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1. Samenstelling
Het dakluik van de toekomst vraagt om 
een duurzame samenstelling.
DEMAXX van Storax gaat voor het
maximaal haalbare. Ter voorkoming
van koudebruggen en daarmee
warmteverlies, condensatie en
schimmelvorming, heeft het dakluik
een 100% thermisch gescheiden
constructie. Aluminium en oersterke
composiet pultrusieprofielen maken
het luik onverwoestbaar.

2. Afmetingen
Een dakluik moet passen, zowel
functioneel als visueel. DEMAXX is
standaard leverbaar in drie formaten:
70 x 90 cm, 90 x 90 cm en 70 x 140 cm.
Maatwerk is op aanvraag leverbaar.

3. Zekerheid
Op DEMAXX kunt u vertrouwen.
Elk DEMAXX dakluik wordt afgewerkt

met een twee componenten coating in 
de kleur RAL 7047. De coating met een 
laagdikte van 80 micron is de ultieme 
bescherming tegen weer en wind. 

En de garantietermijn van maar liefst 
10 jaar geeft zekerheid dat als er 
onverhoopt toch iets gebeurt, dit voor 
u opgelost wordt.

Isolatiewaarde
De overheid stelt steeds hogere eisen 
aan de energiezuinigheid van gebouwen. 
Utiliteitsgebouwen die worden opge-
leverd vanaf 2021 moeten bijna energie 
neutraal zijn: Bijna Energie Neutrale 
Gebouwen (BENG). 
Dat vraagt om DEMAXX: het dakluik met 
een Rc-waarde van 6.3 m2 K/W.

CO2 reductie
DEMAXX dakluiken dragen op verschillende 
manieren bij aan de reductie van CO2. 
De hoge isolatie-waarde van een DEMAXX 
dakluik vermindert de CO2-uitstoot van een 
gebouw. Ook de uitstoot van CO2 door trans-
port van het dakluik vanaf de productie naar 
de bouwplaats is minimaal, want DEMAXX 
van Storax is een Nederlands fabrikaat.

Toekomstbestendige 
dakluiken

Thermisch gescheiden constructie

100% veiligheid

1. Veilig
DEMAXX maakt een doorgang in 
het dak 100% veilig. Het dakluik is
eenvoudig met één hand te bedienen
en heeft een automatische vergrende-
ling in openstand, waardoor het nooit
onverwacht dicht kan vallen. Om het
dak veilig te kunnen betreden is de 
luikopstand aan de bovenzijde rondom 
voorzien van antislip.

2. Inbraakpreventie
Het SKG** slot en de cilinder met
binnen- en buitenbediening
garanderen maximale inbraak-
preventie.
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TRAPPES DE TOIT

Des trappes de toit à 
l’épreuve du temps

Construction à désolidarisation thermique

100 % sûr

Valeur d’isolation
Les	autorités	posent	des	exigences	toujours	
plus	élevées	en	matière	de	performance	
énergétique	des	bâtiments.	Les	bâtiments	
non	résidentiels	livrés	à	partir	de	2021	doivent	
être	quasiment	neutres	d’un	point	de	vue	
énergétique	:	ce	sont	les	bâtiments	quasi	
neutres	en	énergie	(QNE).	Cela	nécessite	
l’utilisation	du	DEMAXX	:	la	trappe	de	toit	
avec	une	valeur	Rc	de	6,3	m²	K/W.

1. Composition
La	trappe	de	toit	du	futur	requiert	une	
composition	durable.
La	trappe	DEMAXX	de	Storax	offre	
ce	qu’il	y	a	de	mieux	sur	la	marché.	
Pour	prévenir	les	ponts	thermiques	et	
par	conséquent	les	pertes	de	chaleur,	
la	condensation	et	la	formation	de	
moisissures,	la	trappe	de	toit	possède	
une	construction	100	%	désolidarisée	
thermiquement.	L’aluminium	et	un	
composite	à	toute	épreuve	rendent	la	
trappe	indestructible.

2. Dimensions
Une	trappe	de	toit	doit	être	parfaitement	
adaptée,	tant	d’un	point	de	vue	fonction-
nel	que	visuellement.	La	trappe	DEMAXX	
est	disponible	de	manière	standard	en	
trois	dimensions	:	70	x	90	cm,	90	x	90	
cm	et	70	x	140	cm.	Des	dimensions	sur	
mesure	sont	possibles	sur	demande.

3. Garantie
Vous	pouvez	faire	confiance	à	DEMAXX.	

2. Prévention contre 
l’effraction
Le	verrou	SKG**	et	le	cylindre	avec	
commande	intérieure	et	extérieure	
garantissent	une	prévention	maximale	
contre	les	effractions.

Chaque	trappe	de	toit	DEMAXX	est	finie	
avec	un	revêtement	bi-composant	de	
couleur	RAL	7047.	Le	revêtement	d’une	
épaisseur	de	80	microns	constitue	une	
protection	ultime	contre	les	inempéries.

Avec	un	délai	de	garantie	de	pas	moins	
de	10	ans,	vous	êtes	assuré	que,	
même	si	par	malheur	vous	rencontrez	
un	problème,	celui-ci	sera	résolu	pour	
vous.

1. Sécurité
La	trappe	DEMAXX	permet	d’accéder	
au	toit	en	toute	sécurité.	La	trappe
se	manipule	facilement	d’une	seule	
main	et	possède	un	verrouillage	
automatique	en	position	ouverte	
qui	l’empêche	de	se	refermer	
accidentellement.	Pour	pouvoir	
atteindre	le	toit	en	toute	sécurité,	la	
costière	est	munie	sur	tout	le	pourtour	
d’un	joint	antidérapant.

Réduction du CO2
Les	trappes	de	toit	DEMAXX	contribuent	de	
différentes	manières	à	la	réduction	du	CO2.	
La	valeur	d’isolation	élevée	d’une	trappe	de	
toit	DEMAXX	réduit	les	émissions	de	CO2	
d’un	bâtiment.	Les	émissions	de	CO2	dues	
au	transport	de	la	trappe	de	toit	à	partir	du	
site	de	fabrication	jusqu’au	chantier	sont	
également	minimes,	puisque	le	DEMAXX	de	
Storax	est	fabriqué	aux	Pays-Bas.
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VOORDELEN DEMAXX
DAKLUIKEN
● Rc-waarde van 6,3 K/W.
● Nederlands fabrikaat, dus gunstige

CO2-footprint.
● maatwerk mogelijk.
● iedere gewenste RAL-kleur mogelijk
● tal van opties:

● stormketting
● elektrische bediening
● regensensoren
● luik met schuifdeksel.

● uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
● bijpassende dakluikladder of schaartrap

leverbaar.

Standaard afmetingen type DEMAXX RC 6,3
type        dagmaat   uitwendige maat

DEMAXX dakluik   70/90   700 x   900 mm   1080 x 1280 mm
DEMAXX dakluik   90/90   900 x   900 mm   1280 x 1280 mm
DEMAXX dakluik 70/140   700 x 1400 mm   1080 x 1780 mm

Bestekomschrijving DEMAXX dakluik RC 6.3
Demaxx dakluik (of gelijkwaardig) van Storax B.V. 
Afmetingen: dagmaat .... x .... mm.
Materiaal: aluminium en composiet.
Luik en opstand voorzien van 140 mm PIR met een RC-waarde van 
6.3 m2 K/W en volledige thermische onderbreking. Luik en opstand 
in- en uitwendig voorzien van coating van 80 micron in de kleur 
grijs RAL 7047. Compleet geassembleerd inclusief 1 of 2 gasdruk-
veren met vergrendeling, RVS hang- en sluitwerk, diagonale hand-
greep, antislip opstand en SKG** cilinderslot inclusief sleutels.

DEMAXX dakluik RC 6,3
● oersterke constructie van aluminium en

composiet pultrusieprofielen.
● luik en opstand voorzien van 140 mm.

PIR-isolatie.
● Rc-waarde 6,3 m2 K/W.
● volledige thermische onderbreking.
● 2-componenten coating 80 micron in de

kleur grijs RAL 7047.
● 3 standaard afmetingen: 70 x 90 cm,

90 x 90 cm en 70 x 140 cm.
Maatwerk mogelijk op aanvraag.

● Levering compleet geassembleerd
inclusief gasdrukveer/gasdrukveren.

● RVS hang- en sluitwerk.
● diagonale handgreep aan de binnenzijde

van het deurblad als leuning voor veilig
in- en uitstappen.

● opstand voorzien van antislip.
● EURO cilinderslot (60+95) SKG**

inclusief 3 sleutels voor bediening van
binnenuit en buitenaf.

● het deurblad wordt bij volledige openstand
vergrendeld. Stormketting leverbaar tegen
meerprijs.

Attentie
Ten gevolge van de gasdrukveer is de netto
opening iets kleiner dan de vermelde
dagmaat.

DEMAXX dakluik met schuifdeksel
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Eigenschappen	 Specificaties
Materiaal Aluminium / composiet
Rc-waarde opstand en deksel 6,3 m2 K/W, berekeningen uitgevoerd door Peutz
Beproeving Uitgevoerd door SKG-IKOB volgens EN1026 / EN1027 / EN12211
Luchtdoorlatendheid Klasse 4 tot toetsingsdruk 600 Pa volgens EN12207
Waterdichtheid Klasse 9A tot toetsingsdruk 600 Pa volgens EN12208
Weerstand tegen Klasse C5 volgens EN12210
windbelasting Stijfheid tot een toetsingsdruk van 2000 Pa

Sterkte tot een toetsingsdruk van 3000 Pa
Garantie 10 jaar
Kleur Standaard grijs RAL 7047 
Coating 2-componenten coating 80 micron
Afmetingen Standaard 70 x 90 cm, 90 x 90 cm, 70 x 140 cm
Slot SKG** slot en cilinder met binnen- en buitenbediening
Gewicht 70 x 90 cm - 61 kg, 90 x 90 cm - 70 kg, 70 x 140 cm - 98 kg

Hoge 
isolatiewaarde

Leverbaar in
3 standaardmaten

100% thermisch
gescheiden constructie

2-componenten
coating

Automatische
vergrendeling

Luikopstand
voorzien van

antislip

Bijpassende ladder,
schaartrap of

veiligheidsrailing

SKG** slot Oersterke composiet
pultrusieprofielen

WAARDE

DAKLUIKEN
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Valeur d’isolation 
élevée

Disponbile en
3 dimensions standards

Verrouillage
automatique

Costière
avec bord

anti-dérapant

Échelle, échelle
escamotable ou

garde-corps assortis

Verrou SKG** Profilés pultrudés en 
composite à toute 

épreuve

Construction 100% à 
désolidarisation thermique

Revêtement 
bi-composant

Caractéristiques
Matériau
Valeur	Rc	costière	et	couvercle
Essais
Perméabilité	à	l’air
Étanchéité	à	l’eau
Résistance	contre	la	charge
due	au	vent

Garantie
Couleur
Revêtement
Dimensions
Verrou
Poids

Spécifications
Aluminium	/	composite
6,3	m²	K/W,	calculs	effectués	par	Peutz
Réalisés	par	SKG-IKOB	selon	EN1026	/	EN1027	/	EN12211
Classe	4	jusqu’à	une	pression	d’essai	de	600	Pa	selon	EN12207
Classe	9A	jusqu’à	une	pression	d’essai	de	600	Pa	selon	EN12208
Classe	C5	selon	EN12210	
Rigidité	jusqu’à	une	pression	d’essai	de	2000	Pa
Résistance	jusqu’à	une	pression	d’essai	de	3000	Pa
10	ans
Standard	gris	RAL	7047
Revêtement	bi-composant	80	microns
Standard	70	x	90	cm,	90	x	90	cm,	70	x	140	cm
Verrou	SKG**	et	cylindre	avec	commande	intérieure	et	extérieure
70	x	90	cm	-	61	kg,	90	x	90	cm	-	70	kg,	70	x	140	cm	-	98	kg
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Luchtdoorlatendheid Klasse 4 tot toetsingsdruk 600 Pa volgens EN12207
Waterdichtheid Klasse 9A tot toetsingsdruk 600 Pa volgens EN12208
Weerstand tegen Klasse C5 volgens EN12210
windbelasting Stijfheid tot een toetsingsdruk van 2000 Pa

Sterkte tot een toetsingsdruk van 3000 Pa
Garantie 10 jaar
Kleur Standaard grijs RAL 7047 
Coating 2-componenten coating 80 micron
Afmetingen Standaard 70 x 90 cm, 90 x 90 cm, 70 x 140 cm
Slot SKG** slot en cilinder met binnen- en buitenbediening
Gewicht 70 x 90 cm - 61 kg, 90 x 90 cm - 70 kg, 70 x 140 cm - 98 kg

Hoge 
isolatiewaarde

Leverbaar in
3 standaardmaten

100% thermisch
gescheiden constructie

2-componenten
coating

Automatische
vergrendeling

Luikopstand
voorzien van

antislip

Bijpassende ladder,
schaartrap of

veiligheidsrailing

SKG** slot Oersterke composiet
pultrusieprofielen

WAARDE

DAKLUIKEN
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TRAPPES DE TOIT

Trappe de toit DEMAXX RC 6,3

AVANTAGES DES TRAPPES DE 
TOIT DEMAXX

•	construction	à	toute	épreuve	en	profilés	aluminium	et	pultrudés	composites.

