
RENOVATIEGIDS
AG.PLASTICS

Ideeën om te renoveren 
lichtkoepels l lichtstraten l kunststofplaten l gevelpanelen l golfplaten l dakgoten l terrasoverkappingen l ...
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 Vóór de renovatie

U herkent de situatie wel: doorgeroeste ijzeren dragers, gebarsten glas, donker geworden lichtstroken. Slecht voor uw imago, 
slecht voor uw productiviteit. Na renovatie wordt het veel aangenamer om in te leven en te werken.

De oplossingen voor uw renovatie :
4 Skylux® lichtkoepels

4 Cintralux® lichtstraten

4 Rook- en Wamte Afvoersystemen (RWA)

4 Pergolux® profielen voor op een houten draagstructuur

4 Polyclear® meerwandige kunststofplaten in polycarbonaat

4 Polyclip® gevelpanelen uit meerwandig polycarbonaat

4 Polyonda® gegolfd meerwandig polycarbonaat

4 Evaco® composiet dakgoten 

4 Climalux® -, Climax® - en Climax® panorama daken

Wij komen u graag ter plaatse informeren over mogelijke oplossingen. 
Voor meer info: info@agp.be

Renoveren      

ECO
PASSIEF WONEN
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 Na de renovatie

: een investering die rendeert ...

s renovatieproject met Polyclip® - Kortrijk - B

s renovatieproject met Cintramax® - Deerlijk - B

s dakrenovatie met Skylux® lichtkoepels - Brussel - B
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1. U bespaart energie want natuurlijk daglicht is gratis.

 2. U krijgt meer licht binnen voor een hogere productiviteit.

 3. Natuurlijk egaal licht creëert ideale, veilige werkomstandigheden.

 4. De verbeterde isolatie is zuinig voor het milieu en uw budget.

De voordelen van daglicht
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s nieuwbouw met Skylux® lichtkoepels - Poperinge - Bs dakrenovatie met Skylux® lichtkoepels - Winterthur - CH



Oplossing

1.

6
s project met Skylux® lichtkoepels - Poperinge - B



STAP 3

Bestaande 
situatie

STAP 1

Een dubbelwandige Skylux® lichtkoepel met een Skylux® 
polyester opstand type 15/25. Klassieke opbouw sinds 
1960 met PU-isolatie van 10mm en later 20mm. 
 

Ut-waarde = 2,39 W/m2.K

Verwijder de Skylux® lichtkoepel van de opstand en plaats 
de nieuwe renovatieopstand type 35/30 over de bestaande 
polyester opstand heen. Geen kap- of breekwerk!

STAP 2
Voeg tot 17cm dakisolatie toe en maak het geheel water-
dicht met EPDM of roofing (A). Voorzie extra isolatie 
(B) tussen de 2 opstanden en een afwerkingsplaat (C) in 
schuim pvc of gipskarton voor een perfecte binnenafwerking.

Plaats uw bestaande dubbelwandige Skylux® lichtkoepel 
terug

Ut-waarde = 1,09 W/m2.K
Of beter nog, 

kies voor een superisolerende Skylux® EP16 lichtkoepel.

SKylUx® EP16 lichtkoepel
Ut-waarde = 0,51 W/m2.K
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(C)

(B)

35cm

15cm

ECO
PASSIEF WONEN

SKYLUX
LICHTKOEPELS

De pvc-opstand 35/30: de ideale renovatie-opstand 

U hebt een lichtkoepel op uw dak? U wilt hem beter isoleren?
Dat kan snel, makkelijk en voordelig met behoud van uw bestaande koepel en opstand.

