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Vi producerar och levererar alla typer av takljuskupoler, fasta och öppningsbara, antingen
polykarbonat eller akryl.
Våra takluckor för brand- och rökutvädring, med tillhörande ventileringssystem, styrenheter och
tillbehör är CE-godkända enligt DS/EN 12101 standard.
Vi har vår egen interna serviceavdelning som kan hjälpa till med montering, installation, idrifttagning
och årliga lagstadgade underhåll av anläggningen.
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JET Domex A/S grundades 2003 och har sedan 2014 ägts av JET-gruppen. JET-gruppen är en
internationell, tysk koncern, med mer än 40 års erfarenhet av tak- och brandventilation. JET
Group sysselsätter idag mer än 650 anställda och har 25 kontor i hela Europa.
JET Domex är den ledande tillverkaren och leverantören av tak- och brandventilation, och har
sin egen serviceavdelning som kan hantera montering, installation och kontroll av
anläggningarna.
Vi tillverkar alla typer av takfönster, antingen i polykarbonat (PC) eller akryl (PMMA), med
tillhörande ventileringssystem för antingen brand- eller komfortventilation.
Vi kan hjälpa dig med byggprojekt och är alltid redo att delta i en dialog om dina specifika
krav. Oavsett om ditt byggprojekt kräver takljuskupoler av standarstorlekar eller specialmått
finner vi den rätta lösningen för dig.

Med JET Domex får du många fördelar:










Produkter av högsta kvalitet
Flexibla och säkra lösningar
CE-godkänd brandventilation
Komfortventilation och intelligent styrning
Serviceavtal – säkrar en problemfri drift av dina takljuskupoler
Marknadens bredaste sortiment av brandventilation
Interiörbeklädnad kan utföras enligt önskemål
Branschens bästa termiska isoleringsvärden
Egen service- och monteringsavdelning
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Välvd ljusrad med vindskärmar

Välvd PC takljuskupol

Cirkulär takljuskupol

Pyramidformad
takljuskupol

Välvd PC takljuskupol med dubbelöppning
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PC T A K L J U S K U P O L E R
- STYRKA OCH FLEXIBILITET

Kan fås med uvärden som
uppfyller BR20
kraven
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------------------------------------------------------------------------------------------------- PC TAKLJUSKUPOLER -------

Välvda, plana eller sadelformade - 10 mm, 20 mm eller 30 mm PC
En säker lösning
Takljuskupoler i polykarbonat (PC) används vanligtvis i industri- och lagerbyggnader, där det också
finns efterfrågan på brandventilation. PC takljuskupoler är en kostnadseffektiv lösning, med bra
utseende, som dessutom ger ett behagligt ljus och nödvändigt luftbyte i kombination med antingen
komfort eller brandventilation.
Hållbara material
PC takljuskupoler tillverkas av polykarbonat, ett termoplastmaterial med hög väderbeständighet och
mycket hög slagtålighet. PC-plattorna är tillverkade med en UV-beständig yta, vilket förlänger
produktens livslängd och förhindrar den stora majoriteten av UV-strålar från att tränga genom
takljuskupolen.
Många alternativ
PC takljuskupoler är antingen välvda, platta eller sadelformade och de finns tillgängliga med 10 mm
(5-skikts) 20 mm (9-skikts) eller 30 mm (13-skikts) plattor. Takljuskupolerna levereras som klara eller
opaka, men finns även som gråfärgade utan ljusgenomsläpp som är optimala till idrottsanläggningar
eller till byggnader med ljuskänsliga produkter. Storleken på takljuskupolerna är vanligtvis
standardstorlekar, men dessa kan naturligtvis anpassas efter dina specifika önskemål och behov.
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------------------------------------------------------------------------------------------------- PC TAKLJUSKUPOLER -------

85
mm

Mätprincip - enkelt och hanterbart

Ext. aluminiumkantmått
Kupolmått + 130 mm
Ext. karmmått
Massiv karm – kupolmått + 88 mm
Isolerad karm – kupolmått + 96 mm

Kupolmått

PC-plattorna monteras i strängpressade aluminiumprofiler och den
yttre tätningen mellan aluminium och polykarbonat är gjord med
butylpackning.
Inuti
är
takljuskupolen
försedd
med
5
köldbryggesäkerhet, vilket bidrar till att förbättra U-värdet och
samtidigt bidrar till att undvika att kondens i karmen.

