
Uitstekend product voor veilige toegang tot het platte dak

Dakluik

Een veilige en duurzame manier van daktoetreding voor 
een gunstige prijs. Door ondersteuning van de dynamische 
gasveren is het volledig geïsoleerde luik zonder noemens-
waardige krachtinspanning te openen en te sluiten.  
Bovendien kan men eenvoudig in- en uitstappen dankzij de  
ergonomisch geplaatste handgreep.

Kenmerken:
•  vervaardigd uit duurzaam en hoogwaardig metaal en  

isolatiemateriaal
•  dubbele rubber afdichting voor een hoogwaardige  

afsluiting
•  voorzien van een gegalvaniseerde stalen  

dubbelwandige geïsoleerde opstand
• voorzien van gasdrukveren
• eenvoudig met één hand te ontgrendelen
• soft opening en closing
• automatische vergrendeling in geopende stand
• openingshoek ca. 80 graden
•  het unieke openingsmechanisme beperkt de doorgang niet
•  doorvalveilig getest volgens GS-Bau 18
•  standaard in 5 maten (afwijkende maten op aanvraag)
•  tolledig en compleet geassembleerd geleverd
• topkwaliteit uit onze eigen productie

 Dakluik met dynamische gasveren

Productvoordelen:
• gunstige prijs-kwaliteitverhouding
• ijzersterke garantie van 10 jaar
• uit voorraad leverbaar
• perfecte aanvulling op onze bestaande daktoetreders
• functioneel, veilige toegang tot het dak
• de ideale combinatie van gebruiksgemak en veiligheid
• groot montagegemak 
• rechte opstand, dus veiligere in- en uitstap
•  geschikt voor (isolerende) raveelbakken voor nette  

afwerking, met schaartrap of vouwladder

 

Dakluik

H6.9.2



Schaartrappen

Raveelbak + trapluik in cm Schaartrap in cm Schaartrap + montageplaat treden

70 x 90 214 - 242 214 - 242 9

90 x 90 243 - 269 243 - 269 10

70 x 140 270 - 296 270 - 296 11

100 x 150 297 - 320 297 - 320 12

Bedieningsstok

Dagmaat in cm Daguitsparing in cm Gewicht in kg

70 x 90 70 x 90 49,3

70 x 140 70 x 140 65,1

90 x 90 90 x 90 55,1

90 x 240 90 x 240 107,2

100 x 150 100 x 150 78,4

Ladders

Omschrijving ladder
Lengte 

ingeschoven
Lengte 

uitgeschoven
Verticlae 
hoogte

Enkele ladder LE301 301 cm x 291 cm 

Enkele ladder LE329 329 cm x 318 cm 

Enkele ladder LE357 357 cm x 345 cm 

Enkele ladder LE385 385 cm x 372 cm 

Enkele ladder LE413 413 cm x 399 cm 

Tweedelige ladder LT384 242 cm 384 cm 371 cm 

Tweedelige ladder LT440 270 cm 440 cm 425 cm 

Tweedelige ladder LT496  298 cm 496 cm 479 cm 

Opstand

Uitvoering 
Recht, dubbelwandig met 90 mm steenwol, 

hoogte 30 cm

Materiaal Staal / gegalvaniseerd

Kleur                        binnenzijde Wit, gecoat

Thermische isolatie Uf = 0.77W/m2K volgens EN 1873 

Geluidsisolatie Rw =  42 - 44 dB 

Deksels

Materiaal Aluminium met 80mm steenwol 

Kleur 
Wit, gecoat 

Aluminium, ongecoat 

Openingshoek ca. 80° en scharnierend aan de lange zijde

Sluiting Raamboom 

Handgreep Ergonomische horizontaal geplaatste beugel 

Open- en sluitmechanisme
Met behulp van gasveren met 

vergrendeling / blokkering

Thermische isolatie Ug = 0,46 W/m²K volgens DIN EN ISO 6946

Geluidsisolatie RW = 33 dB 

Doorvalveilig GS-Bau 18 volgens DGUV 07043

Leveringsprogramma

binnenzijde 
buitenzijde 
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Afwijkende maten op aanvraag.

Deksel

Ladder

Raveelbak

Montageplaat

 

veluxcommercial.nl