(A)



Oplossing

2.

afwerkingsdetail

dakconstructie gipskarton

De pvc-opstand 16/20 EP
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SKYLUX
LICHTKOEPELS

U hebt een lichtkoepel op uw dak? U wilt hem beter isoleren?
Dat kan, de pvc-opstand 16/20 EP met een inventieve inwendige structuur is super-isolerend

s dakrenovatie met Skylux® lichtkoepels - Brussel - B

De nieuwe Skylux® pvc-opstand 16/20 EP heeft een U-waarde van 

Ut-waarde = 0,92 W/m2.K

en beantwoordt hiermee meteen ook aan de nieuwe EPB/EPC regeling.

Met de nieuwe aftimmergroef sluit je de plafondafwerking naadloos aan.
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s project met Skylux® lichtkoepels - Brussel - B



SKYLUX
LICHTKOEPELS

Het pvc-raam EP 25
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Oplossing

3.

Het pvc-raam EP 25

s is vervaardigd uit een geëxtrudeerd profiel in een slagvaste raamkwaliteit. De inwendige structuur zorgt voor een superieure stevigheid en isolatie. 
Het raam wordt voorzien van metalen versterkingen voor de montage van de toebehoren en is bovendien voorzien van een 6-wandige polycarbonaat 
spouwplaat van 25 mm. Deze beglazing geeft in combinatie met de Skylux® lichtkoepel zeer goede isolatiewaarden.
 

s Het pvc-raam EP 25 kan ook gecombineerd worden met Rook- en Warmte Afvoer

6-wandige polycarbonaat spouwplaat van 25 mm

pvc-raam EP

Skymax CE Skylux 160° CE

Ug-waarde = 0,89 W/m2.K
in combinatie met dubbelwandige lichtkoepel
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s project met Skylux® lichtkoepels - Zurich - CH
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Oplossing

4.

s dakrenovatie met Skylux® Window lichtkoepels - Nunspeed - Nl

Skylux® Window : het superisolerende raam 
met maximaal lichtrendement
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Bestaande 
situatie

STAP 1
s  Verwijder de Skylux® lichtkoepel van de opstand en monteer de Skylux® Window met superisolerende 

  veiligheidsbeglazing.

STAP 2

Bekijk onze
montagefilm op
www.skylux.be

s  Een dubbelwandige Skylux® lichtkoepel met een Skylux® pvc-opstand type 16/00. 

 Ut-waarde = 2,05 W/m2.K

Nieuw
Skylux® Window met 
superisolerende veiligheidsbeglazing
of meerwandige polycarbonaatplaat

U hebt een lichtkoepel op uw dak? U wilt hem beter isoleren en beveiligen?
Snel en gemakkelijk: plaats een Skylux® Window tussen uw bestaande koepel en bestaande opstand.

Skylux® Window :  
door de minimale opleg van 2cm is de lichtopbrengst 
maximaal in verhouding van de dakopening 

2cm

s  Plaats uw bestaande dubbelwandige Skylux® lichtkoepel terug.

 Ut-waarde = 0,93 W/m2.K

 Of beter nog, 

 kies voor een superisolerende Skylux® EP16 lichtkoepel.

SKylUx® EP16 lichtkoepel
Ut-waarde = 0,72 W/m2.K

SKYLUX
LICHTKOEPELS



horizontaal alu
langsprofiel

opstand: min. 65 mm
max. 95 mm

PC spouwplaat 
16mm

pvc-clips

dichtingsmousse

onderprofiel
kopstuk

bovenprofiel
kopstuk

PC
bovenboog

alu
onderboog

Alu
tussendrager

CINTRALUX
ENERGY PROFIT LICHTSTRATEN

Cintralux® EP 16/16: superisolerende lichtstraten 
100% thermisch onderbroken

Cintralux® EP 16/16 = Energy Profit

s  2 x 16 mm SPC plaat
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Oplossing

5.

