TopAccess dakluik

Geïntegreerde sluiting

met ladder

Unieke isolatiewaarde van
0,21 W/m2K

Robuuste constructie

Inplakrand dakbedekking

Eenvoudig en veilig

Vaak toegepast bij

“Een dakluik met ladder is een eenvoudige en veilige

- Bedrijfsgebouwen

oplossing voor daktoegang.

- Distributiecentra

Om het dak op te gaan, bijvoorbeeld voor inspecties

- Appartementencomplexen

en reparaties, haakt u een losse opsteekladder aan de

Voordelen

aanhaaktrede van het dakluik.
Deze combinatie is geschikt voor hoogtes tot 10 meter

- Unieke isolatiewaarde van 0,21 W/m2K

en te combineren met iedere maat dakluik.”

- Voor elke hoogte en maat
- Lage aanschafkosten

Tel: +31(0)162-763763

Email: info@staka.com

Website: www.staka.com
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U= 0,21 W/m2K volgens EN-ISO10077-2
900x700 - 900x900 - 1400x700 1500x900 - 2400x900 mm
Benodigde daksparing
Gelijk aan dagmaat dakluik
Materiaal
RVS (AISI 304 o.g.)
Isolatiemateriaal
Isolatiemateriaal met Rc-waarde
van 7,22 m2 K/W Voorzien van
glasvliescachering. Geschikt voor
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

  
Kwaliteit
Materiaal
Benodigde daksparing
Verdiepingshoogte
Veiligheid

Sluiting

Bediening

Veiligheid

Opties
Toepassing

Garantie



Uitvoeringen

Voldoet aan EN 131
Hoogwaardig lichtgewicht aluminium
    
Maximaal 10000 mm
Door het brede stavlak van de ergonomisch vorm gegeven
sporten, welke bij gebruik in horizontale positie liggen, staat
u veilig en stabiel

Tel: +31(0)162-763763

Tweepuntsluiting met
        
(uitwisselbaar, 30/10 cilinder)
Voorzien van gasdrukveren voor
eenvoudig openen en sluiten van het
deksel. Automatische vergrendeling in
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
       
10 jaar

Email: info@staka.com

Sporten
2x8
2x10
2x12
2x14
2x16
3x8
3x10
3x12
3x14
3x16

Lengte
ingeschoven
2470 mm
3030 mm
3600 mm
4160 mm
4720 mm
2470 mm
3040 mm
3600 mm
4170 mm
4730 mm

Website: www.staka.com

Lengte
uitgeschoven
4150 mm
5250 mm
6100 mm
7250 mm
8350 mm
5850 mm
7000 mm
8650 mm
10050 mm
11450 mm

TopAccess dakluik
met ladder
Opties
SafeStepSystem
De ladder voorzien van haken voor het aanhaken
aan een staptrede. De staptrede wordt eenvoudig
gemonteerd in de opstand van het dakluik, de
bevestigingspunten zijn reeds aanwezig en het
bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.

Beveiligingssysteem
De ladder beveiligd tegen wegnemen tijdens gebruik
door een slot (incl. sleutel) gemonteerd op de
ladder.

Ophangsysteem
Na gebruik de ladder ophangen aan twee ophangbeugels
tegen de wand, optioneel beveiligd met een ketting met
hangslot incl. sleutels.
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