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ZinkStabil
sokkelaffugter

ZinkStabil sokkelaffugter fra Semitech

til etablering af niveaufri adgang samt affugtning af sokkel
Den unikke og stabile opbygning er din sikkerhed for, at fugt ikke trænger ind i
soklen samt at soklen ventileres.
Affugtning af sokler
Du skal vælge ZinkStabil sokkelaffugter, hvis du ønsker stabilitet, sikkerhed og en let montage.
Hurtig og nem montering
Stålkassen er forsynet med fer og not, hvilket gør montage meget let og
hurtig (og uden brug af specialværktøj).
Gitterrist, type standard, er fremstillet i varmgalvaniseret stål med en
maskeåbning på 31 x 9 mm.

Klik for at frigøre
topristen for rengøring
Mod belægning
Hulrum giver
ventilation af sokkel
Stærk og stabil
konstruktion
- perforeret for ventilation
og indspektion af sokkel.

Niveaufri adgang
Ønsker du niveaufri adgang anbefaler vi, at du monterer en ZinkStabil
sokkelaffugter. Dette fjerner risikoen for fugtindtrængen i sokkel.
Ingen vedligeholdelse
ZinkStabil sokkelaffugter er opbygget, så den ikke skal vedligeholdes.
Den er utrolig let at rengøre for snavs og evt. blade, da du uden brug af
specialværktøj kan afmontere gitterrist.

Standard gitterrist

Perforering sikrer, at
vandet ledes væk fra
bygning - kan også
leveres uden.

Toprist kan leveres i forskellige modeller

ZinkStabil

sokkelaffugter

produceres i 1,5 mm galvaniseret stål med zinkmagnesium belægning (DX51D+ZM310MAC), for
længere levetid.

Studs

Endestykke

Afstandstykke

L-profil

Med drænhuller
i bund.

Uden drænhuller
i bund.
Hjørneprofil

ZinkStabil

ZinkSatbil med drænhuller

sokkelaffugter

L-profil

Gitterrist
150/200 mm
Topbelægning

Stålkasse inkl. gitterrist, galvaniseret

Længde mm

170

1000

Specielle mål

150 mm

Højde mm

150/200

Afretningslag
170 mm

Bredde mm

Hulrum
mod
sokkel
øger
ventilation

Sokkel

Sokkelaffugter kan bestilles på specialmål
Drænlag
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Tilbehør
Afstandsstykke:

Justerbar fra 0-170mm.

Endestykke:
Hjørneprofil:
L-profil:

Universal
For let montering/flot finish
Til niveaufri adgang

Rustfri bolte og
møtrikker:

Til samling og montage

ZinkSatbil uden drænhuller m/studs
L-profil

Gitterrist
150/200 mm
Topbelægning

Nem montering

Afretningslag
150 mm

Hulrum
mod
sokkel
øger
ventilation

170 mm

ZinkStabil sokkelaffugter kan klikkes sammen i ønskede
længder, inden de lægges i niveau.

Sokkel

Drænlag
Studs
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Drænlag

https://www.youtube.com/watch?v=-4oZ5ZTxtSw

Part of the solution
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