
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
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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.
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