Vorm in
daglicht
daglichtconstructies

Van Boven: Meer dan 60 jaar
toonaangevend in kunststoffen
In de hedendaagse architectuur speelt daglicht een
belangrijke rol. De natuurlijke kleurstellingen van
daglicht gebruikt men om sfeer en uitstraling aan
een gebouw te geven. Van Boven BV geldt als pionier op het gebied van kunststof bouwproducten en
heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste
producenten van kunststof daglicht producten. Voor
vrijwel iedere toepassing wordt een lichtdoorlatend
kunststof product geleverd, van een enkelwandige
polyester golfplaat tot een daglichtconstructie met
meerwandige polycarbonaatplaten.

hoogwaardige acrylaat- of polycarbonaatplaten
in combinatie met aluminium profielen. Alle mogelijke constructies worden in nauw overleg met
de architect en/of opdrachtgever geproduceerd
en gemonteerd. Hoge eisen op het gebied van
bijvoorbeeld slagvastheid, isolatie of brandveiligheid vormen voor ons geen enkel probleem. Standaard in het pakket zijn vrijdragende
overspanningen van 1 tot 9 meter. Grotere overspanningen tot 20 meter behoren ook tot de vele
mogelijkheden.

Hecht ingespeeld projectteam
Een hecht team van medewerkers houdt zich
voortdurend bezig met de ontwikkeling, toepassing, productie en montage van kunststof daglicht
producten. Hierbij wordt rekening gehouden met
de laatste voorschriften op het gebied van bijvoorbeeld isolatiewaarde, brandveiligheid en vormgeving. Toepassingen, met overspanningen tot maar
liefst 20 meter, van hoogwaardige materialen als
polycarbonaat, acrylaat, pvc of polyester worden
zo nodig aan de nieuwste eisen aangepast. Opdrachtgevers doen er goed aan ons projectteam
al in een vroeg stadium in te schakelen. Hiermee
bespaart men veel tijd en voorkomt men eveneens financiële tegenvallers

Van Boven lichtkoepels.
Iedere Van Boven Plus lichtkoepel is voorzien
van een wit gemoffeld aluminium omrandingsprofiel. Compleet met kunststof afdichtingsprofielen voor water- en winddichte afsluiting en een
uniek inbraakveilig en spanningsvrij bevestigingssysteem. Van Boven Standaard lichtkoepels
worden geheel geproduceerd uit hoogwaardig
acrylaat of polycarbonaat en zijn voorzien van
een schroefbevestigingssysteem. Alle lichtkoepels kunnen geleverd worden met diverse ventilatiesystemen. Van eenvoudige handbediende tot
uitgebreide rook- en warmteafvoersystemen.

Van Boven lichtstraten, daglichtconstructies, carports, boot- en
terrasoverkappingen.
De Van Boven lichtstraten, daglichtconstructies
en carports worden standaard vervaardigd uit
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Glasvezelversterkte transparante
polyester golf- en vlakke platen
Keuze uit een programma van ruim 200 verschillende profielen. De productie vindt plaats op de
door Van Boven zelf ontwikkelde, ultra moderne
machines. De polyester platen worden op iedere
gewenst lengte geproduceerd, mits vervoerbaar.

