
BIK Lichtkoepels 

 

BIK lichtkoepels worden geleverd inclusief 

 Bevestigingsmiddelen (inbraakwerend); 

 Afdichtingsband. 

 

Leveringsvoorwaarden 

 Alle in offerte genoemde prijzen zijn in € (euro's) 

 Prijzen voor afwijkende uitvoeringen en/of afmetingen worden op aanvraag verstrekt 

 Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden 

 Maten zijn in centimeters 

 

Garantie 

 BIK lichtkoepels en opstanden worden gegarandeerd voor een periode van 10 jaar 

 De garantie heeft betrekking op: 

 Normale weersbestendigheid 

 Lichtdoorlaat 

 Fabricage- en/of constructiefouten 

 (Voorwaarden op aanvraag) 

 

Kwaliteit 

 

De productie van de BIK lichtkoepels en opstanden wordt reeds jarenlang volgens het ISO-9001 

kwaliteitssysteem geproduceerd en geleverd, waarbij gestreefd wordt naar continue verbetering van 

zowel producten als processen. 

 

Veiligheid 

De organisatie en dienstverlening van BIK is zodanig ingericht dat veiligheid, gezondheid en welzijn 

van medewerkers en van derden is gewaarborgd. BIK voldoet dan ook ruimschoots aan de eisen die 

gesteld zijn in de VCA**-norm. 

 

Binnen het bedrijf weet eenieder zich gebonden aan de regels en voorschriften met betrekking tot 

veiligheid, gezondheid en milieu. Jaarlijks worden nieuwe doelstellingen geformuleerd en eerdere 

doelstellingen geëvalueerd.  

 

Milieu 

BIK Bouwprodukten is aangesloten bij de BFLL, de brancheorganisatie voor lichtkoepels en 

lichtstraten. De BFLL streeft in samenwerking met haar leden onder andere naar een optimalisering 

van het gehele proces van duurzaam bouwen. Met de zogeheten MRPI® (Milieurelevantie 

Productinformatie) wordt aangegeven wat de milieueffecten in het totale fabricageproces zijn. Deze 

informatie is opgesteld op basis van levenscyclusanalyses (LCA's). 

 

 

 



Acrylaat lichtkoepels 

Uitvoeringen 

 Bij driewandige koepels is de onderste schaal altijd uitgevoerd in glashelder acrylaat; 

 Driewandige piramidekoepels worden altijd uitgevoerd met één lichtbolvormige binnenschaal; 

 EW opaal op aanvraag. 

Pantserkoepels 

De standaard pantserkoepel is dubbelwandig helder. 

 Pantserkoepels hebben een buitenschaal van helder polycarbonaat, binnenschalen zijn altijd acrylaat, 

naar keuze helder of opaal (melkwit); 

 Bij driewandige koepels is de onderste schaal altijd uitgevoerd in glashelder acrylaat; 

 Driewandige piramidekoepels worden altijd uitgevoerd met één lichtbolvormige binnenschaal. 

 