------------------------------------------------------------------------------------------------- PC TAKLJUSKUPOLER -------

20 mm 9-skikt

Ljusgenomsläpp (%)
Ljuddämpning (dB)
G-värde (%)
U-värde, PC-platta (W/m2K)
U-värde, kupol inkl. massiv karm (W/m2K) (*a)
U-värde, kupol inkl. isolerad karm (W/m2K) (*a)
U-värde, kupol inkl. massiv karm (W/m2K) (*b)
U-värde, kupol inkl. isolerad karm (W/m2K) (*b)
U-värde, kupol inkl. massiv karm (m/öppn.lucka) (*c)
U-värde, kupol inkl. massiv karm (m/öppn.lucka) (*c)

klar
46
22
47
1,6
1,7
1,5
1,7
1,5
1,7
1,5

opak
42
22
45
1,6
1,7
1,5
1,7
1,5
1,7
1,5

30 mm 13-skikt

klar
35
23
38
1,1
1,5
1,2
1,4
1,2
1,4
1,2

opak
29
23
35
1,1
1,5
1,2
1,4
1,2
1,4
1,2

*a = resultat gäller för måtten 120 x 240 cm och 30 cm karm ovanför det färdiga taket
*b = resultat gäller för måtten 240 x 480 cm fasta takljuskupoler och 30 cm karm ovanför det färdiga taket
*c = resultat gäller för måtten 240 x 480 cm tak med skjutbara dubbla luckor och 30 cm karm ovanför det
färdiga taket

Här kan du se - våra standardstorlekar
Kupolmått
88 x 193 cm
100 x 100 cm
100 x 200 cm
100 x 240 cm
120 x 120 cm
120 x 240 cm
120 x 480 cm
240 x 240 cm
240 x 480 cm

Utvändig karm*
96,8 x 201,8 cm
108,8 x 108,8 cm
108,8 x 208,8 cm
108,8 x 248,8 cm
128,8 x 128,8 cm
128,8 x 248,8 cm
128,8 x 448,8 cm
248,8 x 248,8 cm
248,8 x 488,8 cm

Utvändig alu-kant
101 x 206 cm
113 x 113 cm
113 x 213 cm
113 x 253 cm
133 x 133 cm
133 x 253 cm
133 x 493 cm
253 x 253 cm
253 x 493 cm

Höjd/välvning
9 cm
11 cm
11 cm
11 cm
13 cm
13 cm
13 cm
21 cm
21 cm

* Måtten gäller för massiva träkarmar
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Kan fås med
u-värden
som uppfyller
BR20 kraven

AKRYLTAKLJUSKUPOLER
– SNYGG DESIGN OCH HÖG
KVALITET
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------------------------------------------------------------------------------------------------- AKRYLTAKLJUSKUPOLER ----