Onbeperkte mogelijkheden
voor daglichtconstructies
Ontwerp, advies en eindmontage
De combinatie van know-how op het gebied van
lichtdoorlatende kunststoffen en de jarenlange
ervaring met de productie van zelfdragende constructies maakt Van Boven tot een gewaardeerde
partner van bouwers en architecten.
Of het nu gaat om een van de vele standaardconstructies of om een ontwerp op maat, de
Van Boven specialisten zorgen dat ieder project
wordt uigevoerd comform de eisen van de
opdrachtgever.
Productie in eigen hand
De totale daglichtconstructie wordt op basis van
de door Van Boven uitgevoerde berekening in
eigen bedrijf geproduceerd. Zowel de bewerking
van het aluminium, zoals het buigen, boren, zagen
enz., als de bewerking van het toe te passen
kunststof beglazingsmateriaal gebeurt door vakkundig personeel. De toepassing van hoogwaardige materialen en de jarenlange ervaring staan
borg voor de kwaliteit. Bovendien kan Van Boven
dankzij eigen productie een concurrerend prijsniveau hanteren.
Ontwikkeling van nieuwe producten
De pioniersmentaliteit die ten grondslag ligt aan de
huidige marktpositie van Van Boven als kunststoffenproducent is nog steeds karakteristiek voor het
bedrijf. Een hecht team van deskundige medewer
kers is dagelijks bezig met de verbetering van de
bestaande en de ontwikkeling van nieuwe kunststof producten.
Metaalconstructies
en profielsystemen
Naast de productie van lichtdoorlatende kunststof
plaatmaterialen beschikt Van Boven over uitgebreide faciliteiten voor fabricage en montage van
constructies in staal of aluminium.
Een eigen aluminium profielsysteem zorgt dat Van
Boven de juiste oplossing heeft voor elke denkbare toepassing van daglichtconstructies.
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Oneindige variatie door
uniek profielsysteem
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Novacryl: UV-beschermd
Zowel de enkelwandige als de meerwandige polycarbonaatplaten zijn voorzien van UV beschermende coating waardoor verkleuring wordt voorkomen
en weersinvloeden geen nadelig effect hebben op
de hoge slagvastheid en de lichttransmissie.
Aluminium profielen in vele variaties
Van Boven lichtstraten worden geleverd in enkelwandige en dubbelwandige uitvoering. De aluminium constructie kan zowel brut, geanodiseerd als
gemoffeld geleverd worden. Standaard wordt de
constructie in een brute uitvoering geleverd. Het
systeem is zelfdragend en kan op iedere gewenste
ondergrond of opstand gemonteerd worden.
De overspanning bedraagt standaard maximaal
9 meter en de standaardhoogte is ca. 1/5 van
de breedte. Ook voor afwijkende tooghoogten,
bijvoorbeeld h=1/8 B, halve- of kwartcirkelvormen,
piramidevormen en koepelvormen heeft Van Boven profielsystemen beschikbaar.
Ventilatie en brandveiligheid
In de Novacryl lichtstraten kunnen verschillende
ventilatiesystemen toegepast worden. Van simpele
manueel te bedienen ventilatiekleppen tot geavanceerde elektrische of pneumatische systemen
voor automatische rook- en warmte afvoersystemen. De combinatie van de brandvertragende
eigenschappen van de toegepaste plaatmaterialen
met een goed ventilatiesysteem maken dat de Van
Boven lichtstraten aan de hoogste veiligheidseisen
kunnen voldoen.

Novacryl in acrylaat
of polycarbonaat
Van Boven standaard lichtstraten en lichtelementen worden geleverd in verschillende beplatingsuitvoeringen. De materiaalkeuze en de
uitvoering is afhankelijk van de toepassing en
de eisen van de opdrachtgever. Hoogwaardige
acrylaatplaten (b.v. Plexiglas® of Perspex®) of
een vrijwel onbreekbare polycarbonaat (Lexan®
of Makrolon®) voor inbraak- of vandalismegevoelige plekken. Glashelder, opaal of in kleur.
Enkel-, dubbel-, drie- of vierwandig. Mogelijkheden volop!

Montage en service
In nauw overleg met de opdrachtgever of de architect zorgt Van Boven dat iedere Novacryl lichtconstructie exact voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Elk project, groot of klein, wordt zorgvuldig
begeleid, van tekentafel tot definitieve montage
door onze eigen gespecialiseerde montageteams.
Omdat verwerking van de kunststof beglazing,
productie van de lichtstraat en de montage op de
bouwplaats van begin tot eind in één hand zijn kan
Van Boven strakke planningen maken en realiseren.
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Novacryl daglichtconstructies op maat
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Specialist in daglichtconstructies
Naast een uitgebreid assortiment standaard
daglichtconstructies, ontwerpt, ontwikkelt en
fabriceert Van Boven Projectbouw ook daglichtconstructies op maat. Speciale projecten, met een
geheel eigen vormgeving en afwijkende vormen
en maten. Hier heeft de fantasie van de architect
vrij spel en kan men bij uitstek profiteren van de
technische kennis en adviezen van Van Boven.
De oneindige variatiemogelijkheden van het Van
Boven profielsysteem bewijzen ook hier uitstekend hun waarde, maar vaak worden speciale
aluminiumconstructies ontworpen voor die ene
specifieke toepassing. In de loop der jaren heeft
Van Boven in West- en Oost-Europa grote en
kleinere projecten gerealiseerd: overdekte winkelcentra, promenades, overkappingen in kantoor en
bedrijfsgebouwen, zwembaden en sporthallen,
stations en ziekenhuizen.
Snelle levering door eigen productie
Misschien nog belangrijker dan bij de standaard
constructies is de eigen productie van speciale
Van Boven daglichtconstructies. Onafhankelijk
van leveranciers kan Van Boven plaatmaterialen,
profielen en constructies aanpassen naar behoefte
en moeiteloos inpassen in het productieproces.
Dit levert zowel prijstechnisch als qua levertijd een
interessante voorsprong op aanbieders die afhankelijk zijn van derden.

