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Manuele daktoegangskoepel



N_TD_TECHNISCH_DOSSIER_SKYLUX_MANUELE DAKTOEGANGSKOEPEL 14-03-2017
2/4

Algemene productbeschrijving
Met de Skylux® manuele daktoegangskoepel krijgt u vlot toegang tot uw plat dak of dakterras.
De manuele daktoegangskoepel is een set die bestaat uit een standaard PVC raam met twee
gasveren, een vergrendelbare kruk en een Skylux® opstand naar keuze in PVC, metaal of polyester.
Daarbij wordt dan een Skylux® koepel naar keuze gecombineerd. (Dit is niet toepasbaar voor
glaskoepels en hybridekoepels.) De koepel is geschikt voor daktoegang en ventilatie.

Om de montage op de werf te vereenvoudigen wordt een snelmontage systeem voorzien. Dit is een
vooraf gemonteerd geheel van opstand en PVC-raam, voorbereid in de werkplaatsen van de fabrikant.
Op het PVC raam staan 2 gasveren gemonteerd. Deze dienen als openingshulp en openen de koepel
tot ca. 75°. Een vergrendelbare kruk zorgt voor de vergrendeling van de koepel in gesloten toestand.
Optioneel kan een afsluitbare kruk met sleutel verkregen worden.

De maximale afmetingen voor de manuele daktoegangskoepel zijn 100 x 200 cm dagmaat.

Uitvoeringen

Combinatie met
- een Skylux® lichtkoepel naar keuze (geen vlakke glaskoepels)
Bij een manuele Skylux® daktoegangskoepel wordt een slagvaste en doorvalveilige pantserkoepel of heatstopkoepel 
aanbevolen.

De manuele daktoegangskoepel is volledig voorgemonteerd en bestaat uit volgende onderdelen:
- opstand naar keuze: PVC, metaal of polyester
- standaard PVC-raam
- twee gasveren
- vergrendelbare kruk (één  of twee , afhankelijk van de grootte van de daktoegang)
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Specifieke eigenschappen pvc-raam

* Ue-waarde: U (edge profile) of isolatiewaarde van het raam volgens EN 1873:2014+A1:2016 en bepaald met                        
  EN 10077-2:2012

Specifieke eigenschappen pvc-raam 

Attesten, certificaten en documentatie
• zie technische dossiers van de afzonderlijke Skylux® onderdelen

Thermische eigenschappen .................Ue*-waarde 1,50 W/m²K
Afmetingen ..........................................................Wanddikte 3 mm
Impactweerstand ...........................................> 7 kJ/m²
Scharnierzijde ....................................................Afhankelijk van het formaat en bepaald door de fabrikant

Kracht.........................................................................100 / 150 / 200 / 250 N, afhankelijk van de afmetingen
Aantal .........................................................................twee
Eigenschap ............................................................met dynamische demping
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SKYLUX IS A REGISTERED BRAND OF AG.PLASTICS
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
INFO@SKYLUX.BE
WWW.SKYLUX.BE


