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Atlas ventilatienok | Type 1060 | Polyester | Lengte 1,00 m

Artikelnr.: 95VL1060POL01
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Productinfo

Atlas veestalbeugel lichtstraat 

Lichtstraat / ventilatienok bestaande uit aluminium veestalbeugels met pettalite of polyester op rol naar keuze. De
veestalbeugels bestaan uit een onder- en bovenbeugel en zijn te verkrijgen in type 1060 (kleine beugel) en type
1380 (grote beugel met koppelstang). De vlakke rollen pettalite of polyester hebben een standaardbreedte van
1000 mm (type 1060) / 1250 mm (type 1380), zijn maximaal 30 m lang en worden tussen de onder- en
bovenbeugel gemonteerd. De kopse kanten van een lichtstraat kunnen optioneel worden afgedicht met
kopschotten, die seperaat te bestellen zijn.

Producttoepassingen

Deze lichtstraat / ventilatienok zorgt voor nokventilatie gecombineerd met daglichttoetreding en wordt toegepast in
de agrarische sector voor het maken en renoveren van lichtstraten / ventilatienokken op veestallen.

Garantie

Op deze lichtstraat elementen heeft u 10 jaar garantie conform de voorwaarden van de producent.
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type 1060

Plaatbreedte 1250 mm

Lengte 1,00 m

Materiaal Polyester

Dikte 1,30 mm

Structuur Glad, iets glanzend

Kleur Helder

Garantie 10 jaar hagelschade en lichttransmissie

Hellingshoek min. 15° (26,18 cm/m)

Eigenschap Goede UV-bestendigheid en bescherming tegen
corrosie

Lichtdoorlaat 82 %

Breedte 1,06 m

UV-Bestendig Ja

UV-Bescherming Ja

Merk Atlas
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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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