Välvd kupol

Sadelformad kupol

Pyramidkupol

Fokus på ljusinsläppet…

En exklusiv och estetisk lösning
Akrylkupoler är en exklusiv lösning, de används främst till byggnader där det är viktigt med
ljusinsläpp. Exempel kan vara privata hem och garage, kontor eller skolor, institutioner och andra
offentliga byggnader.
Akrylkupolerna är gjorda av polymetylmetakrylat (PMMA), som är ett termoplastiskt material med en
mycket god väderbeständighet och styrka. En UV-absorbator blandas med materialet vilket förhindrar
den stora majoriteten av UV-strålarna från att tränga genom takljuskupolen.
Du kan få akryltakljuskupoler i många olika storlekar, och de skapar ljus i det dagliga livet på ett
exklusivt sätt. I kombination med våra öppningsbara system kan de användas för både komfort- och
brandventilation.
2, 3, 4 eller fyra skikt med horisontell platta
Akryl takfönster har olika former och storlekar. Du kan välja mellan konvex, sadelformad eller
pyramid i antingen 2-, 3-, 4- eller fyra skikt med en horisontell akrylplatta. Dessutom kan du välja
antingen klart eller opakt akryltakljuskupol.
Klara takljuskupoler är optimala för exempelvis kontorsmiljöer där det inkommande ljuset är i fokus,
medan opaka kupoler ofta används i omklädningsrum och badrum, eller rum där det önskas ett mer
diffust ljus.
Du kan med fördel välja takfönster med fyra skikt, eller fyra skikt med en horisontell akrylskiva, om
du har speciella krav på ljudisolering och U-värde. I situationer där det finns ett större behov av
antingen brusreducering eller isolering (U-värde), är det dock rekommenderat att använda tvåskiktskupoler.
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------------------------------------------------------------------------------------------------- AKRYLTAKLJUSKUPOLER ---

2-skikt
på massiv, fast karm

3-skikt
på massiv,
öppningsbar karm

4-skikt
på isolerad,
fast karm

4-skikt + platta
på isolerad,
öppningsbar karm

Akrylkanterna är inneslutna i strängpressade aluminiumprofiler. Den
speciella plastprofilen mellan akrylkskikten garanterar ett fast avstånd
mellan plattorna, och dessutom en förbättrad isoleringsförmåga i
kantzonen. Den yttre tätningen mellan aluminium och det yttre
akrylskiktet görs med butylpackning.
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------------------------------------------------------------------------------------------------- AKRYLTAKLJUSKUPOLER ----

2-skikt

Ljusgenomsläpp (%)
Ljuddämpning (dB)
G-värde (%)
U-värde, Kupol (W/m2K)
U-värde, kupol inkl. massiv karm
(W/m2K) (*a)
U-värde, kupol inkl. isolerad karm
(W/m2K) (*a)
U-värde, kupol inkl. massiv karm
(W/m2K) (*b)
U-värde, kupol inkl. isolerad karm
(W/m2K) (*b)

3-skikt

4-skikt

4-skikt +
platta
klar
opak
NPD NPD
NPD NPD
NPD NPD
1,2
1,2
1,5
1,5

klar
85
20
74
3,1
2,2

opak
72
20
66
3,1
2,2

klar
78
22
68
2,0
1,9

opak
61
22
56
2,0
1,9

klar
72
23
62
1,5
1,8

opak
52
23
48
1,5
1,8

1,8

1,8

1,5

1,5

1,4

1,4

1,1

1,1

2,2

2,2

1,9

1,9

1,7

1,7

1,4

1,4

2,1

2,1

1,6

1,6

1,4

1,4

1,1

1,1

* a = resultat gäller för 75 x 75 cm och 30 cm karm ovanför det färdiga taket
* b = resultat gäller för 120 x 240 cm och 30 cm karm ovanför det färdiga taket

Här kan du se - Våra standardstorlekar
Fönstermått
52 x 52 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm
75 x 75 cm
85 x 85 cm
88 x 193 cm
100 x 100 cm
100 x 200 cm
120 x 120 cm
120 x 240 cm

Utv. karm*
60,8 x 60,8 cm
68,8 x 68,8 cm
68,8 x 98,8 cm
68,8 x 128,8 cm
83,8 x 83,8 cm
93,8 x 93,8 cm
96,8 x 201,8 cm
108,8 x 108,8 cm
108,8 x 208,8 cm
128,8 x 128,8 cm
128,8 x 248,8 cm

