Atlas Lichtdak 
zijn we importeur van polycarbonaat en polyester golf-, profiel- en vlakke platen. 

Onder de naam Alumon produceren wij complete lichtstraat systemen, verder is Atlas Acomfa 
dealer van MODULIT, een kwalitatief hoogwaardig kunststof lichtdoorlatend gevelsysteem,

Vanuit het hart van de Bollenstreek, ons centrale magazijn in Noordwijkerhout, leveren wij door 
heel de Benelux, door ca. 80% van ons totale assortiment op voorraad te houden, kunnen wij een 
snelle levering garanderen. 
Op maat geproduceerde materialen zijn doorgaans na een aantal weken beschikbaar.

Neem een kijkje op onze site: www.atlasacomfa.nl om ons brede assortiment te bekijken, of 
bereik ons via telefoon 0252-41 90 33, email: info@atlasacomfa.nl of via
Whats App: 06-31 88 25 51
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