Voordelen:

s Absolute top-isolatie:  
  lichtstraat: 4 x 30 m   met ALU bovenboog  met PC bovenboog
  

Ug* = 0,9 W/m².K   Uw* = 1,5 W/m².K  Uw* = 1,2 W/m².K  

s 100% Thermische onderbreking / zeer goede luchtdichtheid van het geheel

s Egale lichtspreiding

s Ruime combinatie mogelijkheden met pc-platen

s Snelle montage

s Integratie van opengaande delen (pneumatisch of elektrisch) 
  voor Rook- en Warmte Afvoer (volgens EN 12101-2) en ventilatie

s CE volgens EN 14963

* met Top-X 16 6X & PC 2000 5W
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s Cintramax® - kantoren/toonzaal Esprit - Heule - B



Oplossing

6.

s project met Cintralux® Megasky - Harelbeke- B
16



CINTRALUX
MEGASKY LICHTSTRATEN

Megasky is een wereldprimeur en onklopbaar in prijs 

s na de renovatie s voor de renovatie

Cintralux® Megasky EP* = Modulair cassettesysteem in Energy Profit uitvoering
s SPC plaat 16 mm + PRV composietplaat 150/50

Ug-waarde = 1,2 W/m2.K

Brooft1
* binnenkort beschikbaar

Eigenschappen:

s Een supersnelle montage met Cintralux® Megasky lichtstraten

s Modulair cassettesysteem (vb RWA en/of electro pneumatisch)

s Alu-draagprofielen zijn overbodig dankzij de zelfdragende composietschalen. 
  (16mm polycarbonaat + prv composiet)
   Vlotte en budgetvriendelijke plaatsing is het gevolg. 

s  De zelfdragende lichtdoorlatende composietplaat voegt een extra isolerende eigenschap 
  aan uw standaardbeglazing toe.

s  Overspanningen tot 6m

s  Optioneel: thermisch onderbroken dankzij rubber rond het langsprofiel / geen koude brug

s  Broof t1 = De composietschalen belemmeren afvallende brandresten. 
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s werkplaats met Cintralux Megasky lichtstraten - Mons - B



Oplossing

7.
CINTRALUX

POLYESTER LICHTSTRATEN

 Na

Cintralux®-PRV Longlife lichtstraten bieden u deze voordelen :

	 s  3x meer licht dan eenzelfde oppervlakte gevelglas

	 s  Snelle en eenvoudige montage

	 s  Ook verkrijgbaar in hittewerende en brandvertragende uitvoering (Broof t1) 

 s  Budgetvriendelijk

	 s  20-jarige garantie op hagel inslag

Renoveren op de meest economische manier

O
P

ANA V RAAGJAAR
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 Vóó
r
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meer daglicht = meer productiviteit



Rook- en Warmte Afvoersystemen 
voor platte daken

Oplossing

8.

20

- Rook en hitte vullen het gebouw en stijgen
- Verhindert evacuatie en interventie.

SLACHTOFFERS STIKKEN!
- Bouwconstructie aangetast
- Blussen van binnenuit onmogelijk

ZONDER SKYLUX® 
RWA

MET SKYLUX®           
RWA

- Rook en hitte worden afgevoerd en  zichtbaar    
  van buitenaf
- Vlotte evacuatie mogelijk

SLACHTOFFERS KUNNEN ONTSNAPPEN!
- Bouwconstructie blijft gespaard
- Volgens S21-208-3 en EN 12101.2

Opengaande RWA-systemen staan garant voor maximale rook- en warmteafvoer bij brand en kunt u ook gebruiken als ventilatieluik of in 
bepaalde gevallen als daktoegang. Wij bieden u 5 performante systemen aan:



Cintramax® CE

s  Opengaand RWA-systeem voor maximale rook- en warmteafvoer bij brand in industriële gebouwen.

Skylux® 160° CE Vierkant

s Voor industriële gebouwen

Skylux® 160° CE Rond

s Voor industriële gebouwen of trappenhallen

Skylux® 160° CE Rechthoek

s Voor industriële gebouwen

Skymax® CE

s Voor trappenhallen

21

s Skycom Slave centrale s Skycom Master centrale
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Oplossing

9.