Utv. alu-kant
65 x 65 cm
73 x 73 cm
73 x 103 cm
73 x 133 cm
88 x 88 cm
98 x 98 cm
101 x 206 cm
113 x 113 cm
113 x 213 cm
133 x 133 cm
133 x 253 cm

Höjd/välvd
15 cm
21 cm
21 cm
21 cm
24 cm
24 cm
27 cm
27 cm
27 cm
30 cm
30 cm

Höjd/pyramid
23 cm
26 cm
33 cm
37 cm
43 cm
36 cm
-

Höjd/sadel
26 cm
26 cm
26 cm
30 cm
36 cm

* Måtten gäller för massiva träkarmar
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PC L A N T E R N I N E R L J US PÅ LÄNGDEN

Kan fås med
u-värden som
uppfyller BR20
kraven
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- PC LANTERNINER ----

Välvda eller sadelformade - 10 mm, 20 mm eller 30 mm PC

Lanterniner i polykarbonat (PC) används i byggnader
där det finns en önskan om en mer exklusiv design.
Med PC-lanterniner får du också ett garanterat bra ljus
och minimal genomträngning av takytan.
Våra PC-lanterniner finns i 10 mm 5-skikt, 20 mm 9skikt eller 30 mm 13-skikt, sadelformade, välvda, eller
som en speciallösning enligt dina önskemål.
Lanterninerna är tillverkade av klar, opak, eller färgad
PC, som är ett termoplastiskt material med hög
väderbeständighet och utmärkt slagtålighet.
Därför har lanterninerna lång livslängd
PC-plattorna är tillverkade med en UV-skyddad yta,
vilket förlänger livslängden på produkten och
förhindrar den stora majoriteten av UV-strålar från att
tränga genom takfönstret. PC-plattorna monteras i
strängpressade aluminiumprofiler. Den externa
tätningen mellan aluminium och polykarbonat görs
med en butylpackning. På insidan är våra lanterniner
utrustade med köldbryggesäkerhet, vilket bidrar till att
förbättra U-värdet och samtidigt bidrar till att undvika
att kondens i karmen.
PC-lanterniner kan levereras med öppna sektioner för
både brand- och komfortventilation. Beslag installeras så att de är i jämnhöjd med den fasta delen av
lanterninen.

20 mm 9 mm

Ljusgenomsläpp (%)
Ljuddämpning (dB)
G-värde (%)
U-värde, PC-platta (W/m2K)
U-värde, kupol på isolerad karm, icke öppningsbar
(W/m2K) (*a)
U-värde, kupol på isolerad karm med dubbelöppning (*b)

30 mm 13-skikt

klar
46
22
47
1,6
1,5

opak
42
22
45
1,6
1,5

klar
35
23
38
1,1
1,2

opak
29
23
35
1,1
1,2

1,6

1,6

1,3

1,3

* a = resultat gäller för 240 x 2100 cm välvd lanternin med 30 cm karm ovanför det färdiga taket
* b = resultat gäller för 240 x 2100 cm välvd lanternin med fyra stycken 240 x 240 cm dubbelöppningar och 30
cm karm ovanför det färdiga taket
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CIRKULÄRA T A K L J U S K U P O L E R
LÅT LJUSET KOMMA IN
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----------------------------------------------------------------------------------------- CIRKULÄRA TAKLJUSKUPOLER ----

Exklusiv lösning med runda former
Otaliga möjligheter med cirkulära takljuskupoler
Cirkulära akryltakljuskupoler från JET Domex är en exklusiv lösning med ett snyggt utseende, vilken
ger ett behagligt ljusinsläpp.
De cirkulära takljuskupolerna kan användas i många olika situationer, såsom till arbetsplatser och till
utställningshallar, köpcentrum och olika kontorsmiljöer.
Hitta rätt storlek
Karmen är konisk och tillverkad av glasfiberarmerad polyester och isolerad med polyuretanskum.
Själva kupolkanten är tillverkad av PVC och är helt underhållsfri. Den finns i standarddiameterna 60
cm och 100 cm eller andra diameter vid önskemål.
Den cirkulära takljuskupolen kan tillverkas i storlekarna 40 cm till 250 cm i diameter med möjlighet
att få öppningsbar för komfortventilation.
3-skikt