•	couvercle	et	costière	pourvus	d’une	isolation	PIR	de	140	mm.

•	Valeur	Rc	de	6,3	m2	K/W.

•	rupture	thermique	totale.

•	revêtement	bi-composant	de	80	microns	de	
couleur	grise	RAL	7047.

•	3	dimensions	standards	:	70	x	90	cm,	90	x	90	
cm	et	70	x	140	cm.	Dimensions	sur	mesure	
possibles	sur	demande.

•	livrée	entièrement	montée,	y	compris	verin(s)	
à	gaz.

•	Quincaillerie	en	INOX.•	poignée	diagonale	côté	intérieur	de	la	dalle	permettant	de	monter	et	de	descendre	en	
toute	sécurité.

•	costière	avec	bord	anti-dérapant.•	serrure	à	cylindre	EURO	(60+95)	SKG**,	y	compris	3	clés	pour	ouverture	et	fermeture	
par	l’intérieur	et	par	l’extérieur.

•	lorsqu’elle	est	entièrement	ouverte,	la	trappe	
est	verrouillée.	Chaîne	tempête	disponible	
avec	supplément	de	prix.

•	valeur	Rc	de	6,3	K/W.

•	fabrication	aux	Pays-Bas,	donc	meilleure	
empreinte	CO2.

•	fabrication	sur	mesure	possible.

•	toute	teinte	RAL	souhaitée	possible.•	nombreuses	options	:

•	chaîne	tempête

•	commande	électrique

•	capteurs	de	pluie
•	trappe	à	couvercle	coulissant
•	excellent	rapport	qualité/prix.•	échelle	d’accès	au	toit	ou	échelle	escamotable	en	ciseaux	adaptée	disponible.

Attention
Compte	tenu	du	vérin	à	gaz,	l’ouverture	nette	
est	légèrement	plus	petite	que	la	largeur	libre	
indiquée.

Descriptif cahier des charges trappe de toit
DEMAXX RC 6.3

Trappe	de	toit	Demaxx	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.
Dimensions	:	largeur	libre	….	x	….	mm.
Matériau	:	aluminium	et	composite.
Le	couvercle	et	la	costière	sont	pourvus	de	140	mm	de	PIR	avec	une	valeur	RC	de	
6,3	m²	K/W	et	rupture	thermique	totale.	Le	couvercle	et	la	costière	sont	pourvus	
à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	d’un	revêtement	de	80	microns	de	couleur	gris	RAL	
7047.	Livrée	entièrement	assemblée,	y	compris	1	ou	2	vérins	à	gaz	avec	verrous.	
La	quincaillerie	est	en	inox	et	elle	est	équipée	d’une	poignée	diagonale,	d’un	bord	
anti-dérapant	et	d’une	serrure	à	cylindre	SKG**	y	compris	les	clés.

Trappe de toit DEMAXX avec couvercle coulissant

Dimensions standards type DEMAXX RC 6,3
type

Trappe	de	toit	DEMAXX	 70/90
Trappe	de	toit	DEMAXX	 90/90
Trappe	de	toit	DEMAXX	70/140

700	x	900	mm
900	x	900	mm
700	x	1400	mm

1080	x	1280	mm
1280	x	1280	mm
1080	x	1780	mm

largeur	libre dimensions	extérieures
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DAKLUIKEN

VOORDELEN STORAX
RC 5.0 DAKLUIK
● RC-waarde van 5,0 m2 K/W.
● Nederlands fabrikaat, dus gunstige

CO2-footprint.
● maatwerk mogelijk.
● iedere gewenste RAL-kleur mogelijk.
● tal van opties:

● stormketting.
● elektrische bediening.
● regensensoren.
● luik met schuifdeksel.

● budgetluik met een uitstekende
prijs/kwaliteit verhouding.

● bijpassende dakluikladder of schaartrap
leverbaar.

Standaard afmetingen type Storax dakluik RC 5.0
  type        dagmaat   uitwendige maat

Storax dakluik     70/90   700 x   900 mm     960 x 1160 mm
Storax dakluik     90/90   900 x   900 mm   1160 x 1160 mm
Storax dakluik   70/140   700 x 1400 mm     960 x 1660 mm
Storax dakluik 100/100 1000 x 1000 mm   1260 x 1260 mm
Storax dakluik 100/150 1000 x 1500 mm   1260 x 1760 mm
Maatwerk is mogelijk

Bestekomschrijving Storax dakluik RC 5.0
Storax dakluik (of gelijkwaardig) van Storax B.V. 
Afmetingen: dagmaat .... x .... mm. Materiaal: aluminium en composiet.
Luik en opstand voorzien van 100 mm PIR isolatie met een RC-waarde van 5.0 m2 

K/W en volledige thermische onderbreking. Luik en opstand in- en uitwendig voorzien 
van een onderbreking. Luik en opstand in- en uitwendig voorzien van een coating van 
80 micron in de kleur grijs RAL 7047. Compleet geassembleerd inclusief 1 of 2 gas-
drukveren met vergrendeling, metalen hang- en sluitwerk, diagonale handgreep, anti-
slip, opstand en SKG** cilinderslot inclusief sleutels.

STORAX dakluik RC 5,0
● oersterke constructie van aluminium en

composiet pultrusieprofielen.
● luik en opstand voorzien van 100 mm.

