CARODEK BAL

ROSCO VLOERDEKSEL
CARODEK BAL
Technische gegevens
Functie

ROSCO CARODEK-BAL betegelingsdeksel uit aluminium profiel in niet waterdichte uitvoering wordt zowel
binnen als buiten geplaatst. Bv. In woningen, garages, tuinen, enz. ROSCO CARODEK-BAL betegelingsdeksel uit
aluminium profiel is licht in gewicht, eenvoudig te plaatsen en gemakkelijk op te lichten.

Beschrijving en samenstelling

Het ROSCO CARODEK-BAL betegelingsdeksel bestaat uit een putrand met kuipvormig deksel uitgevoerd in
geëxtrudeerd aluminium profiel. De stabiele hoekverbindingen garanderen een hoge stijfheid. Tussen binnenen buitenkader is een neopreen dichting van 2 cm breedte ingewerkt, welke voor een beperkte afdichting zorgt.
De bodem van het het vuldeksel is voorzien van een bewapeningsnet van 4 mm dikte en met een raster van 50
x 50 mm. Het deksel wordt gevuld met specie of beton en afgewerkt door omliggende bevloering. Het deksel
wordt uit de putrand opgelicht door middel van bijgeleverde ergonomische handgrepen..Het is aan te bevelen
ieder betegelingsdeksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding met smeervet in te
strijken. Inbouwhoogte : 50 mm. Dekseldiepte inwendig : 39 mm.
Elk deksel in de standaardafmetingen zijn met een robot gelast, wat een nette en een zekere afwerking garandeert. Ieder deksel is individueel verpakt om elke beschadiging bij transport te vermijden.
In de verpakking zit steeds een tweetalige (inbouw-) handleiding, samen met de nodige sleutels.

AFMETINGEN BAL
ARTIKELN°

PUTMAAT

BUIT. KADER

GE.BAL 3030
GE.BAL 3535
GE.BAL 4040
GE.BAL 4545
GE.BAL 5050
GE.BAL 5555
GE.BAL 6060
GE.BAL 6565
GE.BAL 7070
GE.BAL 7575
GE.BAL 8080

240x240mm
290x290mm
340x340mm
390x390mm
440x440mm
490x490mm
540x540mm
590x590mm
640x640mm
690x690mm
740x740mm

300x300mm
350x350mm
400x400mm
450x450mm
500x500mm
550x550mm
600x600mm
650x650mm
700x700mm
750x750mm
800x800mm

Type BAL : Maatwerk, op aanvraag (max. 800x800mm) , of in verschillende delen ( in 1 kader ),
Vermits deksels niet beschouwd worden als bouwmateriaal, is een CE-markering of DOP niet van toepassing.

