SlimFix® Flex

- Dakvenstervoorziening -

Voor een probleemloos dak zonder te ravelen
Productinformatie
Bij een dakvenstervoorziening worden 1 of 2 elementen
fabrieksmatig voorzien van constructieve verstevigingen die
afgestemd zijn op de breedte van het dakvenster. In het
werk kunnen, in verticale richting variërend, de sparingen
uitgezaagd worden. Hierdoor hoeven op de bouwplaats
geen bouwkundige constructies zoals ravelingen aan de
binnenzijde meer aangebracht te worden.

Toepassingsgebied
®
De dakvenstervoorziening kan bij alle typen SlimFix ,
XT®
®
+
XT®
+
Riet voor alle
SlimFix , SlimFix Riet en SlimFix
gangbare dakvensters toegepast worden.
Afhankelijk van het type dakelement zijn er bij bepaalde
dakvensterbreedtes geen constructieve verstevigingen
of ravelingen nodig. Hiervoor hoeft dus geen extra
dakvenster-voorziening besteld te worden (zie info in de
tabel).

Bestelwijze
Standaard: Voorziening wordt altijd gecentreerd (in 1 of
2 elementen), bestelbaar zonder tekening.

Projectspecifiek: Plaats voorzieningen is flexibel,
altijd in overleg met IsoBouw a.d.h.v. een tekening.

Benodigde info:
- Breedte dakvensters

Benodigde info:
- Tekeningen (minimaal duidelijk dakplan +
doorsnedes).
- Breedte dakvensters

Velux
Fakro
Roto
Bestelbreedte [b]
Toepassing bij..

47

Breedte dakvenster in cm
78
94
114

55

66

55

66

78

54

65

74

94

50
58
69
81
Alle typen 3/3 (mét
en zonder L), 8/8
zonder L en Riet+*

114

134
134

94

114

134

97
Alle type 3/3
zonder L en
8/8 zonder L*

117

137

Alle typen

In 2
2)
elementen
* Bij de overige types kunnen de vermelde sparingbreedtes gemaakt worden
zonder constructieve verstevigingen of ravelingen.
Uitvoering

1)

In 1 element

1)

2)

= b =
element

=
b
=
element element

 Opvulling met passtroken (rood/groen)
 Bestelgrootte: Vanaf 1 sparing
 Overspanningen: Bij sparingen b > 97 cm in overleg met
IsoBouw).
 Overige mogelijkheden / randvoorwaarden zoals bij
normaal element.

 Oplossing met minder passtroken
 Bestelgrootte: Vanaf 1 sparing
 Overspanningen: Afhankelijk van de situatie tot
maximale waarden in de tabellen.
 Overige mogelijkheden / randvoorwaarden zoals bij
normaal element.

Levering en montage
De elementen worden gemerkt, in aparte pakketten geleverd en voorzien van een verwerkingsvoorschrift.
Levering IsoBouw
-Zonder gatVerwerkingsvoorschrift
Markering
Extra tengel
Extra lat

Montage
-Gat uitzagenZoomlat
Kruislings schroeven
Raveelhout
Extra schroeven
Aftimmering
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