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VERDUISTERBARE DAKVENSTERS
De beste lichtspreiding met natuurlijk daglicht in uw stal bereikt u met de verduisterbare dakvensters van Beek
Agri. De vensters worden geplaatst in het schuine dakvlak en kunnen toegepast worden bij zowel nieuwbouwals renovatieprojecten.
De vensters worden standaard geleverd met geïsoleerde lamellen welke d.m.v. een handlier of liermotor (met
potmeter) worden aangedreven. Uw stal kan hierdoor naar wens automatisch of handmatig gedimd worden.

types
De verduisterbare vensters zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Door dit brede productaanbod kan
Beek Agri BV u altijd een passende oplossing bieden.
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ctechnische informatie
c

VDV 1000eco | VDV1200eco

Hoge kwaliteit aluminium en EPP

Hoge kwaliteit sendz. staal en betonplex

Standaard dubbel geïsoleerd met 1010mm polycarbonaat

Standaard dubbel geïsoleerd met 1010mm polycarbonaat en betonplex rand

EPP lamellen 6 of 7 st. en omranding

EPP lamellen 6 of 7 stuks

Lucht en stofdicht

Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

Lichtgewicht product (montage)

Spatwaterdicht met vochtafvoer

Spatwaterdicht met vochtafvoer

Natuurlijke daglicht spreiding d.m.v.
10mm polycarbonaat opaal

RC waarde van 3.1 m2K/W
Natuurlijke daglicht spreiding d.m.v.
10mm polycarbonaat opaal

T 0318 701 047

f
0,96 o2
m
2
1,1
p/st

E info@beekagri.nl

W www.beekagri.nl

VDV plus | eco

daglicht
De verduisterbare vensters van Beek Agri zorgen voor een evenredig verdeelde lichtspreiding in uw stal, maar
wanneer de lamellen gesloten worden verduisteren ze uw stal zeer effectief.
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VDV1000+

VDV1000 eco

VDV1200+

A = lengte venster inwendig

1050

1025

1200

1175

B = lengte venster uitwendig

1135

1135

1290

1290

C = hoogte venster

250

220

250

220

D = breedte venster inwendig

1015

1000

1015

1000

E = breedte venster uitwendig

1110

1050

1110

1050

Afmetingen

VDV1200 eco

Bezoek ook onze showroom in Wekerom (Gelderland) met alle Beek Agri producten. De
showroom is centraal gelegen in Nederland, neem contact met ons op voor een afspraak.
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