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Alumon lichtstraat | Type 1/5 | Dagmaat 3,80 m | Helder

Artikelnr.: 95AL15H3800
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Productinfo

Alumon polycarbonaat lichtstraat

Deze meerwandige vlakke lichtstraat bestaat uit een gebogen aluminium zelfdragende constructie met
meerwandige polycarbonaat kanaalplaten. Met dit lichtstraatsysteem kan een lichtstraat met een vrije overspanning
van 1,00 m tot 4,50 m gerealiseerd worden. De 4-wandige polycarbonaat kanaalplaten zijn 10 mm dik, hebben een
U-waarde (ioslatie) van 2,5 W/m²K, en zijn na keuze verkrijgbaar in helder (lichtdoorlaat 69%) en opaal (57%).
Alumon lichtstraten zijn verkrijgbaar met een booghoogte van 1/5 of 1/7 van de dagmaat. Een booghoogte van 1/5
is hoger en steviger dan 1/7. Een booghoogte van 1/7 is lager en wat voordeliger. De kopse kanten van een
lichtstraat kunnen optioneel worden afgedicht met kopschotten, die seperaat te bestellen zijn.

Producttoepassingen

Alumon lichtstraat elementen worden toegepast voor het maken van lichtstraten op hallen, voor droogloop
overkappingen, deurluifels, carports, bootoverkappingen, fietsenstallingen enzovoort. Doordat deze elementen
zelfdragend zijn en licht van gewicht kan men er vrij eenvoudig en voordelig een kleine of grote lichtstraat mee
bouwen.

Garantie

Op deze lichtstraat elementen heeft u 10 jaar garantie op lichtstransmissie, mechanische eigenschappen en
weerstand tegen hagel conform de voorwaarden van de producent.

Maatvoering

De exacte maatvoering Alumon lichtstraat wordt bepaald door de buitenkant opstand (M). Standaard berekening
voor buitenkant opstand (M) = dagmaat (D) + 14cm. Let bij het inmeten goed op de breedte van opstand en
dakbedekking, deze kan afwijken van de standaard. Indien men twijfelt aan de maatvoering, dient men altijd de
maat buitenkant opstand (M) aan te geven.

De plaatbreedte van 1,05 m of 1,25 m is afhankelijk van de gehele lengte die besteld wordt en wordt bij productie
bepaald.

Inhoud

Meerdere aantal kanaalplaten
Profielen
Rubbers
Schroeven voor hout
Kopschotten zijn optionaal te bestellen
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type 1/5 (steviger)

Profiel Vlak

Plaatbreedte 1050 mm of 1250 mm (Afhangelijk van lengte)

Werkende breedte 1000 mm of 1200 mm (Afhangelijk van lengte)

Materiaal Polycarbonaat

Dikte 10 mm

Kleur Helder

Garantie 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie,
hagelbestendigheid, stijfheid

Bevestiging Inclusief

Eigenschap Uitermate slagvast, bijna onbreekbaar, goede UV-
bestendigheid

Lichtdoorlaat 69 %

U-Waarde 2,50 W/m²K

Breedte max. 4,64 m

Dagmaat 3,80 m

Buitenkant opstand 3,94 m

UV-Bestendig Ja

UV-Bescherming Ja

Merk Alumon
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Montage

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.
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