
Slimme dakluiken 
en daktoegangen

 Bewezen duurzame topkwaliteit
 Optimale veiligheid en gebruikersgemak
 Totaaloplossingen voor iedere situatie



www.staka-dakluiken.nl

Ron Drijver, aannemer Hercuton BV 

“‘Als aannemer werken wij uitsluitend samen met partners met een toegevoegde waarde: 
solide bedrijven die hoogwaardige producten leveren. Zonder concessies te doen aan 
kwaliteit, biedt Staka dakluiken tegen scherpe prijzen. We weten dus waar we aan toe zijn 
qua prijskwaliteit, levertijden, bestellingen en constructie-gemak. Bouwen met Staka is 
bouwen aan een goede relatie met de opdrachtgevers.”

 Duurzaam door volledig uit RVS geproduceerd en voorzien van poedercoating.
 Isolatie in deksel met Rc-waarde van 3,81 conform NEN 1068 en NPR 2068.
 Belastbaar tot maar liefst 4.800 kg per m2 conform NEN 6702.
 Wind- en waterdicht tot minimaal 650 Pa. conform NEN 2778 en NEN 2686.
 Ladders en trappen voldoen aan de strengste Europese Normen.

Staka onderscheidt zich door de combinatie van een hoge 
productkwaliteit, goede service en een scherpe prijs. Staka 
dakluiken zijn getest, worden onder KOMO-certificaat 
geleverd, hebben een hoge belastbaarheid en zijn bijzonder 
goed geïsoleerd. De ultieme oplossing voor snelle en 
gemakkelijke toetreding tot daken en dakterrassen!

Staka Dakluiken, 
topkwaliteit op  
vele terreinen.



Slimme dakluiken en daktoegangen

“Staka? Omdat ik 
over de prijs en de 
kwaliteit ronduit 
tevreden ben.”
Ron Drijver, aannemer
Hercuton BV



www.staka-dakluiken.nl

“Met een dakluik  
van Staka ben ik 

verzekerd van een 
veilige daktoegang.”

Ted Ham, commercieel directeur ZND Nedicom



Ted Ham, commercieel directeur ZND Nedicom 

“Wij, dakdekkers en gevelbouwers van ZND Nedicom, weten als  
geen ander dat bij het werken op hoogte, veiligheid van het grootste  
belang is. Staka vervult onze wensen op dit gebied met een  
doordacht veilig dakluik. Dankzij onze samenwerking met Staka  
zijn we dan ook altijd verzekerd van een veilige toegang tot het dak.”

Slimme dakluiken en daktoegangen

 Eenvoudige montage in de opstand van extra trede voor aanhaken en borgen ladder.
 Verstelbare leuning in het deksel voor veilige in- en uitstap.
 Minimale duw- en trekkracht benodigd voor openen en sluiten.
 Het deksel kan niet onbedoeld dichtvallen door terugvalbeveiliging.
 De schaartrap is uitgerust met een telescopische leuning.
 Extra veiligheid met een hekwerk rondom het dakluik.

Staka Dakluiken, 
optimale veiligheid.
Staka dakluiken voldoen aan de hoogste 
veiligheidsnormen. Niet alleen het dakluik maar  
het hele concept biedt een veilige daktoetreding:  
van de ladder met borging en het dakluik met  
leuning tot het veiligheidshekwerk op het dak. 



Paul de Bruijn, interieurarchitect Planadvies en Ontwerp

“Staka dakluiken vragen van mij een minimale investering in tijd. Mede dankzij de prima 
online beschikbare documentatie zoals tekeningen en bestekteksten. En je hebt de 
maximale zekerheid van een passende en veilige oplossing voor iedere locatie.”

www.staka-dakluiken.nl

 Toepasbaar in utiliteitsbouw en woningbouw.
 Geschikt voor nieuwbouw, verbouw en renovatie.
 Binnen 2 minuten een online offerte met de dakluikconfigurator.
 2D en 3D tekeningen beschikbaar via de website, BouwConnect en Trimble 3D Warehouse.
 STABU bestekteksten beschikbaar via de website en bestekservices.nl
 Korte levertijd door levering uit voorraad en efficiënte eigen productie.

