TOP-V
Opperluchtsluiting voor kip- en klapramen

ALGEMENE KENMERKEN
• Krachtige opperluchtsluiting TOP-V voor kip- en klapramen, met zin voor esthetiek en een perfecte dichtheid van
het raam. Deze opperluchtsluiting wordt in opbouw geplaatst.
• Alle uitvoeringen zijn geschikt voor montage op aluminium, PVC of houten ramen.
• Set beschikbaar voor alle raamtypes: rechthoekig raam, schuin raam, rond- en boograam, eventueel in combinatie met een dorpeloverbrenging. De set is eveneens beschikbaar voor een bijkomend kip- of klapraam naast
of boven elkaar geplaatst.
• Alle onderdelen van de opperluchtsluiting zijn vervaardigd uit roestvrije materialen.
• Afwerking:
-- Handgreep, schaar en afdekprofielen in aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt in meer dan 450
RAL-kleuren.
-- De U-vormige afdekprofielen worden geleverd in lengtes van 3 of 6 meter.
-- Tringels in aluminium geanodiseerd, staal gegalvaniseerd of inox en leverbaar in lengtes van 1, 2 en 3 meter.
• Om dorpels te omzeilen, is een flexibele dorpeloverbrenging met kabel of een dorpeloverbrenging met stang
verkrijgbaar.
• Bedieningsmogelijkheden:
-- handgreep
-- vaste slingerstang, met horizontale of verticale wendeloverbrenging
-- losse slingerstang, met horizontale of verticale wendeloverbrenging
-- elektrische motor

KIPRAAM
• Alle uitvoeringen zijn links en rechts bruikbaar.
• Toepassingsmogelijkheden:
-- rechthoekige ramen
◊ vleugelbreedte: 400-3600 mm
◊ vleugelhoogte: 250-1800 mm
-- schuine ramen (0 tot 50°)
◊ vleugelbreedte: 400-1200 mm
◊ vleugelhoogte: 250-1200 mm
-- ronde en boogramen
◊ vleugelbreedte: 400-1200 mm
◊ vleugelhoogte: 250-1200 mm
-- naast elkaar geplaatste ramen
-- boven elkaar geplaatste ramen
• Totaal vleugelgewicht: max. 80 kg
• Opening: 170 mm (120 mm bij Fh = 250-400 mm)

• Voor klapramen moet opgegeven worden of de bediening rechts
(standaard geleverd) of links staat.
• Toepassingsmogelijkheden:
-- rechthoekige ramen
-- naast elkaar geplaatste ramen
-- boven elkaar geplaatste ramen
• Toepassingsbereik:
-- vleugelbreedte: 400-3600 mm
-- vleugelhoogte: 250-1200 mm
-- totaal vleugelgewicht: max. 80 kg
-- opening: 170 mm (120 mm bij Fh = 250-400 mm)
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