S 352-WK2 - GS 352-WK2

Inbraakwerend raamrooster
-

inbraakveilig (klasse WK2)
passieve koeling voor energiezuinige woningen
SKH certificaat tot 1,5 m x 1,5 m
standaard insectenwerend

S 352-WK2 - GS 352-WK2
Het inbraakwerende raamrooster S352-WK2 is gecertificeerd door keuringsinstantie
SKH. Het voldoet conform de NEN 5096 aan inbraakwerendheid klasse 2, en dit
voor afmetingen tot 1,5 m breed x 1,5 m hoog, goed voor een totale oppervlakte.
van 2,25 m².
Aan de buitenzijde is het inbraakwerende rooster esthetisch identiek als de niet-inbraakwerende uitvoering. De geperforeerde binnenprofielen dienen als insectenwering.
De inbraakwerende roosters zijn toepasbaar in de woningbouw, utiliteit en industrie.
Met name in zwaar geïsoleerde gebouwen zijn de roosters bijzonder geschikt voor
zg. ‘zomernachtkoeling’.

S 352 - WK2

Doorlaat
 Fysische vrije doorlaat: 44 %
 Visuele vrije doorlaat: 67 %
Technische gegevens
 WK2 getest volgens NEN 5096
 Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AIMgSi 0,5
 Standaard uitvoering: - Natuurkleur geanodiseerd
		
- Gemoffeld Ral 9010
 Alle Ral-kleuren op aanvraag
 Geschikt voor rechtstreekse plaatsing in het raam.
• Optie: afsluitbaar muurrooster GS 352-WK2
Afmetingen
 Lamelhoogte: 35 mm
 Flensbreedte: 24 en 28 mm
 Sponning: 26 mm
 Maatvoering bij bestelling
Inbouwmaat: breedte x hoogte
 Alle afmetingen zijn mogelijk: - min. breedte en hoogte 200 mm
		
- max. breedte en hoogte 1500 mm
Zie verwerkingsvoorschriften op www.aralco.nl
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Op www.aralco.be vindt u steeds de laatste versie van de productfiche.

S 352 - WK2 Inbouw

BESTELMAAT = HOOGTE / BREEDTE

GS 352 - WK2

BESTELMAAT = HOOGTE / BREEDTE

S 352 - WK2
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