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Elke dag weer bezorgt daglicht ons 
nieuwe  energie. Thuis, buiten en op 
het werk. Overal brengt het de wereld 
tot leven. Met innovatieve, duurzame 
daglichtoplossingen benut JET BIK deze 
onuitputtelijke bron en laat daglicht 
binnen. In de wetenschap dat mensen 
zich daarbij prettiger voelen en beter 
presteren. Met ons brede as sortiment 
daglichtoplossingen in kunststof en 
glas gaan we mee in de beleving van 
architecten, leveren we oplossingen die 
passen in de plannen van bouwers en 
bieden we een eigentijds antwoord op 
de vraag van gebouweigenaren. Dat is 
onze drijfveer om steeds opnieuw te 
innoveren: Driven by daylight 

DRIVEN BY
DAYLIGHTJET BIK is onderdeel van de JET Group



DRIVEN BY
DAYLIGHT

In hedendaagse gebouwen is goede ventilatie onmisbaar 
voor het comfort. BIK Ventilatie opstanden bieden een 
natuurlijke oplossing.

Kenmerken
• Uitgevoerd in PVC of polyester.
• Variatie in bedieningsgemak.

Een kant-en klaar kwaliteitsproduct met een goede 
isolatiewaarde en uitstekende geluidsdemping.

Kenmerken
•  Volledig thermisch gescheiden met een hoge isolatie-

waarde.
•  Vaste uitvoering Inbraakwerend volgens NEN 5096 

weerstandsklasse 2.
• Doorvalveilig conform NEN 6702.

BIK OPSTANDEN  
EN VENTILATIE

BIK LICHTKOEPEL GLASBIK LICHTKOEPELS

DAGLICHT MAAKT...

...GELUKKIG.

Bereikbare gevel- en dakramen moeten voldoen aan de 
regelgeving van inbraakwerendheid volgens NEN 5096 
weerstandsklasse 2.

Kenmerken
• Houdt ongenode gasten buiten.
• Levering inclusief geïsoleerde rechte opstand.
• Leverbaar in vele variaties lichtkoepels.

BIK LICHTKOEPEL  
INBRAAKWEREND

BIK Lichtkoepels worden uit hoogwaardige en duurzame
kunststoffen vervaardigd. Met de 3- en 4-wandige
lichtkoepels voldoet u aan de nieuwe isolatie-eisen.

Kenmerken
• Brede range in maatvoering, kleur, vorm en materiaal.
• Leverbaar in Sun Control Clear; glashelder en zonwerend
• Polycarbonaat voor slagvastheid.
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Voor optimale zon- en lichtbeheersing en verbetering van 
de isolatiewaarde.

Kenmerken
• Verschillende kleuren, vuil afstotend.
• Elektrisch bediend met afstandsbediening.
• Vuilafstotende finish.
• Fraai geïntegreerd.

JET SKYSCREEN

JET GLASSLIGHT 
RENOVATIE

...GELUKKIG.

Overeenkomstig de standaard GlassLight ook in 
renovatiemodel (zonder geïsoleerde opstand).  
Past op alle bestaande opstanden.

Kenmerken
• Vast en ventilerend voor een aangenaam klimaat.
• Buitenafwerking RAL9040, binnenafwerking RAL9010.

Creëer een gezonde werk- en leefomgeving. Zowel de 
GlassLight nieuwbouw als de GlassLight renovatie zijn 
ontwikkeld in een ventilerende uitvoering.

Kenmerken
• Hoge lichtopbrengst en comfortniveau.
• In gesloten toestand vrijwel vlak; 3˚ hellingshoek.
• Variatie in bedieningsmogelijkheden.

JET GLASSLIGHT 
VENTILATIE

JET GLASSLIGHT

Een vlak glazen daklicht. JET GlassLight behoort tot de best 
isolerende daglichtoplossingen en is met een hellingshoek 
van slechts 30 nagenoeg vlak.

Kenmerken
• Prachtig panorama-uitzicht.
• Inbraakwerend volgens NEN 5096 weerstandsklasse 2.
• Best geïsoleerde daglichtoplossing
• Doorvalveilig conform NEN 6702.

DAGLICHT MAAKT...

...ACTIEF....GELUKKIG.
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DAGLICHT MAAKT...

ModuGlas, de compacte glazen lichtstraat als bouwpakket. 
U tilt de losse delen makkelijk naar boven. Voor iedereen 
eenvoudig te monteren.

Kenmerken
• Lessenaarskap muuraansluiting.
• Zadelkap.
• Mooi makkelijk.

JET MODUGLAS  
WOLFSEIND 45˚

Glasarchitectuur voor een uitstekend lichtrendement. Mooie 
vormgeving en slanke profielen zorgen voor een maximale 
lichtopbrengst.