PIR-isolatie
● RC-waarde 5,0 m2 K/W.
● volledige thermische onderbreking.
● 2-componenten coating 80 micron in de

kleur grijs RAL 7047.
● 5 standaard afmetingen: 70 x 90 cm,

90 x 90 cm, 70 x 140 cm, 100 x 100 cm
en 100 x 150 cm.
Maatwerk mogelijk op aanvraag.

● levering compleet geassembleerd
inclusief gasdrukveer/gasdrukveren.

● hang- en sluitwerk in RVS/aluminium.
● diagonale handgreep aan de binnenzijde

van het deurblad als leuning voor veilig
in- en uitstappen.

● opstand voorzien van antislip.
● cilinderslot met Europrofielcilinder(55+55)

SKG** inclusief 3 sleutels voor bediening
van binnenuit en buitenaf.

Attentie
Ten gevolge van de gasdrukveer is de
netto opening iets kleiner dan de vermelde
dagmaat.
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TRAPPES DE TOIT

Trappe de toit STORAX RC 5,0

AVANTAGES DE LA TRAPPE 
DE TOIT STORAX RC 5.0

•	construction	à	toute	épreuve	en	profilés	aluminium	et	pultrudés	composites.

•	couvercle	et	costière	pourvus	d’une	isolation	PIR	de	100	mm.

•	Valeur	Rc	de	5,0	m2	K/W.

•	rupture	thermique	totale.

•	revêtement	bi-composant	de	80	microns	de	
couleur	grise	RAL	7047.

•	5	dimensions	standards	:	70	x	90	cm,	
90	x	90	cm,	70	x	140	cm,	100	x	100	cm	en	
100	x	150	cm.

•	Fabrication	sur	mesure	possible	sur	
demande.

•	livrée	entièrement	montée,	y	compris	verin(s)	
à	gaz.

•	Quincaillerie	en	INOX.•	poignée	diagonale	côté	intérieur	de	la	dalle	permettant	de	monter	et	de	descendre	en	
toute	sécurité.

•	costière	pourvue	d’un	bord	anti-dérapant.•	serrure	à	cylindre	EURO	(55+55)	SKG**,	y	compris	3	clés	pour	ouverture	et	fermeture	
par	l’intérieur	et	par	l’extérieur.

•	valeur	Rc	de	5,0	K/W.

•	fabrication	aux	Pays-Bas,	donc	meilleure	
empreinte	CO2.

•	fabrication	sur	mesure	possible.

•	toute	teinte	RAL	souhaitée	possible.•	nombreuses	options	:

•	chaîne	tempête

•	commande	électrique

•	capteurs	de	pluie
•	trappe	avec	couvercle	coulissant
•	trappe	petit	budget	avec	excellent	rapport	qualité/prix.

•	échelle	d’accès	au	toit	ou	échelle	escamotable	en	ciseaux	adaptée	disponible.

Attention
Compte	tenu	du	vérin	à	gaz,	l’ouverture	nette	
est	légèrement	plus	petite	que	la	largeur	libre	
indiquée.

Descriptif cahier des charges trappe de toit 
DEMAXX RC 5.0

Trappe	de	toit	Demaxx	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.
Dimensions	:	largeur	libre	….	x	….	mm.	Matériau	:	aluminium	et	composite.
Le	couvercle	et	la	costière	sont	pourvus	de	100	mm	de	PIR	avec	une	valeur	RC	de	5,0	
m²	K/W	et	rupture	thermique	totale.	Le	couvercle	et	la	costière	sont	pourvus	à	l’intérieur	
et	à	l’extérieur	d’une	coupure.	Le	couvercle	et	la	costière	sont	pourvus	à	l’intérieur	et	à	
l’extérieur	d’un	revêtement	de	80	microns	de	couleur	gris	RAL	7047.	Livrée	entièrement	
assemblée,	y	compris	1	ou	2	vérins	à	gaz	avec	verrouillage,	la	quincaillerie	métallique,	
une	poignée	diagonale,	d’un	bord	anti-dérapant	et	d’une	serrure	à	cylindre	SKG**	y	
compris	les	clés.

Dimensions standards type DEMAXX RC 6,3
type

Trappe	de	toit	Storax	 70/90
Trappe	de	toit	Storax	 90/90
Trappe	de	toit	Storax	 70/140
Trappe	de	toit	Storax	 100/100
Trappe	de	toit	Storax	 100/150
Fabrication	sur	mesure	possible

700	x	900	mm
900	x	900	mm
700	x	1400	mm
1000	x	1000	mm
1000	x	1500	mm

960	x	1160	mm
1160	x	1160	mm
960	x	1660	mm
1260	x	1260	mm
1260	x	1760	mm

largeur	libre dimensions	extérieures
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DAKLUIKEN

VOORDELEN STORAX
RC 5.0 DAKLUIK
● RC-waarde van 5,0 m2 K/W.
● Nederlands fabrikaat, dus gunstige

CO2-footprint.
● maatwerk mogelijk.
● iedere gewenste RAL-kleur mogelijk.
● tal van opties:

● stormketting.
● elektrische bediening.
● regensensoren.
● luik met schuifdeksel.

● budgetluik met een uitstekende
prijs/kwaliteit verhouding.

● bijpassende dakluikladder of schaartrap
leverbaar.

Standaard afmetingen type Storax dakluik RC 5.0
  type        dagmaat   uitwendige maat

Storax dakluik     70/90   700 x   900 mm     960 x 1160 mm
Storax dakluik     90/90   900 x   900 mm   1160 x 1160 mm
Storax dakluik   70/140   700 x 1400 mm     960 x 1660 mm
Storax dakluik 100/100 1000 x 1000 mm   1260 x 1260 mm
Storax dakluik 100/150 1000 x 1500 mm   1260 x 1760 mm
Maatwerk is mogelijk

Bestekomschrijving Storax dakluik RC 5.0
Storax dakluik (of gelijkwaardig) van Storax B.V. 
Afmetingen: dagmaat .... x .... mm. Materiaal: aluminium en composiet.
Luik en opstand voorzien van 100 mm PIR isolatie met een RC-waarde van 5.0 m2 

K/W en volledige thermische onderbreking. Luik en opstand in- en uitwendig voorzien 
van een onderbreking. Luik en opstand in- en uitwendig voorzien van een coating van 
80 micron in de kleur grijs RAL 7047. Compleet geassembleerd inclusief 1 of 2 gas-
drukveren met vergrendeling, metalen hang- en sluitwerk, diagonale handgreep, anti-
slip, opstand en SKG** cilinderslot inclusief sleutels.