ALU REEKS
 s Systeem met aluminium profielen en 
      standaard grijze coëxrubbers 
 

  

COLOR REEKS
 s Systeem met gelakte aluminium profielen

      
RAL 9010 (wit)

      RAL 8019 (bruin)

  

COLOR-THERM REEKS

 
s Thermisch onderbroken systeem met    

  aluminium clips in gelakte uitvoering 
   RAL 9010 (wit) 
   RAL 9001 (crème)  
   RAL 8019 (bruin)

  

COLOR-THERM GLASS REEKS
   
 s Thermisch onderbroken systeem voor glas met    
  aluminium schroefbare clips voor alle diktes tussen 8 en 34 mm
  RAL 9010 (wit) 
  RAL 9001 (crème)  
   RAL 8019 (bruin)
       andere RAL naar keuze

  

THERM REEKS
 s Thermisch onderbroken systeem met witte 
  gecoëxtrudeerde pvc-clips
       RAL 9010 (wit)   

s terrasoverkapping - Stadskanaal - Nl

PERGOLUX
VERANDA

Profielen voor veranda op houten draagstructuur
Wij bieden 5 verschillende reeksen aan :

         

Oplossing

 10.

s terrasoverkapping met Pergolux color-therm glass - Veldhoven - Nl
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COLOR-THERM GLASS REEKS
   
 s Thermisch onderbroken systeem voor glas met    
  aluminium schroefbare clips voor alle diktes tussen 8 en 34 mm
  RAL 9010 (wit) 
  RAL 9001 (crème)  
   RAL 8019 (bruin)
       andere RAL naar keuze

  

POLYCLEAR
MEERWANDIG POLYCARBONAAT

Oplossing

 10.

Meerwandige kunststofplaten
in polycarbonaat als dakbekleding

  V
óó

r
 Na

s tuincentrum met polycarbonaatplaten - Roeselare - B
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Modulaire gevelpanelen uit meerwandig polycarbonaat

POLYCLIP
GEVELPANELEN

Het Polyclip® paneel is ont-
wikkeld voor verticale toe-
passingen (75°- 90°) waar 
goede thermische  eigen-
schappen, lichttransmis-
sie, stevigheid en een vlotte 
montage primeren. Onder 

meer voor lichtdoorlatende gevelafwerking bij industrie-
bouw, stallingen, loodsen, schoolcomplexen, binnenpis-
tes en sporthallen.

Oplossing

 11.

s gevelpanelen Polyclip® - carwash van de Lijn - Bs gevelpanelen Polyclip® - Decathlon Roeselare - B

s gevelpanelen Polyclip® - laadkades - It

s na de renovaties voor de renovatie
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Polyclip® 
9-wandige uitvoering   
Ug = 0,9 W /m2.K

s gevelpanelen Polyclip® - burelen St.Denijs - B
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Oplossing

 12.

Wat Polyonda® zo bijzonder maakt:

	 s	 250 keer slagvaster dan glas

	 s Glashelder en maar liefst 80 % lichtdoorlatend

	 s Uitstekend isolerend door de driewandige N-kanaalstructuur (zie tekening)

	 s Superstevig en uv-stabiel

	 s Brandclassificatie: B, s1, d0

POLYONDA
GEGOLFD MEERWANDIG POLYCARBONAAT

Vormen ontstaan uit ideeën

 Vóó
r

 Na
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s gevel- en dakpanelen Polyonda® - Puurs - B
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Oplossing

 13.

