
DAGLICHT VERKOOPT

WONINGBOUWPROJECTEN

LIGHT & AIR.
WITH SAFETY.



Het rendement van daglicht

Gunstige investering 
Iedere investering moet te verantwoorden zijn. Licht en ruimte verhogen het woongenot en 

comfort. Daglichtproducten maken meerwerkopties logisch en verhogen de waarde van de  

woning. Extra’s die hier een bijdrage aan leveren zijn goed mee te financieren in een woning- 

hypotheek en maken een nieuwbouwwoning nog aantrekkelijker in de verkoop.

Energiezuinig
JET BIK investeert in innovatie. Belangrijk speerpunt in ontwikkeling is het steeds verder ver-

duurzamen van producten en het verbeteren van de thermische prestaties. De isolatiewaarde is 

inmiddels zodanig dat u altijd kunt voldoen aan de geldende EPC-eisen of hogere kwalificaties 

Indien gewenst.

Licht en Natuurlijke ventilatie
Laat de natuur gratis haar werk doen. JET BIK producten staan garant voor een maximale  

benutting van daglicht en bieden ventilatiemogelijkheden. Voldoende licht en frisse lucht zijn 

onontbeerlijk voor een fijne, gezonde en comfortabele leefomgeving.

Comfortabele duurzaamheid
Bij daglichtoplossingen van JET BIK gaan duurzaamheid en wooncomfort hand in hand. Het 

optimaal gebruik van de natuurlijke bronnen voor licht en ventilatie, gekoppeld aan de lange 

levensduur van recyclebare producten zorgen voor verantwoorde en duurzame investeringen.

GEZONDHEID & COMFORT



Conform regelgeving
Met de daglichtoplossingen van JET BIK voldoet u aan het bouwbesluit. Specifi eke situaties 

vragen om specifi eke oplossingen, bijvoorbeeld situaties die een stoot- en doorvalveilige 

op lossing vereisen. JET BIK levert daarvoor producten die voldoen NEN-EN normen en het 

CE Keurmerk.

PolitieKeurmerk ‘Veilig Wonen’
Veiligheid is een belangrijk issue voor comfortabel woongenot. Het Bouwbesluit stelt eisen op 

dit punt. Bereikbare daklichten moeten volgens NEN 5096 in een nieuwbouwsituatie inbraak-

werend worden uitgevoerd. 

Service en Advies
U wilt doeners, geen gedoe. Met moderne tools is JET BIK in staat haar klanten volledig te 

ontzorgen. We adviseren, leveren en bieden service. We zijn zuinig op reputaties. U kunt in 

iedere bouwfase rekenen op de ondersteuning van onze deskundigheid en mede werkers.

10 jaar garantie, 60 Jaar ervaring
JET BIK heeft 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van innovatieve en 

hoogwaardige daglichtoplossingen. Als onderdeel van de internationale JET Group is JET BIK

in staat om optimaal te investeren in de ontwikkeling van nieuwe, sterke, klantgerichte 

daglichtoplossingen. 

ONTWERPEN ORIËNTEREN
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VERKOPEN

Efficiënt en Effectief
Doe de juiste dingen op het juiste moment. Op het tijdstip dat u het beste past. Daarmee maken 

we processen efficiënt en winstgevend. Onze ervaring, praktische instelling en automatisering 

staan garant voor een effectieve samenwerking.

Eén aanspreekpunt
Daglichtoplossingen zijn ons terrein. Van ontwerp tot onderhoud en after sales. Wanneer we bij 

het ontwerp worden betrokken delen we onze kennis en ervaring om faal kosten te reduceren. 

We stemmen logistieke processen af op uw organisatie en zorgen voor één vast aanspreekpunt.

Modulair maatwerk
Het ruime JET BIK assortiment omvat tal van makkelijk toepasbare producten. Bouwkundig 

geborgd en eenvoudig toepasbaar op elke bouwwijze door de geïntegreerde afwerkpakketten. 

Maatwerk in daglicht oplossingen met commerciële mogelijkheden en een aantrekkelijke 

marge. Afgestemd op uw plan van eisen, zowel technisch als financieel.

Aansprekende extra‘s
Consumenten kiezen vaak voor een nieuwbouwwoning omdat ze deze het beste naar eigen 

inzicht kunnen indelen. Bijvoorbeeld een uitbouw met een daglichtproduct is dan een 

aantrekkelijke optie. Om het de bouwketen makkelijk te maken heeft JET BIK een speciaal 

concept voor woningbouwprojecten ontwikkeld. 

REALISEREN

PROFIT & PARTNERSHIP



HET JET BIK WONINGBOUW-CONCEPT

ProjectontwikkelaarOpdrachtgever Architect Aannemer Consument

BOUWSYSTEEM

COMFORT

PRODUCTKEUZE

MAATVOERING

MARKETING TOOLS

REALISATIE

Programma van eisen

Kwaliteit

Kosten

Logistiek

Verkoopbaarheid

Partnership

HET RENDEMENT

VAN DAGLICHT

• Beton

• Hout

• Modulair

• Daklichten

• Vlakglas producten

• Lichtstraten

• Daktoegang

• Daglichtbuizen

• Verkoopbrochures

• Online ondersteuning

• Modelwoning inrichting

• Moderne tekentools

Daglicht • 

Natuurlijke ventilatie •

Zonwering • 

Domotica • 

Bouwkundige specifi caties •

Technische specifi caties •

Just in Time • 

Een contactpersoon •

In 1x goed •

Handel of Direct •



JET Lichtstraten JET Daglicht-constructies JET Grillodur JET RWABIK Lichtkoepels JET ModuGlas JET GlassystemenJET Glasproducten 

JET BIK 

WONINGBOUW-CONCEPT
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Nederland
JET BIK Producten B.V.

I  www.jet-bik.nl
E  producten@jet-bik.nl

T  +31 (0)73 - 633 9170
F  +31 (0)73 - 633 9174


