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Lichtarchitecten optimaliseren 
uw werk- en leefcomfort
Voor niets gaat alleen de zon op. Maak van deze gratis, overvloedige, comfort optima
liserende en energiebesparende bron van leven dan ook handig gebruik bij de bouw 
of  verbouwing van uw zaak en/of  woning. Helico haalt de zon in huis met kwalita
tieve en ‘oogverblindende’ lichtstraten en koepels. 

Het bedrijf  Helico realiseert, in over
leg met uw architect, waterdichte, on
derhoudsvriendelijke, robuuste en hoog
technologische lichtstraten en koepels voor 
in uw kantoorruimte, winkel en woning. 
Helico werkt daarbij vanuit de overtuiging 
dat zoveel mogelijk daglicht binnenlaten 
het werk en/of  leefcomfort in uw zaak 
of  privéwoning optimaliseert en u een pak 
energiekosten bespaart. 

Om die doelstellingen te bereiken, past 
Helico de in de sector unieke principes van 
de lichtarchitectuur toe. “Wij tekenen de 
schetsen en plannen uit en berekenen, daar 
waar nodig, de vereiste sterkte van de uit
eenlopende toepassingen. Onze systemen 
kunnen dan ook de verschillende profielen 
en beglazingsmogelijkheden aan omdat we 
elk project minutieus opbouwen,” zegt 
zaakvoerder Joris Van Herck van Helico. 
Het bedrijf  neemt, behalve het ontwerp, 

Joris Van Herck.

dan ook de productie, de levering, de 
plaatsing en de afwerking van uw lichtstraat 
of  koepel voor zijn rekening. Deze manier 
van werken levert verbluffende eindresul
taten op. 

Renovatie 
Voor een vakkundige renovatie van uw 

lichtstraten en/of  koepels doet u een be
roep op de jarenlange ervaring en exper
tise van Helico. De monteurs verwijderen 
de oude materialen en monteren de nieu
we, zonder hinder voor de onderliggende 
ruimtes of  productie. “We kunnen die 
service bieden omdat alle voorbereidingen 
plaatsvinden in ons atelier en wij bij onze 
klanten aan de slag gaan met afgewerkte 
materialen en onderdelen. Hierdoor kun
nen we sneller en efficiënter werken en 
sparen we de bestaande dakopstanden,” 
zegt Van Herck. 

Online prijsofferte
Omdat u ongetwijfeld als een goede 

huisvader met uw financiële middelen om
springt, biedt Helico u de mogelijkheid om 
op de website van het bedrijf  een gratis 
en vrijblijvende prijsofferte aan te vragen. 
Helico werkt voor u een aanbod uit, in 
functie van uw budget en noden. 
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