Staka verzekert u niet alleen van veilige kwaliteitsproducten 
maar ook van snelheid, betrouwbaarheid en een optimale 
informatievoorziening. Staka biedt, op ieder gebied, 
totaaloplossingen van het hoogste niveau. Van een standaard 
dakluik met een ladder voor dakonderhoud, tot een dubbel 
beglaasd dakluik met elektrische bediening voor een dakterras.

Staka Dakluiken, 
totaaloplossingen 
van het hoogste 
niveau.



Slimme dakluiken en daktoegangen

“Ik kan snel en effi ciënt 
werken met de online 
bestekteksten en 
tekeningen van Staka.”
Paul de Bruijn, interieurarchitect
Planadvies en Ontwerp



Staka Dakluiken
Staka® is de grootste leverancier van hoogwaardige roestvast stalen dakluiken en accessoires. Onze producten bieden een 
veilige toegang tot platte daken. De dakluiken zijn extreem sterk, duurzaam en makkelijk te bedienen. Alle modellen
zijn uit voorraad leverbaar en in combinatie met verschillende toegangsmiddelen als ladders en trappen. De kleinere 
modellen worden met name gebruikt als veilige toegang naar platte daken voor inspectie en/of onderhoud van het dak,  
of apparatuur aanwezig op het dak. De grotere modellen zijn populair als stijlvolle toegang tot het dakterras.

Opties
 Lichtdoorlatend Lexan polycarbonaat venster in het deksel.
 Helder, geïsoleerd (HR++), gehard dubbel glas in het deksel.
 Elektrische bediening met thermisch beveiligde motoren en draadloze afstandsbediening.
 Knopcilinder i.p.v. cilinderslot.
 Binnen en/of buitenzijde in andere RAL-kleur.

Andere opties zijn mogelijk op aanvraag.

Toebehoren en accessoires
De dakluiken zijn leverbaar in combinatie met ladders, trappen en andere accessoires.
Opsteekladders  Beschikbaar in 1-, 2- of 3-delige uitvoering, voldoen aan NEN 2484 en zijn voorzien van Komo 
  KlimKeur. De ladders kunnen uitgevoerd worden met een aanhaak-, ophang- en beveiligingsysteem.
Schaartrappen  Uitgevoerd met telescopische leuning, voldoen aan EN 14975 en zijn geschikt tot een   
  plafondhoogte van 3250 mm.
Vaste (kooi)ladders  Geleverd inclusief muurbeugels voor vaste montage tegen de wand, voldoen aan EN 14122-4 en  

 kunnen uitgevoerd worden met kooibeveiliging.
Vaste trap  Een vaste aluminium trap biedt uitkomst bij het regelmatig betreden van het dak door een groot  

 dakluik en is uitgevoerd met trapleuningen.
Veiligheidshek  Veiligheidshekken worden langs of rondom het dakluik geplaatst en zorgen voor extra veel houvast 
  bij de in- en uitstap.

Afmetingen 
Staka dakluiken zijn uit voorraad leverbaar in een aantal standaardafmetingen: 
 
Model zonder venster Dagmaat* Model met venster Dagmaat*
DL 97 900 x 700 DL 189 1800 x 900
DL 99 900 x 900 DL 249 2400 x 900
DL 147 1400 x 700
DL 159 1500 x 900
DL 249 2400 x 900

* Langste zijde = scharnierzijde

Bekijk voor de meest actuele informatie onze 
website: www.staka-dakluiken.nl. Hier kunt 
u STABU bestekteksten, CAD tekeningen, 
documentatie, montagehandleidingen en andere 
bestanden downloaden. Verder kunt u online een 
offerte aanvragen, referentieprojecten met foto’s 
bekijken en het laatste nieuws lezen.

Staka Bouwproducten B.V.
Gouden Rijderstraat 1
4903 RD  Oosterhout
Postbus 294
4900 AG  Oosterhout
Tel.: +31(0)162 – 46 89 50
Fax: +31(0)162 – 43 11 32

www.staka-dakluiken.nl
www.staka-flachdachausstiege.de
www.roofaccesshatches.co.uk
www.trappesdetoit.fr



DL 97 - Dakluik 900 x 700

Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)

 

Afmeting

900 x 700 mm dagmaat

Langste zijde = scharnierzijde

Opstand: 330 mm hoog

 

Isolatie

Hardschuim ± 50 mm dik tegen

de buitenzijde van de opstand en

± 80 mm dik in het deksel.

