Prismax®plus

Productbeschrijving
- dubbele isolerende beglazing
(3-8-3)
- onderhoudsvrije aluprofielen.
- universeel toepasbaar, waarbij
de loodslab probleemloos aan
de profilering van het dakmateriaal kan worden aangepast
- lange loodslab beschikbaar
voor sterk geprofileerde pannen
- speciaal model voor leien beschikbaar
- voorzien van een voetsteun
als veilige uitstap naar het dak
- de verstevigde scharnieren
maken het dakvenster extra
stevig
- twee ventilatie standen, die
makkelijk te vergrendelen zijn
in de gewenste positie
- geïntegreerd vergrendelingssysteem

Materiaal

- Buitenwanden: onderhoudsvrij PE gekleurd aluminium
- Binnenwanden: Noorse den, vacuum geïmpregneerd
- Beglazing: dubbele beglazing (3-8-3)

Toepassingsgebieden

- Vergrendeling, handvat, voetsteun en scharnieren: gegalvaniseerd staal

Universeel dakvenster en
vluchtvenster voor ventilatie en
licht in niet bewoonde zolderruimtes. Geschikt voor keramische- of betonpannen en leien
bij dakhellingen tussen 20° 65°.

- Afdichting binnenzijde: een perfekte afdichting door combinatie van schuim en rubber
- Afdichting buitenzijde: de schuimdichting vermijdt infiltratie van
bladeren en poedersneeuw
- Loodslab: speciaal geplisseerde, gelakte loodslab laat zich makkelijk aanvormen op de
onderliggende rij dakpannen
Afmetingen

- Buitenafmetingen: 760 mm x 970 mm x 105 mm (B x L x H)
- Plaatsingsopening: 470 mm x 570 mm (B x L)
- Opening wentelend deel: 420 mm x 520 mm (B x L)
- Loodslab: 760 mm x 150 mm (standaard)
760 mm x 200 mm (lange versie voor sterk geprofileerde pannen) zonder loodslab
voor leien

Gewicht

10,0 Kg

Kleur

donkerbruin

Verpakking

1 stuk per doos / 9 stuks per pallet

Artikelnr.

KT 4003 (standaard); KT 4004 (lange loodslab); KT 4005 (zonder loodslab)
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