U-värde, kupol inklusive karm, 100 cm diameter
G-värde – klar (%)
G-värde – opak (%)
Ljusgenomsläpp – klar (%)
Ljusgenomsläpp – opak (%)
Ljuddämpning (dB)

1,5 W/m2K
6
56
7
61
2

3-skikts akryltakljuskupol
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- BRANDVENTILATION ----

NATURLIG BRANDVENTILATION
DS/EN 12101-2 GODKÄND
Brandgasventilation från JET Domex A/S
Den typ av brandventilation som JET Domex A/S levererar är naturlig brandventilation. Här avleds
rök och värme genom termisk bärighet om en byggnad brinner.
JET Domex A/S har även rök och värmedetektorer för brandventilation. Dessutom får du 24, 36 och
48 volt brandlucka och CO2-luftöppningssystem. Jämfört med 24 volt ger 48 volt brandlucka ett
finansiellt sparande i form av en strömförbrukning som endast är 2 ampere, installationskablarnas
tjocklek reduceras med 50-60 %, samt så kan styrenheterna användas till dubbelt så många
öppningssystem.
Tabellerna nedan visar ett urval av våra takljuskupoler med brandventilation. Alla typer testas av ett
anmält institut och godkänts i enlighet med gällande krav.

PC lanterniner/PC-takljuskupoler med brandventilation med dubbelöppning och med vindskydd
Storlek på öppningssektioner

160 x 200 cm
160 x 240 cm
200 x 200 cm

Aa = 2,05 m2
Aa = 2,50 m2
Aa = 2,56 m2

Aa = 3,12 m2
Aa = 3,07 m2
Aa = 3,74 m2

200 x 240 cm
240 x 200 cm
240 x 240 cm

Välvda PC-takljuskupoler, standardstorlekar med brandventilation med enkel öppning
Kupolmått

100 x 100 cm
100 x 200 cm
100 x 240 cm

Aa = 0,62 m2
Aa = 1,02 m2
Aa = 1,18 m2

Aa = 0,86 m2
Aa = 1,32 m2

120 x 120 cm
120 x 240 cm
-

PC-takljuskupoler med brandventilation med dubbelöppning och med vindskydd
Storlek på öppningssektioner, kupolmått max 30 cm längre än öppningssektion

160 x 200 cm
160 x 240 cm
200 x 200 cm

Aa = 2,24 m2
Aa = 2,69 m2
Aa = 2,80 m2

200 x 240 cm
240 x 200 cm
240 x 240 cm

Aa = 3,36 m2
Aa = 3,36 m2
Aa = 4,03 m2

120 x 120 cm
120 x 240 cm

Aa = 0,82 m2
Aa = 1,27 m2

Akryltakljuskupoler med brandventilation
Kupolmått

100 x 100 cm
100 x 200 cm

Aa = 0,63 m2
Aa = 0,98 m2

(*) Plant fönster
Aa = aerodynamiskt område
Resultaten är giltiga vid en karmhöjd på 30 cm ovanför det färdiga taket.
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Geometrisk area (Ag) = längd (L) x bredd (b)
Aerodynamiskt område (Aa) = geometrisk area (Ag) x faktor Cv (Cv)
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Sadellanternin med dubbelöppning
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Öppningssystem fortakljuskupol med dubbelöppning

Välvd akryl

Öppningssystem för takljuskupol med dubbelöppning
Välvd lanternin med vindskärmar