 

Rc-waarde isolatie

In deksel Rc = 3,81 (m²K/W)

NEN 1068

Sluiting

Tweepunt sluiting met euro

cilinderslot incl. 3 sleutels. 

 

Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig 

openen en sluiten van het 

deksel en voor automatische 

vergrendeling in openstand. 

 

Wind- en waterdicht 

NEN 3661 / NEN 2778: 650 Pa

Door neopreen rubber tussen 

opstand en deksel. 

 

Belastbaarheid

Tot ± 4.800 kg/m2

Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale 

leuning op binnenzijde deksel. 

 

Constructiesterkte

NEN 6702: 3.000 Pa. 

 

Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating

kleur wit (RAL 9010). Andere kleur

op aanvraag.

 

Leverbaar met

 Schaartrap

 Opsteekladder

 Vaste (kooi)ladder

 Veiligheidshek

1069

900

843

700

85
°

± 950

±
 1190

1043

±
 4

24

33
0



DL 99 - Dakluik 900 x 900

Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)

 

Afmeting

900 x 900 mm dagmaat

Opstand: 330 mm hoog 

 

Isolatie

Hardschuim ± 50 mm dik tegen

de buitenzijde van de opstand en

± 80 mm dik in het deksel.

 

Rc-waarde isolatie

In deksel Rc = 3,81 (m²K/W)

NEN 1068

Sluiting

Tweepunt sluiting met euro

cilinderslot incl. 3 sleutels. 

 

Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig 

openen en sluiten van het 

deksel en voor automatische 

vergrendeling in openstand. 

 

Wind- en waterdicht 

NEN 3661 / NEN 2778: 650 Pa

Door neopreen rubber tussen 

opstand en deksel. 

 

Belastbaarheid

Tot ± 4.800 kg/m2

Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale 

leuning op binnenzijde deksel. 

 

Constructiesterkte

NEN 6702: 3.000 Pa. 

 

Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating

kleur wit (RAL 9010). Andere kleur

op aanvraag.

 

Leverbaar met

 Opsteekladder 

 Vaste (kooi)ladder 

 Veiligheidshek

1069

900

1043

±
 4

24

33
0

1043
± 900

85
°

circa 1150

±
 1390



DL 147 - Dakluik 1400 x 700

Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)

 

Afmeting

1400 x 700 mm dagmaat

Langste zijde = scharnierzijde

Opstand: 330 mm hoog

 

Isolatie

Hardschuim ± 50 mm dik tegen

de buitenzijde van de opstand en

± 80 mm dik in het deksel.

 

Rc-waarde isolatie

In deksel Rc = 3,81 (m²K/W)

NEN 1068

Sluiting

Tweepunt sluiting met euro

cilinderslot incl. 3 sleutels. 

 

Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig 

openen en sluiten van het 

deksel en voor automatische 

vergrendeling in openstand. 

 

Wind- en waterdicht 

NEN 3661 / NEN 2778: 650 Pa

Door neopreen rubber tussen 

opstand en deksel. 

 

Belastbaarheid

Tot ± 4.800 kg/m2

Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale 

leuning op binnenzijde deksel. 

 

Constructiesterkte

NEN 6702: 3.000 Pa. 

 

Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating

kleur wit (RAL 9010). Andere kleur

op aanvraag.

 

Leverbaar met

 Schaartrap 

 Opsteekladder 

 Vaste (kooi)ladder 

 Vaste trap

 Veiligheidshek

1569

1400

1543

±
 4

24

33
0

700

85
°

± 950

±
 1190

843



DL 159 - Dakluik 1500 x 900

Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)

 

Afmeting

1500 x 900 mm dagmaat

Langste zijde = scharnierzijde

Opstand: 330 mm hoog

 

Isolatie

Hardschuim ± 50 mm dik tegen

de buitenzijde van de opstand en

± 80 mm dik in het deksel.

 

Rc-waarde isolatie

In deksel Rc = 3,81 (m²K/W)

NEN 1068

Sluiting

Tweepunt sluiting met euro

cilinderslot incl. 3 sleutels. 

