
BYGGERI

Lyskasse
Lys og ventilation til kælderrum



Risten er i niveau med omgivelserne

Risten kan børnesikresRisten kan leveres i komposit eller stål

Lyskasse
Diskret og praktisk løsning
– med minimal vedligeholdelse

BYGGERI// LySKASSE

Afløbsstuds

Forstærk-
ningsribbe på 
udvendig side

Fald mod afløb

Scan-Plast lyskasse giver lys og ventilation til kælderrum 
og er samtidig en flugtvej.

Indvendigt fremtræder lyskassen med glatte, lyse sider  
med fald mod afløb.

Lyskassen er fremstillet i komposit (glasfiberarmeret  
polyester) og er med udvendig forstærkningsribbe.

Det anbefales at bestille lyskassen med 100 mm 
større højde- og længdemål end vinduesrammens 
ydre mål.

Lyskassen leveres som standard med rist, bundafløb og 
montageflanger.

Scan-Plast lyskasse er en tæt og hygiejnisk løsning, der 
er meget nem og hurtig at montere.



Bredde

Højde

150 mm

Længde

Ø 110 mm

Lyskassen leveres i forskellige 
standardstørrelser samt i specialmål 
efter ønske

Type Længde x bredde x højde Vægt

Lyskasse 9 1.500 x 600 x 1.000 mm 64 kg

Lyskasse 10 1.750 x 800 x 1.200 mm 79 kg

Lyskasse 11 1.750 x 800 x 1.500 mm 85 kg

Lyskasse 12 2.000 x 800 x 1.200 mm 94 kg

Lyskasse 13 2.000 x 800 x 1.500 mm 99 kg

Lyskasse 14 2.250 x 800 x 1.200 mm 100 kg

Lyskasse 15 Specialmål efter ønske udregnes

Type Længde x bredde x højde Vægt

Lyskasse 1 750 x 400 x 600 mm 25 kg

Lyskasse 2 750 x 400 x 1000 mm 29 kg

Lyskasse 3 1.000 x 500 x 800 mm 36 kg

Lyskasse 4 1.000 x 500 x 1000 mm 40 kg

Lyskasse 5 1.000 x 500 x 1300 mm 46 kg

Lyskasse 6 1.250 x 600 x 1.000 mm 54 kg

Lyskasse 7 1.250 x 600 x 1.300 mm 58 kg

Lyskasse 8 1.400 x 400 x 800 mm 45 kg

▪ Flugtmulighed 

▪ Ventilation 

▪ Lysindfald

▪ Glatte flader og fald til afløb

▪ Rengøringsvenlig 

▪ Lav vægt og nem montering

▪ Stærk og robust

▪ Fremstillet i komposit
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Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«.

Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer 
kombineres (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes 
et nyt materiale med specielle, tilsigtede og overlegne 
egenskaber.

En grundlæggende fordel ved kompositmateriale er en 
ekstrem flexibilitet i form og styrke.

De materialetekniske egenskaber er således en 
funktion af stoffernes kvaliteter og egenskaber, 
kombinationer af stofferne (matrix, armering, 
hærder, additiver) samt produktionsprocesser og 
produktionsforhold. Mulighederne er uendelige!

Komposit har, på mange områder, erstattet 
traditionelle materialer som stål, træ og beton og i 
dag fremstilles eksempelvis fly, tog, skibe og tanke i 
overvejende grad af kompositmaterialer.

Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden 
forarbejdning.

Ved genbrug opnås stort set tilsvarende data/
egenskaber, i nogle tilfælde endda forbedrede, i forhold 
til nyt materiale.

Fordele ved kompositmaterialer:
▪  Høj specifik stivhed – Е/ρ, Е½/ρ, E⅓/ρ 
▪  Høj specifik styrke –  σƒ/ρ, σƒ

⅔/ρ, σƒ
⅓/ρ 

▪  Lav vægt 
▪  Gode   træthedsegenskaber/svækkelsesegenskaber 
▪  God korrosionsbestandighed 
▪  Attraktiv overfladefinish 
▪   Konkurrencedygtige materialer/ 

produktionsomkostninger
▪  Billig designoptimering 
▪  Retningsbestemt skræddersyede egenskaber

Elkjærvej 100
7500 Holstebro

Tlf. +45 97 40 24 99
Fax +45 97 40 52 68

mail@scan-plast.com
www.scan-plast.dk

Scan-Plast
Scan-Plast udvikler, producerer og markedsfører 
produkter, anlæg og totalløsninger primært fremstillet i 
nutidens komposit materialer, men også i kombination 
med konventionelle materialer.

Vi henvender os til mange forskellige brancher og 
kundegrupper.

Kompositmaterialer har en grundlæggende fordel ved 
ekstrem flexibilitet i form og styrke og kan oftest, med 
stor fordel, erstatte materialer som aluminium, rustfrit 
stål eller træ.

Vi fører en løbende udvikling med en målsætning om, 
til stadighed, at højne vidensindhold og innovation, der, 
baseret på komposit materialernes højteknologiske

og unikke egenskaber, skaber nye enestående 
produkter og løsninger.

Vi har specielt fokus på miljøforbedrende og 
energirigtige løsninger.

Vores løbende udvikling, ekspertise og store erfaring 
gør os til en stabil og attraktiv leverandør, der kan 
hjælpe vores kunder med at differentiere sig fra 
konkurrenterne. 
 
Vores motto er:  

hvilket er gældende for såvel vores produkter som for 
virksomhedens kultur. 
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