Onbegrensde mogelijkheden in kunststof
en aluminium

Projectbegeleiding van A tot Z
Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden, adviseren wij eventuele opdrachtgevers ons
project-team al in een vroeg stadium in te schakelen. Zo kunnen vaak in de ontwerpfase al aanzienlijke kosten bespaard worden. Een scherpe
calculatie op basis van de vereiste specificaties,
doordachte en gefundeerde materiaalkeuze en
constructiedetails, een goede planning van de
fabricage en de eindmontage, zijn de factoren die
de kwaliteit van Van Boven Projectbouw bepalen.
oude en nieuwe daglichtconstructie

Daglicht speelt een grote rol in de architectuur.
Lichte materialen als kunststof en aluminium
geven de architect vandaag de dag ongekende mogelijkheden om door middel van natuurlijk licht een prettige en leefbare atmosfeer te
scheppen in gebouwen en ruimten waar mensen wonen, werken of zich ontspannen.
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Item

Optimale veiligheid en comfort
met ventilatiesystemen en
rook/warmte-afvoersystemen
Tekst

Certificering
De Van Boven aluminium gebogen
lichtstraten en RWA-luiken zijn
overeenkomstig de Europese normen
getest en gecertificeerd. Getest op
aerodynamische luchtdoorlaat,
sneeuwbelasting, windbelasting,
brand, duurzaamheid, en
mechanische eigenschappen.
RWA-luiken
NEN-EN 12101-2 / NBN S-21-208-1
Lichtstraten
NEN-EN 14963
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Natuurlijke en mechanische ventilatie
Licht en warmte zijn onafscheidelijk. Overvloedig
zonlicht kan de temperatuur tot ongewenste hoogte op laten lopen. Ventilatie is dan noodzakelijk. In
Van Boven daglichtconstructies kunnen diverse
vormen van ventilatie worden toegepast. Natuurlijke ventilatie door middel van ventilatieluiken of
roosters, handbediend, elektrisch of pneumatisch.
Ventilatiesystemen die automatisch openen en
sluiten bij wind en/of regen. Alles is mogelijk.

enkele luikopening
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Rook- en warmte-afvoersystemen
Een goede ventilatie kan voor een aangename
binnentemperatuur zorgen, maar er is ook een
belangrijk veiligheidsaspect. In geval van brand is
het van het hoogste belang dat warmte, rook en
mogelijke giftige gassen snel afgevoerd worden.
Eventueel in het gebouw aanwezige mensen kunnen dan sneller vluchten en de brandweer hoeft
geen kostbare tijd te verliezen met het maken van
rook-afvoeropeningen. De brandhaard kan sneller
gelokaliseerd en bestreden worden. Een ventilatiesysteem gekoppeld aan een systeem voor rooken warmtesignalering (RWA), kan veel onnodige
schade aan gebouwen en materialen, en zelfs
verlies van mensenlevens voorkomen.
Veiligheidsvoorschriften en normen
In samenwerking met een producent van rooken warmteafvoer apparatuur kan Van Boven een
geïntegreerd pakket van lichtconstructie, ventilatie
en RWA verzorgen. Al onze apparatuur voldoet
aan de hoogste DIN- en VdS normen (Verband der
Sachversicherer).

breedte
lichtstraat

Dichte stand

breedte
lichtstraat

Ventilatiestand

Leverbare opties
• Accoustisch + optisch alarm
• Indicatiebord
• Tijdklok
• Regen- en windmelder

breedte
lichtstraat

Open stand
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Keuzemogelijkheden
in kunststof beplating

Een breed scala
aan producten
Op basis van de gestelde eisen zal voor de
kunststof beglazing een keuze gemaakt worden tussen enkel- of dubbelwandig massief
acrylaat of polycarbonaat en meerwandige
(twee-, drie-, vier- of vijfwandig) polycarbonaat.
Op de acrylaatplaten wordt een fabrieksgarantie van 10 jaar gegeven m.b.t. het verlies
aan lichttransmissie, terwijl op polycarbonaat,
zowel massief als meerwandig, een fabrieksgarantie wordt gegeven van 10 jaar op zowel
lichttransmissie als de blijvende hoge slagvastheid. Alweer een groot voordeel dat Van Boven
bv zijn klanten biedt.

