Dakluik RHT en ladder EL/OL

Certificeringen:
CE ETA-15/0338
Met Aboma certificaat
Met TÜV NORD certificaat

Dakluik type RHT, standaard
Standaard dagmaat / Gewicht:
RHT7090: 700 x 900 mm / 38 kg
RHT9090: 900 x 900 mm / 44 kg
RHT7014: 700 x 1400 mm / 52 kg
RHT1010: 1000 x 1000 mm / 50 kg
RHT1015: 1000 x 1500 mm / 65 kg
RHT1020: 1000 x 2000 mm / 82 kg
RHT9024: 900 x 2400 mm / 89 kg
Scharnierzijde = lange zijde

Gorter Luiken® compleet geassembleerd met:
Thermisch gescheiden en geïsoleerde aluminium constructie
Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
Automatische vergrendeling in openstand met releaseknop
Diagonale handgreep als houvast bij de in- en afstap
Wind- en waterdichte dubbele afdichting
Eurocilinderslot (31 x 70 mm) met 3 sleutels, met binnen- en buitenbediening, maten >
1501 mm met 3 puntsluiting

Prestaties volgens CE (ETA-15/0338):
Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,32 W/(m².K)

Dakluik RHT en ladder EL/OL
Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
Impact hard body (EN 356): Class P5A
Impact soft body (EN 13049): Class 5
Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

Oppervlaktebehandeling:
Gepoedercoat in RAL 7047 (buitenzijde) en RAL 9010 (binnenzijde).
Ladder type EL / OL
EL = enkel /OL = 2-of 3-delig, afhankelijk van verdiepingshoogte
Uitvoering
Opsteekladder in geanodiseerd aluminium, met 2 vaste haken, waarvan 1 afsluitbaar tegen
misbruik met een (niet bijgeleverd) hangslot, dat bij gebruik in de bijgeleverde staptrede gehaakt
worden. De staptrede wordt in de dakopening, zo dicht mogelijk bij de uitstapzijde van het
dakluik, gemonteerd. Na gebruik kan de ladder worden weggehangen aan de meegeleverde
ophangbeugels, waarvan 1 afsluitbaar met een niet meegeleverd hangslot.

Verdiepingshoogte: ........ mm
(bovenkant vloer tot bovenkant onafgewerkte dak, max. 7200 mm)

Breedte:
van 360 tot 490 mm (afhankelijk van lengte en type)
Afstand tussen de sporten: 250 mm

Toebehoren:
2 vaste haken aan ladder, 1 met hangslotvoorbereiding
2 ophangbeugels, 1 met hangslotvoorbereiding
1 staptrede
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