 

Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig 

openen en sluiten van het 

deksel en voor automatische 

vergrendeling in openstand. 

 

Wind- en waterdicht 

NEN 3661 / NEN 2778: 650 Pa

Door neopreen rubber tussen 

opstand en deksel. 

 

Belastbaarheid

Tot ± 4.800 kg/m2

Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale 

leuning op binnenzijde deksel. 

 

Constructiesterkte

NEN 6702: 3.000 Pa. 

 

Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating

kleur wit (RAL 9010). Andere kleur

op aanvraag.

 

Leverbaar met

 Opsteekladder 

 Vaste (kooi)ladder 

 Vaste trap

 Veiligheidshek

1669

1500

1643

±
 4

24

33
0

900

85
°

± 1150

±
 1390

1043



DL 249 - Dakluik 2400 x 900

Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)

 

Afmeting

2400 x 900 mm dagmaat

Langste zijde = scharnierzijde

Opstand: 330 mm hoog

 

Isolatie

Hardschuim ± 50 mm dik tegen

de buitenzijde van de opstand en

± 80 mm dik in het deksel.

 

Rc-waarde isolatie

In deksel Rc = 3,81 (m²K/W)

NEN 1068

Sluiting

Tweepunt sluiting met euro

cilinderslot incl. 3 sleutels. 

 

Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig 

openen en sluiten van het 

deksel en voor automatische 

vergrendeling in openstand. 

 

Wind- en waterdicht 

NEN 3661 / NEN 2778: 650 Pa

Door neopreen rubber tussen 

opstand en deksel. 

 

Belastbaarheid

Tot ± 4.800 kg/m2

Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale 

leuning op binnenzijde deksel. 

 

Constructiesterkte

NEN 6702: 3.000 Pa. 

 

Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating

kleur wit (RAL 9010). Andere kleur

op aanvraag.

 

Leverbaar met

 Opsteekladder 

 Vaste (kooi)ladder 

 Vaste trap

 Veiligheidshek

2569

± 2400

2543

±
 4

24

33
0

± 1150

1043
900

85
°

±
 1390



dagmaat 900

1148

circa 1230

circa 1380

82°

ci
rc

a 
37

0

28
0

dagmaat 1800

2048

2042

Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.) 

 

Afmeting

1800 x 900 mm dagmaat

Langste zijde = scharnierzijde

Opstand: 280 mm hoog  

 

Isolatie

Hardschuim ± 53 mm dik tegen  

de buitenzijde van de opstand. 

 

Rc-waarde

Rc = min. 0,7 (m²K/W)

Sluiting

Tweepunt sluiting met euro

cilinderslot incl. 3 sleutels. 

 

Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig 

openen en sluiten van het 

deksel en voor automatische 

vergrendeling in openstand. 

 

Wind- en waterdicht

Door neopreen rubber tussen

opstand en deksel. 

 

Belastbaarheid

Tot ± 200 kg/m2

Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale 

leuning op binnenzijde deksel. 

 

Venster

Lichtdoorlatend Lexan 

polycarbonaat 32 mm dik. 

 

Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating

kleur wit (RAL 9010). Andere kleur

op aanvraag.

 

Leverbaar met

 Opsteekladder 

 Vaste (kooi)ladder 

 Vaste trap 

 Veiligheidshek

DL 189 met venster - Dakluik 1800 x 900



dagmaat 900

1148

circa 1230

circa 1380

82°

ci
rc

a 
37

0

28
0

dagmaat 2400

2648

2642

Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.) 

 

Afmeting

2400 x 900 mm dagmaat

Langste zijde = scharnierzijde

Opstand: 280 mm hoog  

 

Isolatie

Hardschuim ± 53 mm dik tegen  

de buitenzijde van de opstand. 

 

Rc-waarde

Rc = min. 0,7 (m²K/W)

Sluiting

Tweepunt sluiting met euro

cilinderslot incl. 3 sleutels. 

 

Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig 

openen en sluiten van het 

deksel en voor automatische 

vergrendeling in openstand. 

 

Wind- en waterdicht

Door neopreen rubber tussen

opstand en deksel. 