Novacryl

Novacryl

Novacryl

Novacryl

enkelwandig

Acrylaat (PMMA)
dubbelwandig

enkelwandig

dubbelwandig
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10/4

16/3

5.3 W/m²K

2,8 W/m²K

5.3 W/m²K

2,8 W/m²K

3,7 W/m²K

3,4 W/m²K

2,5 W/m²K

2,4 W/m²K

Lichttransmissie
Glashelder

ca. 92%

ca. 85%

ca. 88%

ca. 77%

ca. 88%

ca. 88%

ca. 74%

ca. 82%

Lichttransmissie
Opaal

ca. 82%

-

ca. 50%

-

ca. 50%

ca. 57%

ca. 50%

ca. 51%

Lichttransmissie
Opaal/glashelder

-

76%

-

ca. 44%

-

-

-

-

B2

B2

B-s1, d0

B-s1, d0

M1

B-s1, d0

B-s1, d0

B-s1, d0

Isolatiewaarde

Brandklasse

Polycarbonaat (PC)
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Deurluifels, carports
en shoppingcarcenters

Duurzaam en
onderhoudsvriendelijk
Een speciaal segment van de Van Boven daglichtconstructies wordt gevormd door speciaal
producten, zoals deurluifels, carports en
shoppingcarcenters. Ook deze producten
worden geheel naar wens van de opdrachtgever geproduceerd en ook bij deze producten
is vrijwel iedere afmeting en vorm mogelijk.
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Carports in standaard uitvoering of op maat
Carport-concept
Op basis van haar ervaring heeft Van Boven een
carport-concept ontwikkeld. Het concept bestaat
uit geheel in eigen huis ontwikkelde aluminium
profielen die standaard gemoffeld worden in een
door u te kiezen kleur. De kunststof platen zijn
verkrijgbaar in een massieve of een kanaalplaat
uitvoering. De carport is verkrijgbaar in een 9-tal
standaard afmetingen en kan desgewenst losstaand of aan het huis gemonteerd worden. Het
concept is geheel gestandaardiseerd wat betekent dat de profielen de juiste lengte hebben, de
kunststof platen op maat zijn en alle benodigde
bevestigingsmaterialen worden bijgeleverd. U kunt
de carport zelf monteren of desgewenst door onze
monteurs laten monteren. In sommige situaties
kan het voor komen dat het bijna onmogelijk is
om een standaard carport te maken die voldoet.
Wij kunnen daarom ook carports ontwerpen naar
de individuele wens van elke klant. Dankzij de
talloze mogelijkheden in vormen, afmetingen en
profielkleuren kunt u altijd een Van Boven carport
bedenken die volledig past bij de architectuur van
uw woning.
Standaard afmetingen
Breedte
2,5 meter

Breedte
3,0 meter

Breedte
3,5 meter

2500 x 5000 mm

3000 x 5000 mm

3500 x 5000 mm

2500 x 6000 mm

3000 x 6000 mm

3500 x 6000 mm

2500 x 7000 mm

3000 x 7000 mm

3500 x 7000 mm

Eigenschappen Acrylaat
Toepassingsgebied
: -20 tot +85ºC
Lichttransmissie helder : 92%
Lichttransmissie opaal : 82%
Gewicht
: 1,15 g/cm³
Hoge lichtdoorlating.
Eigenschappen Polycarbonaat
Toepassingsgebied
: -20 tot +100ºC
Lichttransmissie helder : 88%
Lichttransmissie opaal : 50%
Gewicht
: 1,20 g/cm³
Exceptionele slagvastigheid. Vrijwel onbreekbaar.
Stabu specificatie met fabrikaat/
type aanduiding
Nummer
: B415300
Groep
: Daklichtkap element
Variant 016.f01
Vlakke hellende plaat, beglazingsprofiel
Versie
: 103 U/W-markering
Novacryl lichtstraat, vlakke kunststofplaat
in zelfdragende aluminium profielen.
Variant 112.f01
Gebogenplaat, beglazingsprofiel
Versie
: 101 U/W-markering
Novacryl lichtstraat, gebogen kunststofelementen
in voorgebogen zelfdragende aluminium profielen.

Afwijkende maten op aanvraag.

Mogelijkheden van de beplating
- Polycarbonaat Kanaalplaat 10 mm helder
- Polycarbonaat Kanaalplaat 10 mm opaal (melkwit)
- Acrylaat massief 4 mm helder
- Acrylaat massief 4 mm opaal (melkwit)
- Acrylaat massief 4 mm brons
- Polycarbonaat massief 4 mm helder
- Polycarbonaat massief 4 mm opaal (melkwit)
- Polycarbonaat massief 4 mm brons
De standaard leverbare kleuren zijn wit, grijs,
blauw, en groen. Andere kleuren op aanvraag.

losstaand

kopzijde
geﬁxeerd

zijkant
geﬁxeerd

tweezijdig
geﬁxeerd

geschakeld
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Altijd mooie zomeravonden
met een terrasoverkapping!