STORAX dakluik RC 5,0
● oersterke constructie van aluminium en

composiet pultrusieprofielen.
● luik en opstand voorzien van 100 mm.

PIR-isolatie
● RC-waarde 5,0 m2 K/W.
● volledige thermische onderbreking.
● 2-componenten coating 80 micron in de

kleur grijs RAL 7047.
● 5 standaard afmetingen: 70 x 90 cm,

90 x 90 cm, 70 x 140 cm, 100 x 100 cm
en 100 x 150 cm.
Maatwerk mogelijk op aanvraag.

● levering compleet geassembleerd
inclusief gasdrukveer/gasdrukveren.

● hang- en sluitwerk in RVS/aluminium.
● diagonale handgreep aan de binnenzijde

van het deurblad als leuning voor veilig
in- en uitstappen.

● opstand voorzien van antislip.
● cilinderslot met Europrofielcilinder(55+55)

SKG** inclusief 3 sleutels voor bediening
van binnenuit en buitenaf.

Attentie
Ten gevolge van de gasdrukveer is de
netto opening iets kleiner dan de vermelde
dagmaat.
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TRAPPES DE TOIT SPÉCIALES
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type 
DLL-IH-2 
DLL-IH-3 

DLL-IH-2 DLL-IH-3
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Vaste ladders met vloer- en muurbevestiging

DAKLUIKLADDERS

Bestekomschrijving
Dakluikladder : type..................
Gevelladder : type..................
van Storax B.V. of gelijkwaardig.

Materiaal : blank aluminium
Hoogte : nader op te geven
Ladderbreedte : 600 mm
Sportafstand : 250 mm
Standaard voorzien van uitschuifleuning.
Montage volgens instructie van de
fabrikant.

DLL-VM DLL-MM

type uitvoering
DLL-VM dakluikladder vast met vloer- + muurbevestiging
DLL-MM dakluikladder vast met dubbele muurbevestiging
GL-VM gevelladder vast met vloer- + muurbevestiging
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DAKLUIKLADDERS

type uitvoering
DLL-IH-2 dakluikladder t.b.v. inhaken 2-delig
DLL-IH-3 dakluikladder t.b.v. inhaken 3-delig

Inhaakladders

DLL-IH-2 DLL-IH-3
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DAKLUIKLADDERS

DLL-VM DLL-MM

type 
DLL-VM 
DLL-MM 
GL-VM 
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ÉCHELLES D’ACCÈS AU TOIT

Échelles à crochets

modèle
échelle	à	crochets	2	parties
échelle	à	crochets	3	parties
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type 
DLL-IH-2 
DLL-IH-3 

DLL-IH-2 DLL-IH-3

Storax Belgium B.V. ●	 Dompel 3, 2200 ●	 Herentals, België ●	 Tel. +32 14 71 35 82 ●	 E-mail storax@storax.be ●	 www.storax.be

7

Vaste ladders met vloer- en muurbevestiging

DAKLUIKLADDERS

Bestekomschrijving
Dakluikladder : type..................
Gevelladder : type..................
van Storax B.V. of gelijkwaardig.

Materiaal : blank aluminium
Hoogte : nader op te geven
Ladderbreedte : 600 mm
Sportafstand : 250 mm
Standaard voorzien van uitschuifleuning.
Montage volgens instructie van de
fabrikant.

DLL-VM DLL-MM

type uitvoering
DLL-VM dakluikladder vast met vloer- + muurbevestiging
DLL-MM dakluikladder vast met dubbele muurbevestiging
GL-VM gevelladder vast met vloer- + muurbevestiging
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DAKLUIKLADDERS

type uitvoering
DLL-IH-2 dakluikladder t.b.v. inhaken 2-delig
DLL-IH-3 dakluikladder t.b.v. inhaken 3-delig

Inhaakladders

DLL-IH-2 DLL-IH-3
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DAKLUIKLADDERS

DLL-VM DLL-MM

type 
DLL-VM 
DLL-MM 
GL-VM 
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ÉCHELLES D’ACCÈS AU TOIT

Échelles fixes avec fixation au sol et au mur

modèle
échelle	d’accès	au	toit	fixe	avec	fixation	sol	+	mur
échelle	d’accès	au	toit	fixe	avec	double	fixation	au	mur
échelle	de	façade	fixe	avec	fixation	sol	+	mur

Descriptif cahier des charges

Échelle	d’accès	au	toit	 :	type	…
Échelle	de	façade	 :	type	…
de	Storax	B.V.	ou	équivalent

Matériau	 :	aluminium	naturel
Hauteur	 :	à	spécifier
Largeur	de	l’échelle	 :	600	mm
Distance	entre	les	barreaux	 :	250	mm
Pourvue	de	manière	standard	d’une	rampe	
escamotable.	Montage	suivant	les	instructions	
du	fabricant.
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type 
DLL-VM-K 
DLL-MM-K 
GL-VM-K 

DLL-VM-K DLL-MM-K
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SCHAARTRAPPEN

Schaartrap met raveelbak 
type DLL-SCH

Raveelbak
Materiaal: meubelplaat 19 mm
Bakhoogte: 240 mm
Afdichting: rubber
Afmetingen:   900 x 700 mm (=sparingmaat)

1200 x 700 mm (=sparingmaat)
Uitvoering: met verdekt liggende scharnieren

Schaartrap
Materiaal: aluminium
Kleur: blank aluminium
Tredebreedte: 330 mm
Tredediepte:   80 mm
Optrede: max. 300 mm
Max. hoogte: 3250 mm
Belasting: - 150 kg. per trede

- 350 kg./m2 voor het gehele
bouwelement

Uitvoering: - snapslot
- inclusief telescoopleuning aan de

rechterzijde (los geleverd)

Het geheel wordt geassembleerd geleverd. 
Schaartrap type DLL-SCH voldoet aan 
DIN NEN 14975.

