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K  Dakraam 40 x 60 cm  
Bestelcode 

DRK   620 €  

 
 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005.Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand werd voorzien.   
 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 

antisneeuw lip. 
 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.55w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 
 100% Belgische fabricage.  
 Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm  

 
           

              
 
 
 
 

  LK  Dakraam  40 x 60 cm - lei  
Bestelcode 

DRLK   650 €  
 

- Nieuw - om verzonken in een leien dak te plaatsen. 

  
 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 

montage eenvoudig maakt. 
 Het metaal werd antiroest behandeld door 

metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005 Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand werd voorzien.   
 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 

antisneeuw lip. 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.55w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor alle soorten leien 
 Max.dikte van de dakbedekking = 35mm.  
 100% Belgische fabricage.  
 Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm 
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KK  Dakraam  40 x 60 cm   
Bestelcode 

DRKK   635 €  
 
 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand werd voorzien.   
 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 

antisneeuw lip. 
 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.55w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 
 100% Belgische fabricage.  
 Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm  

 

           
              
 
 
   
 
 

LKK  Dakraam 40 x 60 cm – lei   
Bestelcode 
DRLKK   665 €  

 

- Nieuw - om verzonken in een leien dak te plaatsen. 

  
 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 

montage eenvoudig maakt. 
 Het metaal werd antiroest behandeld door 

metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand werd voorzien.   
 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 

antisneeuw lip. 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.55w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor alle soorten leien 
 Max.dikte van de dakbedekking = 35mm.  
 100% Belgische fabricage.  
 Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm 
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KR Dakraam  44 x 60 cm   
Bestelcode 

DRKR   595 €  
 
 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005.Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand werd voorzien.   
 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 

antisneeuw lip. 
 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.55w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 
 100% Belgische fabricage.  
 Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm  

 
           

                    
 
 
 

   

LKR  Dakraam  44 x 60 cm – lei   Bestelcode 
  DRLKR   625 €  

- Nieuw - om verzonken in een leien dak te plaatsen. 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005.Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand voorzien.   
 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 

antisneeuw lip. 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.55w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor alle soorten leien 
 Max.dikte van de dakbedekking = 35mm.  
 100% Belgische fabricage.  
 Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm 
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PR Dakraam  60 x 70 cm    
Bestelcode 

DRPR   695 €  
 
 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005.Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand werd voorzien. Kan 
geautomatiseerd worden (optie) 

 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 
antisneeuw lip. 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.45w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 
 100% Belgische fabricage. 
  Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 cm  
 

  
 
 
 

 

 

LPR Dakraam  60 x 70 cm -  lei   
Bestelcode 
  DRLPR   725 €  

- Nieuw - om verzonken in een leien dak te plaatsen. 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005.Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand voorzien. 
Kan geautomatiseerd worden (optie)  

 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 

antisneeuw lip. 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.45w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor alle soorten leien 
 Max.dikte van de dakbedekking = 35mm.  
 100% Belgische fabricage.  
 Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 cm 
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PM Dakraam  60 x 70 cm    
Bestelcode 
DRPM   715 €  

 
 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005.Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand werd voorzien. Kan 
geautomatiseerd worden (optie) 

 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 
antisneeuw lip. 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.45w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 
 100% Belgische fabricage. 
 Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 cm  

     
   
 
                                             
 

 

 

P   Dakraam  60 x 70 cm  
Bestelcode 

DRP   725 €  
 
 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005.Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand werd voorzien.Kan 
geautomatiseerd worden (optie) 

 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 
antisneeuw lip. 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.45w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 
 100% Belgische fabricage. 
  Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 cm  
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PK    Dakraam 60 x 70 cm  
Bestelcode 

DRPK   740 €  
 
 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005.Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand werd voorzien. Kan 
geautomatiseerd worden (optie) 

 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 
antisneeuw lip. 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.45w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 
 100% Belgische fabricage. 
  Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 cm  

 
  
 

  
 

 

F   Dakraam 50 x 90 cm  Bestelcode 
DRF   815 €  

 
 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame 
poedercoating RAL 9005.Dit volgens C4H 
normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een 

steker.Ventilatiestand werd voorzien.Kan 
geautomatiseerd worden (optie) 

 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 
antisneeuw lip. 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 
aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde 
zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.45w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 
 100% Belgische fabricage. 
 Afmetingen verpakking : 120 x 77 x 18 cm  
 Opmerking:Uitermate geschikt voor plaatsing in 

RIET vanwege verbrede goot. 
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X Dakraam 77 x 118 cm              
Bestelcode 

DRX 1020 €  
 
 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte 
duurzame poedercoating RAL 9005. Dit 
volgens C4H normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. 

een steker.Ventilatiestand is voorzien.Kan 
geautomatiseerdworden (optie). 

