TopAccess dakluik

Geïntegreerde sluiting

met vaste trap
Unieke isolatiewaarde
van 0,21 W/m2K

Robuuste constructie

Inplakrand dakbedekking

Comfortabel en uitnodigend

Vaak toegepast bij

Maakt u veel gebruik van het dakluik en heeft u

- Bedrijfsgebouwen

voldoende ruimte? Gebruikt u een dakluik als opgang

- Distributiecentra

naar een dakterras? Een dakluik met vaste trap biedt

- Dakterrassen

de meest veilige, comfortabele en uitnodigende

Voordelen

dakopgang.

- Unieke isolatiewaarde van 0,21 W/m2K
- Uitermate geschikt voor veelvuldig gebruik
- Comfortabele toegang

Tel: +31(0)162-763763

Email: info@staka.com

Website: www.staka.com
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met vaste trap

173 mm + dagmaat + 221 mm
173 mm + dagmaat +173 mm

  
U= 0,21 W/m2K volgens EN-ISO10077-2
2400x900 mm
Gelijk aan dagmaat dakluik
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Isolatiemateriaal met Rc-waarde
van 7,22 m2 K/W Voorzien van
    (  
ieder type dakbedekking
Geluidswerendheid
23 dB volgens EN-ISO 717-1
Windbelasting
2400 Pa volgens EN 12211
Waterdichtheid
750 Pa volgens EN12155
Sneeuwbelasting
950 N/m2 volgens EN 1991-1-3
Stootbelasting
0,35 kNm volgens EN 1991-1-1
Luchtdoorlatendheid
Tot toetsingsdruk 650 Pa
Bij 10 Pa 0,37 m3/h volgens EN1026
Oppervlaktebehandeling Gepoedercoat in RAL9010
Andere kleuren mogelijk op aanvraag
Isolatiewaarde dakluik
Beschikbare dagmaten
Benodigde daksparing
Materiaal
Isolatiemateriaal

 

 

Kwaliteit
Materiaal
Benodigde daksparing
Verdiepingshoogte
Tredendiepte
Trapbreedte
Buitenmaat trap
Hellingshoek
Veiligheid
Bevestiging

Sluiting

Bediening

Veiligheid

Opties
Toepassing

Garantie

Tweepuntsluiting met
    $  
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Voorzien van gasdrukveren voor
eenvoudig openen en sluiten van het
  "       
openstand
Twee handgrepen en diagonale leuning
op binnenzijde deksel voor houvast
tijdens de in- en uitstap naar het dak
Elektrische bediening
Maximale dakhelling van 40 graden
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10 jaar


Voldoet aan EN 14122-3
Hoogwaardig aluminium
   
Maximaal 4050 mm
± 200 mm
± 650 mm
± 800 mm
± 50 graden, afhankelijk van verdiepingshoogte
                          
 
                
De vaste trap dient in de daksparing, onder het dakluik, bevestigd te worden middels
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