Bestekomschrijving type........
Storax schaartrap met raveelbak type...........(of gelijkwaardig)
van Storax B.V. 
Materiaal: - raveelbak: 19 mm meubelplaat

- trap: aluminium
Tredebreedte: 330 mm
Tredediepte:   80 mm
Max. plafondhoogte: 3250 mm
Belasting: 150 kg. per trede
Afmeting van de 
raveelbak:   ...... x ....... mm
De schaartrap met raveelbak compleet te leveren en in te
bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard afmetingen
type inbouwmaat in mm uitklapruimte
DLL-SCH  970   885 x 685 x 240 ca. 750 mm
DLL-SCH 1270 1185 x 685 x 240 ca. 450 mm
Maatwerk  op aanvraag
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Vaste ladders met vloer- en muurbevestiging met kooi

type uitvoering
DLL-VM-K dakluikladder vast met vloer- + muurbevestiging voorzien van kooi
DLL-MM-K dakluikladder vast met dubbele muurbevestiging voorzien van kooi
GL-VM-K gevelladder vast met vloer- + muurbevestiging voorzien van kooi

Bestekomschrijving
Dakluikladder : type..................
Gevelladder : type..................
van Storax B.V. of gelijkwaardig.

Materiaal : blank aluminium
Hoogte : nader op te geven
Ladderbreedte :   600 mm
Sportafstand :   250 mm
Kooidiameter :   750 mm
Instaphoogte kooi : 2500 mm
Standaard voorzien van uitschuifleuning.
Montage volgens instructie van de
fabrikant.

DLL-VM-K DLL-MM-K

DAKLUIKLADDERS/
GEVELLADDERS
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DLL-SCH  970   885 x 685 x 240 ca. 750 mm
DLL-SCH 1270 1185 x 685 x 240 ca. 450 mm
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ÉCHELLES D’ACCÈS AU TOIT /
ÉCHELLES DE FAÇADE

Échelles fixes avec fixation au sol et au mur et avec cage

Descriptif cahier des charges

Échelle	d’accès	au	toit	 :	type	…
Échelle	de	façade	 :	type	…
de	Storax	B.V.	ou	équivalent

Matériau	 :	aluminium	naturel
Hauteur	 :	à	spécifier
Largeur	de	l’échelle	 :	600	mm
Distance	entre	les	barreaux	 :	250	mm
Diamètre	de	la	cage	 :	750	mm
Hauteur	de	marche	 :	2500	mm
Pourvue	de	manière	standard	d’une	rampe	
escamotable.	Montage	suivant	les	instructions	
du	fabricant.

modèle
échelle	d’accès	au	toit	fixe	avec	fixation	sol	+	mur	et	cage
échelle	d’accès	au	toit	fixe	avec	double	fixation	au	mur	et	cage
échelle	de	façade	fixe	avec	fixation	sol	+	mur	et	cage
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type 
DLL-VM-K 
DLL-MM-K 
GL-VM-K 

DLL-VM-K DLL-MM-K
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SCHAARTRAPPEN

Schaartrap met raveelbak 
type DLL-SCH

Raveelbak
Materiaal: meubelplaat 19 mm
Bakhoogte: 240 mm
Afdichting: rubber
Afmetingen:   900 x 700 mm (=sparingmaat)

1200 x 700 mm (=sparingmaat)
Uitvoering: met verdekt liggende scharnieren

Schaartrap
Materiaal: aluminium
Kleur: blank aluminium
Tredebreedte: 330 mm
Tredediepte:   80 mm
Optrede: max. 300 mm
Max. hoogte: 3250 mm
Belasting: - 150 kg. per trede

- 350 kg./m2 voor het gehele
bouwelement

Uitvoering: - snapslot
- inclusief telescoopleuning aan de

rechterzijde (los geleverd)

Het geheel wordt geassembleerd geleverd. 
Schaartrap type DLL-SCH voldoet aan 
DIN NEN 14975.

Bestekomschrijving type........
Storax schaartrap met raveelbak type...........(of gelijkwaardig)
van Storax B.V. 
Materiaal: - raveelbak: 19 mm meubelplaat

- trap: aluminium
Tredebreedte: 330 mm
Tredediepte:   80 mm
Max. plafondhoogte: 3250 mm
Belasting: 150 kg. per trede
Afmeting van de 
raveelbak:   ...... x ....... mm
De schaartrap met raveelbak compleet te leveren en in te
bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard afmetingen
type inbouwmaat in mm uitklapruimte
DLL-SCH  970   885 x 685 x 240 ca. 750 mm
DLL-SCH 1270 1185 x 685 x 240 ca. 450 mm
Maatwerk  op aanvraag
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Vaste ladders met vloer- en muurbevestiging met kooi

type uitvoering
DLL-VM-K dakluikladder vast met vloer- + muurbevestiging voorzien van kooi
DLL-MM-K dakluikladder vast met dubbele muurbevestiging voorzien van kooi
GL-VM-K gevelladder vast met vloer- + muurbevestiging voorzien van kooi

Bestekomschrijving
Dakluikladder : type..................
Gevelladder : type..................
van Storax B.V. of gelijkwaardig.

Materiaal : blank aluminium
Hoogte : nader op te geven
Ladderbreedte :   600 mm
Sportafstand :   250 mm
Kooidiameter :   750 mm
Instaphoogte kooi : 2500 mm
Standaard voorzien van uitschuifleuning.
Montage volgens instructie van de
fabrikant.

DLL-VM-K DLL-MM-K

DAKLUIKLADDERS/
GEVELLADDERS
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DLL-SCH  970   885 x 685 x 240 ca. 750 mm
DLL-SCH 1270 1185 x 685 x 240 ca. 450 mm
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Échelle en ciseaux avec trémie
type DLL-SCH

ÉCHELLES EN CISEAUX

Trémie
Matériau	:	 contreplaqué	19	mm	
Hauteur	de	la	trémie	:	 240	mm
Joint	:	 caoutchouc
Dimensions	:	 900	x	700	mm
	 (=	dimensions	du	passage)
	 1200	x	700	mm
	 (=	dimensions	du	passage)
Réalisation	:	 avec	charnières	dissimulées

Échelle en ciseaux
Matériau	:	 aluminium
Couleur	:	 aluminium	naturel
Largeur	des	marches	:	 330	mm
Profondeur	des	marches	:	 80	mm
Hauteur	de	marche	:	 300	mm
Hauteur	max.	:	 3250	mm
Charge	:	 -	150	kg	par	marche
	 -	350	kg/m²
	 		pour	l’ensemble	complet
Uitvoering:	 -	verrou	instantané
	 -	y	compris	rampe
	 		télescopique	côté	droit
	 		(livré	séparément)

L’ensemble	est	livré	monté.
L’échelle	en	ciseaux	type	DLL-SCH	satisfait	à	la	norme	
DIN	NEN	14975.

