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 1 Fabrikaat: M&T Nederland.
 2 Type: SAVE2000® hoogslagvast PC (polycarbonaat) met
  polycarbonaat anti inbraak bevestigingssysteem.
 3 #
  \Koepelopstand:
 4 #
  \- vorm: vierkant..... \- vorm: rechthoekig.....
  \- vorm: rond.....
 5 #
  \- dagmaat (lxb) (mm): .....
  \- dagmaat (diameter) (mm): .....
 6 #
  \- standaard flens polyester, H15, hoogte (mm): 150.
  \- breedflens polyester, E15, hoogte (mm): 150.
  \- breedflens polyester, E30, hoogte (mm): 300.
  \- breedflens polyester, E50, hoogte (mm): 500.
  OPMERKING: dakuitsparing is dagmaat plus 250 mm bij 
  H15 en 200 mm bij E15, E30 en E50.
 7 #
  \- materiaal: polyester gevuld met PU-schuim, dikte
    10 mm. \- materiaal: polyester gevuld met
    PU-schuim, dikte 20 mm.
  OPMERKING: 10 mm bij H15, 20 mm bij E15, E30 en E50.
 8 #
  \U-waarde (W/(m2.K): 1,67. \U-waarde (W/(m2.K):
  1,01.
  OPMERKING: 1.67 bij H15, 1.01 bij E15, E30 en E50.
 9 #
  \- kleur: wit.
10 #
  \.....
11 #
  \Koepel:
12 #
  \- type: driewandig. \- type: dubbelwandig.
  \- type: enkelwandig.
13 #
  \- U-waarde driewandig (W/(m2.K): 1,9.
  \- U-waarde dubbelwandig (W/(m2.K): 2,8.
  \- U-waarde enkelwandig (W/(m2.K): 5,3.
14 #
  \- vorm: licht gebogen op vierkante basis.
  \- vorm: licht gebogen op ronde basis.
  \- vorm: halve bol op ronde basis.
  \- vorm: piramide op vierkante basis.
  \- vorm: piramide op rechthoekige basis.
15 #
  \- materiaal buitenschaal: PC, helder, UV bestendig.
16 #
  \- materiaal: tussenschaal PC.
  \- materiaal: tussenschaal PMMA.
17 #
  \- materiaal: binnenschaal PC.
  \- materiaal: binnenschaal PMMA.
18 #
  \- kleur: helder. \- kleur: opaal. \- kleur.....
  OPMERKING: opaal of gekleurd uitsluitend bij PMMA.
19 #
  \.....
20 #
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  \Beweegbaar onderdeel:
21 #
  \- ventilatieraam AVP. \- rond ventilatieraam
    aluminium. \- vlucht- en inspectie-unit. \- rook-
    en warmteafvoer (R.W.A.).
22 #
  \- begrenzer: gasveer.
23 #
  \Ventilatierooster in opstand, lang 600 mm, hoog 100
  mm, aluminium, kleur RAL 9010, wit.
  \Axiaalventilator in opstand, hoog 500 mm, type GX 9
  inclusief ventilator regelunit.
  \Axiaalventilator in opstand, hoog 500 mm, type GX 12
  inclusief ventilator regelunit.
24 #
  \.....
25 #
  \Toebehoren:
26 #
  \- binnenaftimmering: ronde polyester koker,
    hoog.....
  OPMERKING: uitsluitend bij ronde daklichtkoepels.
27 #
  \- doorval- inbraakrooster SKG* alum. kleur RAL 9010.
  \- doorval- inbraakrooster alum. kleur.....
28 #
  \- bediening: handmatig met bedieningstok, lang.....
  \- bediening: elektrisch inclusief schakelaar.
  \- bediening: pneumatisch. \bediening.....
29 #
  \- insecten screen voor ventilerende koepel.
30 #
  \- wind-/regencentrale type WRS + melder WM en RS.
31 #
  \- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.....
32 #
  \.....