Voordelen: 

s  Kleurvast 

s Minimale uitzetting 

s Schokbestendig 

s Corrosievrij 

s Onderhoudsvriendelijk

Halfronde - en bakgoten in composietmateriaal 
Eens gehangen, nooit meer vervangen

s Evaco® bakgoot- Tubize - B

EVACO
DAKGOTEN

De composietgoten
zijn vervaardigd uit materialen inert voor chemische en agressieve invloeden die voorkomen in industriële en 
agrarische milieus. Door de zeer geringe uitzetting is het risico op vervorming en lekkage bijna nihil. Kan op 
grote lengtes  geleverd worden of volledig op maat. Evaco® composietmateriaal is uiterst sterk en weerstaat 
probleemloos aan impacten zoals van een voetbal, schuivende sneeuw, vallende dakpannen, ladderstoot. “De 
huid (coating) van Evaco®-goten is anti-kras en anti-vuil: de oppervlaktetextuur is bestand tegen beschadiging 
en aantasting door de tijd.
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  V
óó

r

 Na



TOT 7 METER OVERSPANNING

Oplossing

 14.

30



Als pergola, terrasoverkapping, veranda of serre biedt Climax® tal van mogelijkheden: lessenaarsdak, zadeldak of waaierdak. We maken er 

graag werk van. Onze overkappingen worden op maat aangeleverd, hebben een korte levertermijn en zijn onderhoudsvrij. Zeer regelmatig 

worden nieuwe profielen aan het Climax® gamma toegevoegd om te voldoen aan de nieuwste tendensen of verwachtingen van onze klanten. 

Hierin kadert eveneens de nieuwe Climax® Panorama, waarbij de goot en gootdrager uit 1 deel bestaan. Het aangename gevolg hiervan is 

dat er bijzonder grote afstanden tussen twee palen bereikt worden en dat ondersteunende tussenpalen, die het zicht verstoren, vermeden 

worden. Dit maakt het nieuwe Climax® Panorama dak uniek op de markt van de overkappingen en veranda’s.

CLIMAX
VERANDA- / SERREDAK

Oog voor detail
Een LED lichtstrook kan in de goot geïntegreerd worden. Deze LED verlichting verspreidt een 

mooi en aangenaam licht. 

s renovatieproject met Climax® Panorama - Köln - D

TOT 7 METER OVERSPANNING

Welkom in uw tweede thuis
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Climax® GD2

- Overspanningen tot 7 meter   
 - Voor 16mm/32mm verandaplaten  
  en glas 
- Standaardkleuren    
- RAL kleuren 
- Structuurlak

Climax® 
 - Talrijke mogelijkheden 

- Voor 16mm/32mm verandaplaten 
  en glas 
- Standaardkleuren   
- RAL kleuren 
- Structuurlak

Climax®

 - Talrijke mogelijkheden 
- Voor 16mm/32mm verandaplaten 
  en glas 
- Standaardkleuren   
- RAL kleuren 
- Structuurlak

Climalux®

- Budgetvriendelijk
- Maximumdiepte : ca 4m
- Voor 16mm verandaplaten en glas
- Standaardkleuren    
- RAL kleuren

  - Structuurlak

Climax® Panorama

- Overspanningen tot 7 meter 
- LED verlichting mogelijk in de goot
- Voor 16mm/32mm verandaplaten  
  en glas 

 - Standaardkleuren    
- RAL kleuren 
- Structuurlak
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s renovatieproject met Climax® panorama - Oss - Nl

Gamma terrasoverkappingen 

Koude daken    
zonder thermische 

onderbreking

Warme daken 
thermisch 

onderbroken

Wij bieden u verschillende systemen aan 



CLIMALUX®

s Zelfdragende aluminium profielen voor veranda

CLIMAX®

s Zelfdragende aluminium profielen voor veranda

CLIMAX® PANORAMA
s Zelfdragende aluminium profielen voor veranda

ECOLED VERLICHTING 
IN GDG GOOT
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s project met Climax® profielen - Geluwe - B
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AG.Plastics steunt: 
A.L.S.-liga l Make a Wish l Koning Boudewijnstichting l Special Olympics l Rode Kruis l Kom op tegen Kanker l  Education Trust l  De Kouter Kids l  vzw Mariënstede

Don Bosco Development India l  Stichting tegen Kanker-levensloop l  Child Focus l  Unicef

www.agplastics.com
info@agplastics.com 
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