 

Belastbaarheid

Tot ± 200 kg/m2 

Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale 

leuning op binnenzijde deksel. 

 

Venster

Lichtdoorlatend Lexan 

polycarbonaat 32 mm dik. 

 

Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating

kleur wit (RAL 9010). Andere kleur

op aanvraag. 

 

Leverbaar met

 Opsteekladder 

 Vaste (kooi)ladder 

 Vaste trap 

 Veiligheidshek

DL 249 met venster - Dakluik 2400 x 900



Specificaties

Zonwerend en gehard glas aan de buitenzijde.

Brandwerend gelaagd HR++ glas aan de binnenzijde.

Totale dikte inclusief spouw: 32 mm.

U-waarde: 1,2.

Elektrische aansturing met afstandbediening.

DL met glazen venster - Dakluik



Specificaties

Hoogwaardige thermisch beveiligde motoren.

Voorzien van noodstrooomvoorziening.

Geleverd met afstandbediening.

Kan in elke gewenste stand worden stilgezet.

Mogelijkheid tot aansluiten op bijvoorbeeld brandmeldsysteem.

Geschikt voor alle modellen dakluiken.
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Elektrische bediening - Dakluik



Specificaties

Hoogwaardige thermisch beveiligde motoren.

Voorzien van noodstrooomvoorziening.

Geleverd met afstandbediening.

Kan in elke gewenste stand worden stilgezet.

Mogelijkheid tot aansluiten op bijvoorbeeld brandmeldsysteem.

Geschikt voor alle modellen dakluiken.
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Elektrische bediening - Dakluik



Specificaties

Hoogwaardige thermisch beveiligde motoren.

Voorzien van noodstrooomvoorziening.

Geleverd met afstandbediening.

Kan in elke gewenste stand worden stilgezet.

Mogelijkheid tot aansluiten op bijvoorbeeld brandmeldsysteem.

Geschikt voor alle modellen dakluiken.
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Elektrische bediening - Dakluik



Schaartrap 800 x 700

Specifi caties Schaartrap standaard

Uitvoering  compleet met bak, plafondluik, 

 bedieningsoog en bedieningsstok

Hoogte bak  140 mm

Plafondhoogte  max. 3250 mm

Traptreden  340 x 120 mm, voorzien van antislip profi lering

Afstand tussen treden  ± 280 mm, afhankelijk van plafondhoogte

Kwaliteit voldoet aan  EN 14975

Schaartrap voorzien van telescopische leuning

Inbouwmaat

800 x 700 (in combinatie met DL 97)

Let op: De dakdikte (incl. verlaagd plafond) dient minimaal 250 mm te zijn. Anders dient u het dakluik op 

een verhoging te plaatsen, zodat de schaartrap niet tegen het dakluik komt in gesloten toestand.



Schaartrap 1200 x 700

Specifi caties Schaartrap standaard

Uitvoering  compleet met bak, plafondluik,

 bedieningsoog en bedieningsstok

Hoogte bak  140 mm

Plafondhoogte  max. 3250 mm

Traptreden  340 x 120 mm, voorzien van antislip profi lering

Afstand tussen treden  ± 280 mm, afhankelijk van plafondhoogte

Kwaliteit voldoet aan  EN 14975

Schaartrap voorzien van telescopische leuning

Inbouwmaat

1200 x 700 (in combinatie met DL 147)

Let op: De dakdikte (incl. verlaagd plafond) dient minimaal 250 mm te zijn. Anders dient u het dakluik op 

een verhoging te plaatsen, zodat de schaartrap niet tegen het dakluik komt in gesloten toestand.



Plenumoverbrugging

Trapconstructie voor overbrugging afstand tussen plafond en dak (plenum)

Hoogwaardig aluminium.

Eenvoudige bevestiging aan het dak.

Beschikbaar met één of meerdere treden.

Antisliptreden in hoogte verstelbaar.

Met voorgemonteerde leuning (vanaf twee treden).

Alleen geschikt voor dakluik 1400 x 700 met schaartrap 1200 x 700.



Opsteekladder - 2-delig

Mogelijkheid tot aanhaken aan een staptrede. De staptrede wordt eenvoudig gemonteerd in de opstand van het 

dakluik, de bevestigingspunten zijn reeds aanwezig.

