Trapac®

Ławy kominiarskie

Zastosowanie
Ławy kominiarskie powinny
zostać tak zamontowane
aby ich położenie nie odbiegało od poziomu w zakresie
3 stopni (DIN 18160-5).
Montaż ław na dachu kolejno
po sobie powinien być
następujący:
Dla nachylenia <_ 45° -75 cm
Dla nachylenia >45° -50 cm

Materiał

Stal DX52 D+AZ 150 NA-C

Kolor

ceglasty, ciemny brąz, ocynk, czarny

Powłoka

ocynk plus malowanie proszkowe

Odporność

rdza, warunki atmosferyczne, mróz, procesy starzeniowe

Montaż

wg Instrukcji montażu

Zastosowanie

pasuje do dachówek cementowych oraz ceramicznych,
przy łatach nośnych o gr. 24 mm do 40 mm, przy łącznej grubości łaty
oraz dachówki max. 57 mm, max. rozstaw uchwytów między sobą wynosi 900 mm.

Długość

Waga 1 szt

Nr katalogowy

42 cm

1,4 kg

KS 9130

84 cm

2,7 kg

KS 9132

150 cm

4,5 kg

KS 9135

204 cm

8,8 kg

KS 9136
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Trapac®

Konsola ławy kominiarskiej.
Montaż nie wymaga
dodatkowej dachowej łaty
wzmacniającej. Wymagane
jest zachowanie maksymalnego rozstawu konsol nie
więcej jak 900 mm.
Konsola powinna podpierać

Elementy ławy kominiarskiej

ławę kominiarską maksymalnie 10 cm z każdej ze stron.
Przy ekstremalnie dużych
dachówkach wymaga się
dodatkowych łat wzmacniających (dla rozstawu łat
powyżej 37 cm)

Łącznik ław kominiarskich
Materiał - Stal DX51D/S235
JRG2 ocynk wg EN 1461
Powłoka - ocynk
Pakowanie (zestaw):
2 U-szyny, 8 śrub z nakrętką
oraz u-podkładką

Artykuł nr KS 9120

Artykuł nr KS 9140

Śruba mocująca
Materiał – stal ocynkowana
Pakowanie (zestaw):
2 kształtówki odlew,
2 śruby krzyżakowe,
2 nakrętki samokontrujące M8,
2 podkładki
Mocowanie - 2 zestawy
na jedną ławę kominiarską
Artykuł nr KS 9141

Materiał (Konsola)

Stal DX51D/S235 JRG2, ocynk wg. EN 1461, EPDM- podkładka gumowa,
śruba, podkładka, nakrętka samokontrująca M8 - ocynk

Kolor

ceglasty, ciemny brąz, ocynk, czarny

Powłoka

ocynk plus malowanie proszkowe

Nachylenie dachu

od 20° do 56°

Odporność

warunki atmosferyczne, mróz, procesy starzeniowe

Montaż

wg Instrukcji montażu

Zastosowanie

pasuje do dachówek cementowych oraz ceramicznych, przy łatach
nośnych o gr. 24 mm do 40 mm, przy łącznej grubości łaty oraz dachówki max. 57 mm,
max. rozstaw uchwytów między sobą wynosi 900 mm.

Nr katalogowy

KS 9120

Waga

ok. 1,8 kg / szt

Pakowanie

10 szt / karton
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