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ZEKER VOOR OP HET DAK

Duidelijke voordelen:
Snelle levering
Eenvoudige montage
Optimale beluchting
Met 1 hand te bedienen

WWW.JECOR.NL

Licht en comfortabel
Het Jecor Dakluik
Voor alle zoldertrappen

Montage en ventilatie

Het dakluik is geschikt voor alle modellen Jecor
zoldertrappen (Staalblauw, Goedhout en Liliput)
toepassen in combinatie met warmte isolatie
3D of 4D.
Brandvertragend trapluik, slot met profielcilinder
en trapleuning (niet voor de Liliput) zijn desgewenst leverbaar.
Het Jecor dakluik en Jecor zoldertrap vormen
een goede combinatie

Raveelbak, dakluik en trap worden separaat gemonteerd en bevestigd, hierdoor is de montage
een “lichtgewicht klus” en is een hijskraan onnodig.
De polyester dekplaat beschermt tegen weer en
wind, het trapluik zorgt voor de benodigde
luchtdichte isolatie de geïntegreerde ventilatie zorgt
voor de essentiële luchtcirculatie.
Het Jecor dakluik - licht en doordacht

Voor het openen en sluiten is een vrije
dakrand van tenminste 17 centimeter vereist.

De constructiehoogte wordt van de onderkant
van het plafond tot aan de bovenkant van de
daklaag gemeten.
Leverbaar voor constructiehoogtes 45 - 110 cm.
• FS30 2S + dakluik: maximale constructiehoogte 80 cm
• FS90 2S + dakluik: maximale constructiehoogte 70 cm.

Afb.: schaartrap Liliput met warmte-isolatie 4D en Jecor dakluik

Belangrijke informatie inzake uw aanvraag/bestelling:

Productinformatie:
Dekplaat:

Polyester zadeldakmodel, kleur
lichtgrijs RAL 7035

Kast v.h. dakluik:

18 mm hoogwaardig meubelplaat

Werking:

Zelfopenend door gasveer, 1 handbediening

Veiligheid:

Tweezijdige vergrendeling van de
dekplaat, uitstaptrede, voorbereid
voor het plaatsen van een profielcilinder.

Afwerking:

Aluminium waterkeringsprofiel

Hoogte kast dakluik:

Altijd 37 cm.

Grootte (maten zijn bouwmaten in cm)
Lengte sparingsmaat

110 - 140

Breedte sparingsmaat

60 - 70

Constructie hoogte

45 - 110

Constructiehoogte < 45 cm. Zoldertrap op maat bestellen
(i.v.m. hoogte raveelbak).

Dakluik met zoldertrap type:
Staalblauw

Goedhout

Liliput

Uitgerust met:
Warmte-isolatie
Profielcilinder
Brandvertragend

WS3D

WS4D

Leuning (niet mogelijk bij Liliput)
FS30

FS30 2S*

FS90 2S*

Leuning (bij Liliput niet mogelijk)
Sparingsmaat:

cm (L X B)

Constructiehoogte:

cm (45-110cm)

Plafondhoogte:

cm (190-360 cm)

De maximaal mogelijke plafond hoogte is afhankelijk van de
raveelbakgrootte, model trap en uitrusting.
*In geval van toepassing van 2-zijdig brandvertragende zoldertrap
met dakluik, houd dan rekening met de belangrijke veiligheidsaspecten. Informeer hierover bij ons, tel.: 0341 36 96 36.

