
MET RUIT TYPE K

Uitvoering Afmeting mm Gewicht kg/m2 Maximale breedte in mm Geleiding bij staal verzinkt in mm

Staal 16x4 14 4000 50x33x50x3

Sendzimir verzinkt    75x33x75x3
gepoedercoat

 18x4 15 6000 50x33x50x3

    75x33x75x3

 20x4 16 8000 50x33x50x3

    75x33x75x3

 23x4 19 16000 75x33x75x3

    160x54x160x3

 Meergewicht voor profi elen met spitspunten = 8 kg/m2

Aluminium    Geleiding bij aluminium 

Brut geanodiseerd    in mm

gepoedercoat

 16x4 5,5 3000 60x42x60x3

    80x42x80x4

 20x4 6,5 5500 60x42x60x3

    80x42x80x4

 23x4 9,0 8000 60x42x60x3

    80x42x80x4

 Meergewicht voor profi elen met spitspunten = 2,5 kg/m2   

RVS    Geleiding bij RVS in mm

304

316 16x4 14 5000 50x33x50x3

    75x33x75x3

 20x4 16 9000 50x33x50x3

    75x33x75x3

 23x4 19 16000 75x33x75x3

    160x54x160x3

  Meergewicht voor profi elen met spitspunten = 8 kg/m2

Al deze rolhekken voldoen aan de NCP classificaties

Hieronder de rechte honingraat. Van links naar rechts: in standaard-

uitvoering, uitgevoerd met een middenstijl en uitgevoerd met een 

middenstijl en spitspunten

Hieronder de gebogen honingraat. Van links naar rechts: in standaard-

uitvoering, uitgevoerd met een middenstijl en uitgevoerd met een 

middenstijl en spitspunten

- De rolhekken kunnen worden voorzien van zowel 

 noodhandbediening als valbeveiliging

- Al deze rolhekken worden gemonteerd op kokers tot een 

 zelfdragende constructie en een eenvoudige montage

- Het rolhek kan worden voorzien van een omkasting met een vooronderbak, 

 een deksel die zowel boven als achter gebruikt kan worden

- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolhekken aan 

 te sturen.

Dit type rolhek is uitermate geschikt voor parkeergarageafslui-

tingen, deze is speciaal ontworpen voor intensief gebruik. De parkeer-

garagerolhekken zijn altijd uitgevoerd met 400 V opsteekaandrij-

ving inclusief valbeveiliging en noodhandbediening. Tevens worden er 

meervoudige beveiligingen toegepast tegen afknel- en inklimgevaar.

Er zijn allerlei toebehoren leverbaar om ervoor te zorgen dat hier een 

compleet product wordt neergezet, dit zijn o.a. een ontvanger met 

handzenders, verkeerslichtregeling, signalering d.m.v. verkeerslichten 

en poedercoating in ieder gewenste RAL kleur.

Naast de deur kan een loopdeur worden aangebracht voor voetgan-

gers en/of fi etsers met slot en deurdranger, deze wordt uitgevoerd 

met hetzelfde aanzicht als het rolhek.