Välvd takljuskupol med dubbelöppning och vindskärmar
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KOMFORTVENTILATION
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------------------------------------------------------------------------------------------------- KOMFORTVENTILATION ----

Komfortventilation – förenklar din vardag

Alla våra elektriska brandluckor kan förses med ett ventilationstryck som gör att de kan användas för
komfortventilation. Om det bara skall användas till komfortventilation är följande öppningssystem
lämpligare eftersom det inte omfattas av samma krav som öppningssystem för brandventilation, vilket
gör dem både mer diskreta och billigare:






Spindelöppnare
Tandem spindelöppnare
Snäckväxel
230V spindelmotor
230V kedjemotor

Som tillbehör till öppningssystemen finns det vind- och regnsensorer, veckotimer och termostat för
automatisk öppning och stängning. Dessutom finns det möjlighet att automatiskt styra den naturliga
ventilationen genom att installera JET Domex A/S Intelligenta Styrnings Komfort System (DISK).
Öppningsbara karmar kan levereras med en 230 volts motor för komfortventilation. Dessutom kan
man få en kedjemotor med fjärrkontroll, manuell öppning med spindeln och manöverstång eller
snäckväxel med snöre.

Tandem spindelöppnare

Snäckväxel

230 V spindelmotor

Spindelöppnare

230 V kedjemotor

Vind- och regnsensor
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INTELLIGENT KOMFORTSTYRING GENVÄGEN TILL ETT BRA INNEKLIMAT
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------------------------------------------------------------------------------------ INTELLIGENT KOMFORTSTYRNING ----

pekplatta

PC

surfplatta

mobil

Automatisk styrning av din naturliga ventilation
Med JET Domex Intelligenta Styrnings Komfort System får du det bästa utnyttjandet av naturlig
ventilation, och säkerställer ett optimalt inomhusklimat i dina byggnader.
Med hjälp av värdena för den önskade inomhustemperaturen, CO2-nivån och luftfuktigheten samt
mätningar av utetemperatur, vindhastighet och nederbörd sköter DISK-systemet automatisk och
lämplig öppning och stängning av dina takljuskupoler och fasadfönster.
DISK kan nås från dator, surfplatta eller smartphone
DISK-systemet kan styras via en dedikerad pekskärm, men kan också nås från vilken dator som helst,
surfplatta eller smartphone med tillgång till internet. Det grafiska gränssnittet gör det enkelt och
hanterbart att se både exteriör och interiör status på klimatet, öppna och stänga fönstren, samt ställa in
olika önskade parametrar. Vidare kan DISK-systemet programmeras för individuella inställningar, till
exempel så att det är bra luft på kontoret på morgonen innan alla dyker upp för att arbeta.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRÄKARMAR ----

44 mm massiv karm

48 mm isolerad karm

64 mm isolerad karm

Träkarmar, isolerade eller massiva
När du väljer karmtyp bör du vara medveten om att karmen tillsammans med valet av takljuskupol är
avgörande för u-värdet på takfönstret. Karmar kan också beläggas invändigt med lackerad eller
plastbelagd plåt där det finns krav på smidighet och rengöringsvänlighet. Du kan också få grundade
karmar.
Massiva träkarmar
44 mm tallkarm, V+ kvalitet, max. 18 % fukthalt vid bearbetning, fasta eller öppningsbara tillgängliga
i höjder från 120 mm och upp i steg om 90 mm. En öppningsbar karm är 46 mm högre än den fasta
karmen.
Karmarna är gjorda med 10 mm "pappkant", som bidrar till att säkerställa en bra täckning.
Öppningsbara karmar görs med tätningslist mellan den fasta och den öppningsbara delen och med
galvaniserade gångjärn med mässingsdetaljer.
Isolerade träkarmar
48 mm isolerad karm (för akryltakljuskupoler och PC takljuskupoler) är invändigt uppbyggd av 9 mm
vattentät plywood och 30 mm trästomme/mineralull. Den utvändiga beklädningen är 9 mm vattentät
plywood.
64 mm isolerad karm (för lanterniner) är invändigt uppbyggd av 9 mm vattentät plywood och 45 mm
trästomme/mineralull. Den utvändiga beklädningen är 9 mm vattentät plywood.
Isolerade karmar tillverkas i alla höjder och storlekar för ditt jobb, men vi rekommenderar en
karmhöjd på minst 30 cm.