Descriptif cahier des charges type…

Échelle	en	ciseaux	Storax	avec	trémie	type	…	(ou	équivalent)
de	Storax	B.V.
Matériau	:	 -	trémie:	contreplaqué	19	mm
	 -	échelle	:	aluminium
Largeur	des	marches	:	 330	mm
Profondeur	des	marches	:	 80	mm
Hauteur	de	plafond	max.	:	 3250	mm
Charge	:	 150	kg	par	marche
Dimensions	de	la	trémie	:	 …..	x	….	mm
L’échelle	en	ciseaux	avec	trémie	à	livrer	et	à	installer	entièrement	suivant	
les	instructions	du	fabricant.

Dimensions standards
type

Fabrication	sur	mesure	sur	demande

dimensions
d’encastrement	en	mm

espace
de	dépliage
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v Geteste belastingen
Onze testrapporten zijn uw garantie. Wij staan ervoor dat onze 
standaard tegeldeksels bij volledige bevulling met beton C35/45 
(Euronorm EN 206) de opgegeven belastingen kunnen doorstaan. 
Bij toepassing van tegels e.d. in het deksel neemt de belastbaarheid af. 
Bij type BVH-maxi wordt de volledige belasting bereikt met een 
betondikte van 5 cm.

Brandwerend
Met HAGODECK type BV-F90 bieden wij een 
geteste mogelijkheid om branddoorslag via het 
luik te voorkomen.

Inbouwinstructie
Zoals u mag verwachten worden 

HAGODECK tegeldeksels standaard 
geleverd met een handige, bondige 
inbouwinstructie waarin op alle van

belang zijnde aspecten wordt gewezen.

Verpakking en productaanduiding
In principe worden alle HAGODECK tegeldeksels standaard voor-
zien van speciaal vervaardigde hoekstukken waarmee een optimale
bescherming wordt verkregen terwijl tevens het milieu ontzien wordt
met een minimaal kartonverbruik. Op alle hoekstukken staat duidelijk
de type aanduiding vermeld, zodat fabrikant, handelaar en gebruiker
zich niet kunnen vergissen in type en afmeting.

▲

Nauwkeurigheid
HAGODECK tegeldeksels worden zeer nauwkeurig 

vervaardigd met als uitgangspunt de EN-norm 22768-1. 
"Tolerantie voor lengten en hoeken."

▲

Innovatie
HAGODECK tegeldeksels worden

voortdurend verbeterd. Door de
nieuwste gepatenteerde uitvoering
met composiet-aluminium honing-

raat-technologie is geen betonvulling
meer nodig en kan de afwerking

zonder droogtijd worden aangebracht.

▲

▲

▲

▲

De gouden handgreep
Een 'gouden' idee om alle tegeldeksels
type BV eenvoudig te openen, ook al is het
deksel jarenlang nooit geopend geweest.

▲

Voorraad
Alle courante standaard typen worden door Storax B.V. op voorraad 
gehouden om een snelle levering te garanderen. 
Minder gangbare typen zijn bij de fabriek op voorraad en worden binnen 
10 werkdagen geleverd.
Levertijd voor maatwerk is op aanvraag.

▲

VOORDELEN:

TEGELDEKSELS
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VEILIGHEIDSRAILINGEN/
GEVELLADDERS

Veiligheidsrailingen

Specificatie
De 3-zijdige aluminium veiligheidsrailing wordt 
opgebouwd uit staanders welke onderling worden 
verbonden met hand- en knieregels door middel van 
koppelstukken. De aluminium buizen zijn Ø 50 mm.
De koppelstukken zijn van gietaluminium en worden 
met inbusbouten vastgezet. Stelvoeten worden los 
meegeleverd waarmee de veiligheidsrailing ook op een 
enigszins oneffen ondergrond eenvoudig gesteld en 
bevestigd kan worden. De stelvoeten dienen te 
worden vastgeschroefd op betontegels. 
Betontegels worden niet meegeleverd.

Belangrijk
Vanaf de bovenkant van de betontegel gemeten, moet 
de veiligheidsrailing minimaal 1000 mm hoog zijn 
indien valgevaar vanaf de rand van het dakluik naar de 
onderliggende vloer minder dan 13,5 meter is.
Indien het valgevaar meer dan 13,5 meter is, moet de 
veiligheidsrailing minimaal 1200 mm hoog zijn.

Gevelladder

Bestekomschrijving 
veiligheidsrailingen
Storax veiligheidsrailingen voor dakluiken van Storax B.V. 
(of gelijkwaardig).
Aluminium buizen ø 50 mm, inclusief koppelstukken en 
stelvoeten.
Hoogte: ........ mm. 
Afmetingen: ........ mm, X ........ mm, X ........ mm.
De veiligheidsrailing bevestigen op stabiele betontegels 
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▲
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GARDE-CORPS /
ÉCHELLES DE FAÇADE

Garde-corps Échelle
de façadeSpécification

Le	garde-corps	possède	3	côtés	en	aluminium	et	est	
constitué	de	montants	verticaux	qui	sont	reliés	entre	eux	
par	des	barres	pour	les	mains	et	les	genoux	au	moyens	de	
raccords.	Les	tubes	en	aluminium	font	50	mm	de	diamètre.	
Les	raccords	sont	en	fonte	d’aluminium	et	sont	fixés	
avec	des	boulons	à	six	pans	creux.	Les	pieds	sont	livrés	
séparément,	ce	qui	permet	d’installer	et	de	fixer	facilement	
le	garde-corps	sur	un	sol	quelque	peu	irrégulier.	Les	pieds	
doivent	être	fixés	avec	des	vis	dans	des	dalles	en	béton.	
Les	dalles	en	béton	ne	sont	pas	fournies.

Important
À	partir	de	la	surface	de	la	dalle	en	béton,	le	garde-corps	
doit	faire	au	minimum	1000	mm	de	haut	lorsque	le	risque	
de	chute	à	partir	du	bord	de	la	trappe	de	toit	et	le	sol	est	
inférieur	à	13,5	mètres.
Si	le	risque	de	chute	est	supérieur	à	13,5	mètres,	le	garde-
corps	doit	faire	au	minimum	1200	mm	de	haut.