 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 
antisneeuw lip. 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en 
de aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/ 4-15-33.2 met 
gladde zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.36 w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 
 100% Belgische fabricage. 
  Afmetingen verpakking : 148 x 97 x 18 cm  

 
     
  
 

 

V Dakraam B 90 x H 120 cm  
Bestelcode 

DRV 1635 €  

---- Nieuw ---- 
       Geschikt om te functioneren als nooduitgang. 
 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 

montage eenvoudig maakt. 
 Metaal is antiroest behandeld en afgewerkt 

met zwarte duurzame poedercoating RAL 
9005.Dit volgens C4H normering 

 Inox (RVS)  anti inbraak scharnier.  
 Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. 

een steker. Ventilatiestand voorzien. 
 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 

antisneeuw lip. 
 Eén frame door gevulkaniseerde hoeken.   
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en 
thermische onderbreking.  

  HR++ veiligheidsglas:  U 1.0  /  4-15-33.2 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 
 Voldoet aan de normering rond 

nooduitgang. 
 Vrije opening van 1 M² 
 Makkelijk te openen m.b.v 2 Inox gasveren.  
 100 % Belgische fabricage  
 Geleverd op houten bok:   B120xD60xH150 
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G   Dakraam 110 x 100  Bestelcode 
    DRG 1250 € 

 

 
 

 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 
montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 
metallisatie en afgewerkt met zwarte 
duurzame poedercoating RAL 9005.Dit 
volgens C4H normering 

 Inox (RVS) anti inbraak scharnier.  
 Middenste deel bovenaan scharnierend en 

te openen d.m.v. een steker.Ventilatiestand 
werd voorzien. Kan geautomatiseerd worden 
(optie) 

 Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met 
antisneeuw lip. 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en 
de aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met 
gladde zwarte warm edge afstandhouder. 

 U waarde dakraam: 1.45w/²mk 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 
 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 
 100% Belgische fabricage. 
  Afmetingen verpakking : 130 x 132 x 15 cm  

   
 
  
 
 

 

U  Lichtstraat  105 x 210  ENKEL OP BESTELLING.Vraag naar de leveringstermijn 
Bestelcode 

DRU 
2450 €  

---- Nieuw -------- 
 
 Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de 

montage eenvoudig maakt. 

 Het metaal werd antiroest behandeld door 

metallisatie en afgewerkt met zwarte 

duurzame poedercoating RAL 9005. Dit 

volgens C4H normering 

 Inox profiel voorzien voor plaatsing lood.  

 Voldoet aan de hedendaagse normen door 

het ontdubbelde geïsoleerde frame en de 

aangebrachte thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas: U 1.1 / 5-15-33.2 

 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

kleurvaste stoppasta. 

 Geschikt voor een pannen, leien of rieten 

dakbedekking. 

 100% Belgische fabricage    
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M Dakraam B 26 x H 40 cm  Bestelcode 
   DRM   555 € 

 

 
 Plaatsing klaar met vast gootstuk die de     

montage eenvoudig maakt. 
 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

stoppasta ( mastiek ). 
 Antiroest behandeld en afgewerkt met 

zwarte duurzame poedercoating. Volgens 
C4H normering.  

 Inox ( RVS )  scharnier.  
 In verschillende standen te  openen d.m.v. 

een uitzetijzer ( steker ). 
 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en 
thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas:  k1.1  //  4-15-33.2 
 100 % Belgische fabricage 
 Geschikt voor alle dakbedekkingen. 
 Afmetingen verpakking : 46 x 68 x 16 
 
 
 
 

 

             

 Z Dakraam B 60 x H 80 cm zink   Bestelcode 
   DRZ   840 €  

- Nieuw – om in een zinken dak te plaatsen. 

 
 Plaatsing klaar. 

 Glas vastgezet met een onderhoudsvrije 

stoppasta ( mastiek ). 

