
Toepassing Vision

Daglicht: betere arbeids-
omstandigheden en
lagere energierekening

Energie wordt niet goedkoper
‘Daglicht is gezond en kan een belangrijke rol spelen
in de verbetering van de arbeidsomstandigheden,’
vertelt directeur Horeman van Flowlight. ‘Dit was de
voornaamste overweging van de directie van Gicom,
een producent van compostverwerkingssystemen,
om dit product toe te passen. Voor de bouw van de
nieuwe productiehal wilde men om deze reden, net
als op het reeds bestaande gebouw, een daglicht
doorlatend systeem. Het bestaande gebouw is voor-
zien van glazen vensters bij de scheiding tussen het
dak en de wand, wat een geheel andere belichting
oplevert (noorderlicht).’ 

‘Naast de arbeidsomstandigheden speelde het finan-
ciële aspect een belangrijke rol. Deze overweging is
eigenlijk heel eenvoudig. Weinig mensen realiseren
zich hoeveel geld men per jaar aan het gebruik van
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De Vision is een doorontwikkeling op de Victory: een
thermo lichtelement dat is vervaardigd uit met glas-
vezels versterkt polyester. De elementen zijn voorzien
van een toplaag met een kleurechte film en een
onderbak met een film die de permeabiliteit (= door-
latendheid van vloeistoffen en gassen) verlaagt. De
toplaag fungeert als UV–barrière; in totaal hebben de
panelen een lichtdoorlaat van zo’n 68%. De lichtele-
menten zijn aan te sluiten op alle sandwich trapezi-
umprofielen. 

De doorontwikkeling van het product bestaat eruit,
dat de Vision is voorzien van een raster dat het bin-
nenvallende zonlicht spreidt, en daarmee een veel
groter oppervlak kan voorzien van daglicht. Het ele-
ment wordt vooralsnog enkel toegepast in de utili-
teitsbouw. Ontwikkelingen die het product ook
geschikt maken voor toepassing in de woningbouw
zijn in volle gang.

Voor niks gaat de zon op. Deze eenvoudige zegswijze formuleert een belangrijk verkoopar-
gument voor de thermo lichtpanelen van fabrikant Flowlight uit Heerlen. De panelen kunnen
immers, doordat ze werkruimten verlichten door middel van daglicht, een aanzienlijke
besparing betekenen op de energierekening. Inmiddels is het nieuwe lichtelement, dat het
bedrijf onlangs introduceerde, de Vision, al op enkele projecten toegepast, o.a. op de werk-
loods van Gicom te Biddinghuizen.
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kunstlicht kwijt is. Als je uitrekent hoeveel kiloWatt
je per dag hebt branden en vervolgens hoeveel dat per
dag kost, is het niet moeilijk om uit te rekenen wan-
neer je de investering in deze panelen hebt terugver-
diend. In het geval van Gicom betekent dat, ervan
uitgaande dat het kunstlicht acht uur per dag vijf
dagen per week brandt, en dat men 4 maanden in de
winter ook bij toepassing van deze panelen het licht
heeft branden, dat men de aanschaf binnen ongeveer
twee jaar heeft terugverdiend. Men kan tegenwerpen
dat de thermische isolatie minder is dan in een
gebouw zonder deze panelen, maar dan nog weegt
het niet tegen elkaar op; zeker omdat de isolerende
eigenschappen van de Vision enorm zijn verbeterd.
Energie wordt de komende jaren niet goedkoper, met
deze lichtelementen kan men daar eenvoudig op
besparen.’

Horeman: ‘De elementen zijn eenvoudig met behulp
van dakschroeven te bevestigen op sandwich trapezi-
um panelen. Daar zijn geen bijzondere vaardigheden
voor nodig. Verder zijn ze eenvoudig in het onder-
houd: wij schrijven één keer per jaar een reinigings-
beurt voor om de lichtdoorlaat zo optimaal mogelijk
te maken. De elementen zijn gewoon te wassen met
water en zeep. Ook zijn de elementen in staat om gro-
tere gewichten te weerstaan; het wordt ook toegepast
in sneeuwgebieden. Maar om beschadigingen te voor-
komen raden we het lopen op deze elementen af.’

Noorderlicht
De producent van compost verwerkingssystemen
Gicom uit Biddinghuizen wilde het noorderlicht in de
werkruimte laten schijnen. Vanwege de ligging van de
loods staat de zon de hele dag op het dak. Aan beide
zijden van het dak zijn in dominopatroon de elemen-
ten aangebracht, zodat de zon de hele dag naar bin-
nen schijnt. Op de foto’s is te zien dat het licht tot
tegen de wanden weerkaatst. Dat komt door het ras-
ter van spiegelende kokers dat zich bevindt tussen de
topplaat en de onderbak. Dit raster zorgt voor de
lichtspreiding (die voor een aangenaam licht in de
hele ruimte zorgt) en de extra isolerende werking. 

De toepassing van Vision op dit pand behoort tot de
eersten met het product in Nederland. Op korte ter-
mijn zullen echter meer toepassingen volgen, o.a. in
de wanden van het nieuwe bedrijfspand van Intell bij
Schiphol. Ook in het buitenland begint men het pro-
duct volgens Horeman te ontdekken. Flowlight expor-
teert meer dan de helft van de omzet naar het bui-
tenland.
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Het loopt precies
zoals u wilt met
Unidek Runner®

Unidek Runner® Normaal beloopbaar

Unidek B.V., Scheiweg 26, 5421 XL Gemert, telefoon: 0492 - 378111, www.unidek.nl

� geen problemen met vocht  � gemakkelijk te verwerken  � gunstige lambda-waarde

Wij zijn een bedrijf dat is
gespecialiseerd op het gebied van
dakrenovatie, zowel voor platte
als hellende daken. Daarbij
voeren wij alle bijkomende
lood- en zinkwerken uit.
Al 35 jaar in en rond Amsterdam.

Wij zijn op zoek voor de komende 35 jaar naar:

Een bedrijfsleider,
calculator en uitvoerder.

Functie-eisen:
• Leeftijd 25-40 jaar
• Ervaring in de branche.
• Verantwoording kunnen dragen.
• Woonachtig in een straal van 40 km rond

Amsterdam.

Spreekt dit jou aan, solliciteer dan schriftelijk met
c.v. naar

KROOM Dakdiensten
Nederland b.v.
T.a.v. Dhr. E.J. Kroom
Danzigerbocht 59
Westpoort 3072
1013 AM Amsterdam
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