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WinAltan - Model Connect

Alle rækværkstyper kan kombineres
med 5 standardtyper af håndlister i
aluminium eller træ.
Aluminium:

Varenr.: 18697

Rækværket:
• Altanrækværk med hærdet klart eller opallamineret glas.
• Glas monteres udvendigt på stolper med runde montagebeslag, Ø44 mm.
• Glas kan føres op til håndliste og/eller ned over forkant.
• Stolper udføres i pulverlakeret aluminium i NCS og RAL-farver.
• Rækværket kan monteres på forkant eller ovenpå altanramme.
• Rækværket er testet i henhold til EN12600, tungt stød, og er dimensioneret
til at modstå belastninger jf. gældende Dansk og implementeret EU-lovgivning.
• Rækværk opfylder anvisningerne i henhold til SBI anvisning 258 kapitel 3.2.3,
stk. 2, som henvist til DS/EN 1176 – legepladsdirektivet.
• Håndlister leveres i aluminium eller træ.

Varenr.: 18717

Varenr.: 18729

Træ:

Varenr.: 18860

Altanbunden:
• Altanbunden leveres færdigsamlet fra fabrik med monteret gulv og bund for at
		 opnå den kortest mulige montagetid.
• Fleksible ophængssystemer til både renoveringsopgaver og nybyg.
• Stålkonstruktioner leveres CE-mærket med statisk rapport udført af Windoor
		 Danmarks tilknyttede rådgivende ingeniør.
• Stålrammen er udført i varmforzinket stål med en synlig højde på kun 16 cm.
		 Den varmforzinkede stålramme kan leveres lakeret.
• I stålrammen er indbygget afvandingssystem, der kan afsluttes i udspy, diffus
		 afvanding ved forkant eller tilsluttes afløb.
• Stålbundens underside (loftbeklædningen) er typisk en 6mm Cembrit facadeplade,
		 som kan fås i farverne Perle (hvid), Flint, Natur, Granit og Sand.
• Loftbeklædningen fastskrues altid til stålunderlaget med indfarvede rustfrie
		 skruer. Alternativt kan der anvendes en Platinhvid (RAL9010) aluminiumsplade
		 (DIBOND plade).
• Gulvet planforsænkes eller monteres på oversiden af stålrammen.
Gulvet leveres i 3 typer:
• Hårdt træ: Brædder med en smuk struktur i en bredde på 140 mm.
		 Brædder monteres med synlige skruer.
• Komposit: Brædder med en bredde på 150 mm, der kræver
		 minimal vedligeholdelse. Kompositbrædder monteres med click-system.
• Fiberbeton: Tynd betonplade med indstøbt afløb.
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