Nog meer woongenot
Wie door het jaar heen langer van het buitenleven wil genieten denkt aan een terrasoverkapping. De zomeravonden worden zeer behaaglijk en kostbare tuinmeubelen en kussens
staan lekker droog. Kortom een plezierige
aanvulling op uw woongenot.

De Van Boven terrasoverkapping is in verschillende standaardmaten verkrijgbaar. Deze terrasoverkapping bestaat uit aluminium profielen, standaard
gemoffeld in de kleuren wit (RAL 9010) of antraciet
(RAL 7016), in combinatie met polycarbonaat
kanaalplaten. Voor de doe-het-zelver is de
montage eenvoudig te realiseren.

wordt de dikte bepaald, normaliter bij een overspanning van 2100 mm wordt de dikte van 10 mm
toegepast en bij een overspanning van 3100 mm
wordt een dikte van 16 mm toegepast. Daarnaast kunnen de Van Boven terrasoverkappingen
uitgevoerd worden met acrylaat of polycarbonaat
massieve beplating in de kleur helder of opaal.

Dieptematen
U heeft de keuze uit 2 dieptematen: 210 of 310
cm. Bij 210 cm wordt een 10 mm kanaalplaat
toegepast en bij 310 cm een 16 mm kanaalplaat.

Zijwanden
De terrasoverkappingen zijn eenvoudig uit te breiden met zijwanden. Deze bieden extra bescherming tegen wind, zo worden het altijd mooie
zomeravonden. Voor technische ondersteuning
en prijsbepaling neemt u contact op met
Van Boven Projectbouw.

LED-verlichting
De terrasoverkappingen kunnen voorzien worden
van energiezuinige LED-verlichting. Deze worden
aangestuurd door een universele LED adapter,
waarop maximaal 5 LED-lampen aangesloten
kunnen worden.
Massief acrylaat of polycarbonaat
De terrasoverkappingen worden standaard uitgevoerd in polycarbonaat kanaalplaten in de kleur
helder of opaal. Afhankelijk van de overspanning
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Model 210 cm

Model 310 cm
(Uitval x Lengte)

2100 x 3275 mm

3100 x 3275 mm

2100 x 4345 mm

3100 x 4345 mm

2100 x 5415 mm

3100 x 5415 mm

2100 x 6000 mm

3100 x 6000 mm

2100 x 6485 mm

3100 x 6485 mm

Afwijkende maten op aanvraag.

Lichtstratenconstructies mogelijkheden

Lichtstratenconstructies impressies
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LICHTKOEPELS

PERFECTIE TOT IN DETAILS

GOLFPLATEN

DAGLICHTCONSTRUCTIES

KWALITEIT IN MAATWERK

Technische informatie en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande mededelingen gewijzigd worden.

DAGLICHT VOOR IEDEREEN

VORM IN DAGLICHT

Daglicht maakt mensen gelukkiger en ruimtes mooier. Daarom speelt daglichtinval ook zo’n belangrijke rol in de
architectuur. De heer J.G. van Boven zag dit ook. Al snel na de oprichting van Kunststoffenindustrie Van Boven B.V. in
1951 richt het bedrijf zich op de productie van transparante producten voor de bouw: polyester platen en lichtkoepels,
die sfeer en uitstraling aan een gebouw geven. Van Boven is een onderneming met een pioniersmentaliteit.
We produceren onze daglichtproducten in eigen bedrijf. Inmiddels kunnen we uiteenlopende kunststoffen verwerken,
zoals glasvezelversterkte polyester, acrylaat, PVC en vrijwel onbreekbaar polycarbonaat. Dertig jaar na de oprichting
breidde Van Boven uit met een onderneming die zich speciaal toelegt op projectbouw. En om de productie en
montage van lichtstraten en daglichtconstructies compleet in eigen huis te kunnen houden, ontwikkelde Van Boven
de benodigde aluminium profielen ook zelf, in eigen fabriek. Na bijna zeventig jaar is onze focus nog steeds dezelfde:
wij maken daglichttoetreding mogelijk, op alle niveaus; van schuurtje tot ziekenhuis, nationaal en internationaal voor
zowel nieuwbouw als renovatie.

Schelluinsestraat 52-56
Postbus 101, 4200 AC
Gorinchem, Nederland

T +31 (0)183 63 34 77
info@van-boven.com
www.van-boven.com

BOS Reclame, Gorinchem juni 2020 

De meerwaarde die deze lichtdoorlatende producten bieden, werd de focus van het bedrijf: daglicht voor iedereen!