23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAMAR ----

Ram till B6 och B9 korrugerad plåt
Standardram till B6 och B9
JET Domex har standarramar till B6 och B9 korrugerad plåt.
De finns i grått eller svart och är tillverkade av
glasfiberarmerad polyester, gjutna i ett ämne som passar
åsavstånd 107 cm. Kupolmåttet är 100 x 240 cm, och
karmhöjden är 30 cm.
Med våra standardramar sparar du arbetstid vid montering
och kan göra allt i ett steg, vilket resulterar i lägre
kostnader för dig.
Andra beslag
JET Domex A/S kommer gärna med förslag på ramar i olika situationer, och vi ger dig ett
dispositionsförslag, så kan enkelt du välja rätt lösning som passar dina behov.

20 mm 9-skikt

Ljusgenomsläpp (%)
Ljuddämpning (dB)
G-värde (%)
U-värde, takljuskupol på massiv karm (W/m2K) (*)

klar
46
22
47
1,6

opak
42
22
45
1,6

30 mm 13-skikt

klar
35
23
38
1,4

opak
29
23
35
1,4

* Resultaten gäller för 100 x 240 cm takfönsters och 30 cm karm ovanför det färdiga taket. Aa = 1,18 m2
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FASADPANELER ----

Sätt färg på din vardag med fasadpaneler

Med fasadpaneler har du möjlighet att utforma din
byggnad på ett unikt sätt, där färg, funktion, ljus
och design möts.
Färgade eller transparenta paneler
Panelerna kan tillverkas i en mängd olika färger,
men du kan också välja transparenta paneler - allt
beror på dina behov och krav för ditt byggprojekt.
Panelerna är idealiska för fasadbeklädning av stora byggnader eller för att mindre byggnader i
stadsmiljö, såsom cykelskjul och kiosker.
Fördelar med fasadpaneler från JET Domex:






Energibesparande genom användning av dagsljus
Lågt U-värde
Brandsäkerhetsgodkännande enligt EN 13501
Stor spännvidd minimerar underkonstruktion
Snabb och enkel montering
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NDS ----

NDS
Fallskyddsgaller

Ofta finns det inte tillräckligt med säkerhet på taket. Antingen saknas olika säkerhetsinstallationer, de
som finns är otillräckliga eller så är de för komplicerade att använda. Med fallskyddsgaller från JET
Domex uppnås ökad säkerhet på taket med en enkel modifikation. Fallskyddsgaller kan användas vid
storlekar upp till 2 x 3 m.

Fördelar med NDS fallskyddsgaller:







Kan eftermonteras
Har genomgått omfattande tester
Snabb och enkel installation
Permanent säkerhet på taket
Minimal påverkan på brandgasventilation
Behåller ljusinsläppet genom taköppningen
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- VARIO PROTECT ----

VARIO PROTECT
Fallskydd och skydd mot värme

VARIO PROTECT-systemet består av
aluminiumlameller och kan användas i ihop med
solskydd, vilket minimerar solvärme och kan även
användas som fallskydd.
Fördelar med VARIO PROTECT:






Effektivt skydd mot solvärme och bländning
Ett flexibelt system som kan anpassas till
många olika förhållanden
Permanent fallsäkerhetsskydd
Resistent mot brand
Skyddar mot väder och vind

Smart design
Utformningen av VARIO PROTECT-profilerna minimerar å ena sidan risken för överhettning av
byggnaden och maximerar å andra sidan ljuset när solen går ner.
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