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Terrasoverkapping | RAL 9016 | Plaat helder | Lijst klassiek | Breedte 3,03 m
| Diepte 2,00 m

Artikelnr.: 911KK963020
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Productinfo
Terrasoverkapping
Deze mooie terasoverkapping bestaat uit aluminium met een 80 µm coating in de kleur RAL 9016 - verkeerswit. Als
dakbedekking worden X-structuur platen met een dikte van 16 mm in de kleur helder met een lichtdoorlaat van ca.
70% gebruikt. De sierlijst is klassiek.
Let op: De lengte / diepte is van toepassing voor de kanaalplaten. Er komen noch 17 cm extra voor de goot erbij.
Producttoepassingen
Deze terrasoverkapping wordt als muuraanboouw en voor sneeuwzone 1 (0,65 (kN/m²)) gebruikt.
Bijzonderheid
Door de X-structuur een van de sterkste kanaalplaten. De X-structuur breekt de zonnestralen en zorgt voor minder
schittering. Bovendien is de geïntegreerde goot niet zichtbaar vanaf de buitenkant en wordt deze afgedekt door de
sierlijst. Het water kan via een van de staanders naar beneden lopen.
Garantie
Op de terrasoverkapping hebt u 10 jaar garantie op lak en poedercoating en 2 jaar op de rest van de constructie
conform de voorwaarden van de producent.

Inhoud
Het pakket omvat volgende artikelen:
Constructie van de terasoverkapping
Kanaalplaten
Bevestigingsmateriaal
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Tech. Details
titel_01

Lichtplaten

Type

Terrasoverkapping

Staat

Nieuw

Plaatbreedte

980 mm

Materiaal

Polycarbonaat

Eigenschap

Uitermate slagvast, bijna onbreekbaar, goede UVbestendigheid

Dikte

16 mm

Bijzonderheid

Extra sterk door extra x-vormige wanden

Kanaalbreedte

25 mm

Structuur

5-X-wandig

Kleur kanaalplaat

Helder

Lichtdoorlaat

70%

UV-Bestendig

Ja

UV-Bescherming

Ja

U-Waarde

2,00 W/m²K

titel_02

Constructie

Materiaal constructie

Aluminium

Kleur constructie

Verkeerswit (RAL 9016)

Sierlijst

Klassiek

Totale breedte

3,03 m

Diepte

2,00 m

Staanders aantal

2

Staanders afmetingen

11 x 11 x 250 cm

Hellingshoek

min. 8° (13,96 cm/m)

Legrichting

L-R / R-L mogelijk

Sneeuwzone

1 (0,65 kN/m²)

Garantie

Constructie: 10 jaar lak en poedercoating, rest 2 jaar.
Lichtplaten: 2 jaar

Garantie

10 jaar

Bevestiging

Inclusief

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Pagina 3/4

Product data sheet van 07.1.2021 om 11:11:52

Tel NL:

085 888 320 0

Tel BE:

078 481 270

E-Mail:

info@hmg-benelux-shop.com

Web:

www.hmg-benelux-shop.com

Montage
De terrasoverkapping is heel makkelijk te monteren.

Terrasoverkappingen vanaf 7,06 m
Terrasoverkappingen met een breedte van 7,06 m of breeder worden geleverd met twee dakgoten, twee
muuraansluitprofielen en twee sierlijsten. Deze worden op de middelste staander aan elkaar gekoppeld en met
Bufix en Buseal tape afgedicht.
Let op: bij de gekoppelde terrasoverkapping (vanaf een breedte van 7,06 m) moeten de dakgoten,
muuraansluitprofielen en sierlijsten om x x 60 mm worden ingekort zodat het passend is voor de kanaalplaten van
de terrasoverkapping.
Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".
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