 Antiroest behandeld en afgewerkt met 

zwarte duurzame poedercoating. Volgens 

C4H normering.  

 Dichting d.m.v 2 akoestisch isolerend, wind-

en waterdichte polyrethaan schuimband.  

 Inox ( RVS )  scharnier.  

 In verschillende standen te  openen d.m.v. 

        een uitzetijzer ( steker ). 

 Voldoet aan de hedendaagse normen                       

door het ontdubbelde geïsoleerde frame en 

thermische onderbreking.  

 HR++ veiligheidsglas:  k1.1  //  4-15-33.2 

 100 % Belgische fabricage 

 Geschikt voor zinken daken  

 Afmetingen verpakking : 74 x 95 x 16 
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              KOPPELPROFIEL  DRKPP     70 €   

 
 Dit profiel maakt het mogelijk om de 

dakramen naast en tegen elkaar te 
plaatsen en zo de onderlinge afstand 
te minimaliseren.  

 Eenvoudige, snelle waterdichte 
montage  

 Vervaardigd uit metaal  
 Antiroest behandeld en afgewerkt 

met zwarte duurzame poedercoating 
RAL 9005.Dit volgens C4H normering 

 Geschikt voor model P,PM,PK,PR  
 
 

  

AUTOMATISATIE Enkel toepasbaar op modellen: P-PM-PK-PR-LPR-F-X-G  
 
Wanneer het dakraam slecht bereikbaar is of om 
het openen te vermakkelijken, is het mogelijk het 
dakraam te voorzien van een electrische ketting 
motor van het merk Nekos- Kato. Installatie in 
ons atelier. 4 mogelijke opties: 
 

 
 
 

KATO C110 - 220 V motor.  
 

Aan te sluiten op een switch 
schakelaar. 

 Bestelcode: 

     DA 
 

  260 € 

 

KATO RADIO ADV – 220 V  
 

Met afstandbediening 30 kanaals 
Mogelijkheid om meerdeere 
motoren te koppelen.  
 
 

 Bestelcode: 

    DAA 
 

 330 €  
 

KATO RADIO ADV met 
regensensor 
 

Met afstandbediening 30 kanaals 
Met NSR1-R  verwarmde 
regensensor 
Mogelijkheid om meerdere 
motoren te koppelen.   
 
 

  Bestelcode: 

   DAAR  
 

  415 € 

KATO 305 RWA rookafvoer  
 

Met EMB 7300 centrale / sturing  
Set batterijen 
Schakelaar “breek het glas“   
Mogelijkheid om 2 motoren te 
koppelen 
Functioneert 30 min bij 300° C  
Programeerbare openstand 
 
 
 

  Bestelcode: 

   DARWA 
 

  760 € 
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             KOPPELPROFIEL  DRKPX       95 €   

 

 Dit profiel maakt het mogelijk om de 

dakramen naast en tegen elkaar te 

plaatsen en zo de onderlinge afstand 

te minimaliseren.  

 Eenvoudige, snelle waterdichte 

montage  

 Vervaardigd uit metaal  
 Antiroest behandeld en afgewerkt 

met zwarte duurzame poedercoating 

RAL 9005.Dit volgens C4H normering 
 Geschikt voor model X 

 

  

            KOPPELPROFIEL  DRKPU     110 €   

 Dit profiel maakt het mogelijk om de 

dakramen naast en tegen elkaar te 

plaatsen en zo de onderlinge afstand 

te minimaliseren.  

 Eenvoudige, snelle waterdichte 

montage  

 Vervaardigd uit metaal  
 Antiroest behandeld en afgewerkt 

met zwarte duurzame poedercoating 

RAL 9005.Dit volgens C4H normering 
 Geschikt voor model U 

 

  

            KORTE STEKER  DRKS        9 €   

 
 Wanneer de bijgeleverde steker  

(uitzetijzer) bij een gesloten stand 
van het dakraam te veel naar 
binnensteekt. 

 Totaal lengte +/- 20 cm  
 3 standen met verluchtingsstand 

 

  

 

                GLAS         Vraag naar de mogelijkheden  
 

Foto kunnen enigszins afwijken. 

Voor de meest recente prijzen kijk op www.ferov.be 

Prijzen in deze folder zijn ex.btw 

Verdeelpuntens :  https://ferov.be/verdeelpunten/ 
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