Kenmerken
• Prefablevering inclusief polyester opstand.
• Ook verkrijgbaar in gehard glas.
• Ventilerende uitvoering als optie leverbaar.

Door het design past ModuGlas perfect in het bouwen  
van nu.

Kenmerken
• Prefablevering inclusief polyester opstand.
• Hoogste luchtdichtheid (klasse 4).
• Geluidsabsorberende en warmte werende beglazing.
• Ventilerende uitvoering als optie leverbaar.
• Verschillende ventilatiebedieningssystemen.

JET MODUGLAS  
PIRAMIDE 45˚ 

JET MODUGLAS

Het modulaire glassysteem wordt prefab geleverd. Mooie 
vormgeving, slanke profielen voor maximale lichtopbrengst.

Kenmerken
•  Glazen lichtstraat in de vorm van een lessenaar inclusief 

opstand.
• Inbraakwerend volgens NEN 5096 weerstandsklasse 2.
• Over gehele lengte te openen voor ventilatie (30 cm).
• Ook verkrijgbaar in zonwerend glas.

...GEZOND....GEZOND.

JET MODUGLAS  
BOUWPAKKET 

...ACTIEF.
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...ENERGIEK.

Een ergonomische oplossing voor inspectie op daken waar 
een scharnierende uitvoering niet mogelijk is.

Kenmerken
• Eenvoudige bediening.
• Uniek binnen de daglichtmarkt.
• Toepasbaar voor hoge daken (windgevoeligheid).

BIK SCHUIFUNIT

BIK DAKUNIT INSPECTIE

Uitermate geschikt voor incidentele daktoetreding, zoals 
inspecties van installaties of een vluchtroute via het  
platte dak.

Kenmerken
• Opening met raamboom of spindel.
• Keuze uit verschillende opstanden.
•  Ook te combineren met isolerende 3- en 4-wandige 

lichtkoepel.

Vergroot uw woongenot door het dak bij de leefomgeving 
te betrekken en meer daglicht binnen te laten.

Kenmerken
• Voldoet aan de EN 1873 Soft Body test artikel 5.4.3.2.
•  Voorzien van rechte opstand voor een veilige en 

makkelijke doorgang.
• Raamboomvergrendeling inclusief ventilatiestand.
•  Zeer geschikt voor het frequent betreden van dak  

en dakterras.

BIK DAKTERRASENTREE

BIK DAKLUIK 

Functionele daktoegang voor industrie en utiliteit. Voor een 
veilige toegang tot het platte dak.

Kenmerken
• Dubbele afdichting voor een hoogwaardige afsluiting.
• Doorvalveilig getest conform GS-Bau 18.
• Eenvoudig met één hand te openen.
• Ladder en trappen optioneel leverbaar.

DAGLICHT MAAKT...

...OPEN....GEZOND.
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...OPEN.

DAGLICHT MAAKT...

De spiegel in de koepel vangt het daglicht op. Door middel 
van vernuftige bochtstukken kunt u het daglicht in iedere 
richting buigen.

Kenmerken
• BIK Daglichtbuis voor een hellend dak.
• Daglicht in iedere ruimte.
• Eenvoudig te installeren.
• Energiebesparend.
• Toepasbaar op het hellend dak
• LED tubespot voor kunstlicht.

BIK DAGLICHTBUIS

BIK DAGLICHTBUIS

In ieder seizoen brengt de BIK Daglichtbuis het daglicht in 
iedere ruimte waar dit niet direct kan komen.

Kenmerken
• Eenvoudig te installeren.
• Energiebesparend.
• Toepasbaar op ieder plat dak
• LED tubespot voor kunstlicht.

Hoe werkt het?
De koepel vangt het daglicht op. Via een buissysteem 
met een zeer sterk reflecterende coating wordt het 
daglicht getransporteerd naar een onderliggende ruimte. 
En mocht er  ‘s avonds of  ‘s nachts licht nodig zijn, dan 
is de BIK Daglichtbuis eenvoudig te voorzien van een 
kunstlichtarmatuur, zodat u geen extra plafonnières  
nodig heeft.

...CREATIEF.
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DAGLICHT MAAKT...

Vrijwel al onze daglichtproducten zijn ook in ventilerende 
uitvoering verkrijgbaar.

Kenmerken
• Kettingmotor, elektrospindel, manuele bediening.
•  Wind- en regenautomaat bestaat uit een regeleenheid en 

een sensor.

JET SMART CONTROL

BIK INSECTENHOR

Houdt insecten uit de ruimte bij een lichtkoepel in de 
ventilatie stand.