Materiaal:  Hoogwaardig lichtgewicht aluminium.

Kwaliteit:  Voldoet aan NEN 484 en EN 131 en voorzien van Komo KlimKeur.

Opties:  Aanhaken aan staptrede, beveiligen tegen wegnemen tijdens gebruik, 

 ophangen aan ophangbeugels na gebruik.

Sporten   Lengte ingeschoven Lengte uitgeschoven

2x8 sporten  2,47 meter  4,15 meter

2x10 sporten  3,03 meter  5,25 meter

2x12 sporten  3,60 meter  6,10 meter

2x14 sporten  4,16 meter  7,25 meter

2x16 sporten  4,72 meter  8,35 meter



Opsteekladder - 3-delig

Sporten   Lengte ingeschoven Lengte uitgeschoven

3x8 sporten  2,47 meter  5,85 meter

3x10 sporten  3,04 meter  7,00 meter

3x12 sporten  3,60 meter  8,65 meter

3x14 sporten  4,17 meter  10,05 meter

3x16 sporten  4,73 meter  11,45 meter

Mogelijkheid tot aanhaken aan een staptrede. De staptrede wordt eenvoudig gemonteerd in de opstand van het 

dakluik, de bevestigingspunten zijn reeds aanwezig.

Materiaal:  Hoogwaardig lichtgewicht aluminium.

Kwaliteit:  Voldoet aan NEN 484 en EN 131 en voorzien van Komo KlimKeur.

Opties:  Aanhaken aan staptrede, beveiligen tegen wegnemen tijdens gebruik, 

 ophangen aan ophangbeugels na gebruik.



Opsteekladders - Opties

A Aanhaaksysteem:  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.

B Beveiligingssysteem:  De ladder beveiligd tegen wegnemen tijdens gebruik door een slot (incl. sleutel)   

 gemonteerd op de ladder.

C Ophangsysteem:  Na gebruik de ladder ophangen aan twee ophangbeugels tegen de wand, optioneel   

 beveiligd met een ketting met hangslot incl. sleutels.

A B

C



Vaste ladders - Kooiladder

Specificaties

Hoogwaardig aluminium.

Veilig en gebruiksvriendelijk.

Leverbaar met uitschuifbare leuningen  

als uitstaphulp.

Kwaliteit: EN 14122-4

Bomen: ± 69 x 25 mm

Sporten: ± 30 x 33 mm

Ladderbreedte: ± 650 mm

Bevestiging aan de wand middels muurbeugels  

(inbegrepen).

Kooi verplicht bij een hoogte vanaf drie meter.



Vaste ladders - Gevelladder

Specificaties

Hoogwaardig aluminium.

Veilig en gebruiksvriendelijk.

Leverbaar met uitschuifbare leuningen  

als uitstaphulp.

Kwaliteit: EN 14122-4

Bomen: ± 69 x 25 mm

Sporten: ± 30 x 33 mm

Ladderbreedte: ± 650 mm

Bevestiging aan de wand middels muurbeugels  

(inbegrepen).

Kooi verplicht bij een hoogte vanaf drie meter.



Vaste ladders - Plaatsing
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Bij DL99 en DL97  Bij DL99 en DL97  

Bij dagmaat > 1.000 mm Muurbeugels



Vaste trap - Aluminium trap

Specificaties

Hoogwaardig aluminium.

Veilig en gebruiksvriendelijk.

Geperforeerde treden.

Kwaliteit: EN 14122-3

Treden: ± 200 mm diep

Trapbreedte: ± 650 mm

Buitenmaat: ± 800 mm

Hoek: ± 50 graden

Leuning: links en rechts

Bevestiging aan de aftimmering met gehengen  

(onder het dakluik).



Veiligheidshek - Aluminium hek

Aluminium veiligheidshekken voor plaatsing langs of rondom het dakluik.

Leverbaar in verschillende lengtes. 

Plaatsing langs één zijde, twee zijden of rondom met zelfsluitend deurtje bij de uitstapzijde (korte zijde).

Geleverd inclusief montagevoeten.

Bevestiging: op betontegels/betonpoeren (standaard niet meegeleverd).