Kenmerken
•  Past op alle rechthoekige en vierkante BIK Lichtkoepels.
• Te demonteren voor reiniging. 

Sterk traliewerk van ronde profielen uit verschillende 
staallegeringen.

Kenmerken
• Bescherming tegen inbraak en doorvallen.
• Geschikt voor alle JET BIK opstanden.
• Directe of achteraf montage.

BIK ANTI -
INBRAAKROOSTER

BIK BINNENZONWERING

Voor optimale zon- en lichtbeheersing en verbetering van 
de isolatiewaarde.

Kenmerken
• Geplisseerd doek met subtiele horizontale plooi.
• Leverbaar in verschillende kleuren.
• Regel gemakkelijk lichtinval en behoud van privacy.

...RUIMTE....CREATIEF.
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DAGLICHT MAAKT...

...RUIMTE.

De JET-VENTRIA-vensters zijn geschikt voor dagelijkse 
ventilatie en voor de rook- en warmteafvoer. Met zijn fraaie 
design en diversiteit aan modellen biedt de JET-VENTRIA 
een breed scala aan toepassingsmogelijkheden. De vensters 
kunnen elektrisch, pneumatisch of in een combinatie 
daarvan worden bediend.

Kenmerken
• Rook- en warmteafvoervenster, ook in grote afmetingen.
• Getest conform EN 12101-2.
• Voorzien van CE-markering.
• Ventilatievenster.

JET (RWA)
VENTILATIERAMEN

GLAZEN  
LICHTSTRATEN

Daglichtsystemen met een hoge mate van functionaliteit 
voor diverse daglichttoepassingen in glas. Van eenvoudig 
tot complex met geïntegreerde waterhuishouding.

Glassystemen
• JET ISO LIGHT.
• JET DC.

Veiligheid voor de bewoners en gebruikers van gebouwen 
is een belangrijk ontwerpthema. 
JET BIK heeft een groot aantal hoogwaardige ventilatie- en 
veiligheidsvoorzieningen voor het platte dak. Kiezen voor 
de best denkbare oplossing kan natuurlijk, zowel elektrisch 
als pneumatisch.

Kenmerken
• EN 12101-2
• Voorzien va CE-markering
• Fail safe of open / dicht.
• Voor dagelijkse ventilatie of voor RWA.

ROOK- EN WARMTE-
AFVOER (RWA)

KUNSTSTOF  
LICHTSTRATEN

Enerzijds is er een toenemende regelgeving met betrekking 
tot daglichttoetreding en isolerend vermogen van licht-
straten. Anderzijds wensen architecten, adviseurs en 
bouwers keuzevrijheid in daglichtconstructies. JET BIK  
heeft een productportfolio in lichtstraten die variëert van 
ongeïsoleerde tot volledig geïsoleerde en thermisch 
gescheiden systemen, in glas en kunststof, al of niet in 
combinatie met RWA.

Kunststof systemen
•  BIK Classic / BIK Standard / JET Vario Norm / JET VARIO THERM.

...NIEUW....NIEUW.



DE WAARDE VAN DAGLICHT...

...NIEUW.

JET GRILLODUR®

GRILLODUR

BIK VENTILERENDE LICHTKOEPEL

BIK RONDE LICHTKOEPEL

JET-MODUGLAS®

JET-GLASSLIGHT

DAGLICHTBUIS

MODUGLAS WOLFSEIND

JET-SMARTCONTROL

BIK-DAKTERRASENTREE

JET-SKYSIGHT

BIK CLASSIC

JET-DC GLAS

JET-VARIOTHERM

JET-ISOLIGHT

MODUGLAS PIRAMIDE 45

JET-VENTRIAVENSTER

GRILLODUR



JET BIK Projecten
Opmeer

JET BIK Producten
‘s-Hertogenbosch

JET BIK is onderdeel van de JET Group

Nederland
JET BIK Projecten B.V.

Van Roozendaalstraat 13
NL-1715 EJ Spanbroek
I www.jet-bik.nl

T +31 (0)226 - 36 61 07
F +31 (0)226 - 36 61 13
E projecten@jet-bik.nl

Nederland
JET BIK Producten B.V.

De Beverspijken 17
NL-5221 EE ‘s-Hertogenbosch
I www.jet-bik.nl

België en Luxemburg
JET BIK Projecten B.V. / Alsena S.A.

Interleuvenlaan 62
3001 Leuven
I  www.jet-bik.be
I  www.jet-bik.lu

T +32 (0)16 - 39 48 11
F +32 (0)16 - 39 47 01
E info@jet-bik.be

T +31 (0)73 - 63 39 170
F +31 (0)73 - 63 39 174
E producten@jet-bik.nl