Descriptif cahier des charges garde-corps

Garde-corps	Storax	pour	trappes	de	toit	de	Storax	B.V.
(ou	équivalent).
Tubes	en	aluminium	ø	50	mm,	y	compris	raccords	et	pieds.
Hauteur	:	…..	mm.
Dimensions	:	........	mm,	X	........	mm,	X…....	mm.
Fixer	les	garde-corps	sur	des	dalles	en	béton	stables.
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VOORDELEN:

TEGELDEKSELS
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VEILIGHEIDSRAILINGEN/
GEVELLADDERS

Veiligheidsrailingen

Specificatie
De 3-zijdige aluminium veiligheidsrailing wordt 
opgebouwd uit staanders welke onderling worden 
verbonden met hand- en knieregels door middel van 
koppelstukken. De aluminium buizen zijn Ø 50 mm.
De koppelstukken zijn van gietaluminium en worden 
met inbusbouten vastgezet. Stelvoeten worden los 
meegeleverd waarmee de veiligheidsrailing ook op een 
enigszins oneffen ondergrond eenvoudig gesteld en 
bevestigd kan worden. De stelvoeten dienen te 
worden vastgeschroefd op betontegels. 
Betontegels worden niet meegeleverd.

Belangrijk
Vanaf de bovenkant van de betontegel gemeten, moet 
de veiligheidsrailing minimaal 1000 mm hoog zijn 
indien valgevaar vanaf de rand van het dakluik naar de 
onderliggende vloer minder dan 13,5 meter is.
Indien het valgevaar meer dan 13,5 meter is, moet de 
veiligheidsrailing minimaal 1200 mm hoog zijn.

Gevelladder

Bestekomschrijving 
veiligheidsrailingen
Storax veiligheidsrailingen voor dakluiken van Storax B.V. 
(of gelijkwaardig).
Aluminium buizen ø 50 mm, inclusief koppelstukken en 
stelvoeten.
Hoogte: ........ mm. 
Afmetingen: ........ mm, X ........ mm, X ........ mm.
De veiligheidsrailing bevestigen op stabiele betontegels 
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COUVERCLES DE REGARDS

Charges testées
Nos	rapports	de	tests	sont	votre	garantie.	Nous	garantissons	qu’après	
remplissage	complet	avec	du	béton	C35/45	(Norme	Euro	EN	206),	nos	
couvercles	de	regards	résistent	aux	charges	indiquées.
Lors	de	l’utilisation	de	carreaux	etc.	dans	le	couvercle,	la	charge	
admissible	diminue.	Pour	le	type	BVH-maxi,	la	charge	totale	est	
obtenue	avec	une	épaisseur	de	béton	de	5	cm.

Ignifuge
Avec	le	modèle	HAGODECK	type	BV-F90,	
nous	offrons	la	possibilité,	qui	a	été	testée,	de	
prévenir	le	passage	du	feu	à	travers	la	trappe.

Emballage et désignation du produit
En	principe,	tous	les	couvercles	de	regards	HAGODECK	sont	munis	de	
manière	standard	de	pièces	d’angles	spécialement	conçues	qui	permettre	
d’obtenir	une	protection	optimale	tout	en	réduisant	l’utilisation	de	
carton,	ce	qui	est	bénéfique	pour	l’environnement.	Sur	toutes	les	pièces	
d’angle,	le	type	est	clairement	indiqué	afin	que	le	fabricant,	le	vendeur	et	
l’utilisateur	ne	puissent	pas	se	tromper	quant	au	type	et	aux	dimensions.

La poignée en or
Une	‘idée	en	or’	pour	pouvoir	ouvrir	
facilement	tous	les	couvercles	de	regards	
de	type	BV,	même	lorsque	le	couvercle	
n’a	pas	été	ouvert	depuis	de	nombreuses	
années.

Stock
Tous	les	types	standards	courants	sont	en	stock	chez	Storax	B.V.	afin	de	
garantir	une	livraison	rapide.	Les	types	moins	courants	sont	en	stock	en	
usine	et	peuvent	être	livrés	dans	les	10	jours	ouvrés.
Le	délai	de	livraison	pour	des	fabrications	sur	mesure	est	communiqué	
sur	demande.

Consignes de montage
Comme	vous	pouvez	vous	y	attendre,	
les	couvercles	de	regards	HAGODECK	
sont	livrés	de	manière	standard	avec	

des	instructions	de	montage	pratiques	
et	succinctes	qui	soulignent	tous	les	

aspects	importants.

Précision
Les	couvercles	de	regards	HAGODECK	sont	fabriqués	avec	une	grande	

précision	avec	comme	point	de	départ	la	norme	EN-22768-1.
“Tolérance	pour	les	longueurs	et	les	angles.”

Innovation
Les	couvercles	de	regards	HAGODECK	sont	

continuellement	améliorés.	Grâce	à	la	dernière	
version	brevetée	disposant	de	la	technologie	
composite-aluminium-nid-d’abeille,	il	n’est	

plus	nécessaire	de	les	remplir	de	béton	
et	la	finition	peut	être	appliquée	sans	

nécessiter	de	temps	de	séchage.

AVANTAGES :
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      Type BV

          Type BV-FL

          Type BV-THERMO 

          Type BV-GD 

          Type BV-GDZ 

          Type BVE 

          Type BV-F90 

          Type BVS-250 

          Type BVS-400 

          Type BVH-MAXI 

          Type RV 
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TEGELDEKSELS

Type RVE
uitvoering met deksel uit roestvaststalen tranenplaat,
reuk- en waterdicht.

Type BVA-RA
maatwerk uitvoering in aluminium, voor afdekking van
complete aan- en afvoerkanalen.

Type BVA
standaard tegeldeksel in aluminium, reuk- en waterdicht.

Type BVA-MULTI
meerdelige tegeldeksels als type BVA.

Type RVA
uitvoering met deksel van aluminium tranenplaat,
reuk- en waterdicht.

 Type CLA
lichtgewicht composiet-aluminium, reuk- en waterdicht.

Type CCA
comfort composiet-aluminium met scharnier.

Type CCA-GD
comfort composiet-aluminium met scharnier en
gasdrukveren.

    Type VLB 
geïsoleerd woningbouwluik.

Type RV-GD
stalen tegeldeksel van tranenplaat met scharnier en 
een gasdrukveer.
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TEGELDEKSELS

Het leveringsprogramma tegeldeksels en kanaalafdekkingen
omvat o.a. de onderstaande uitvoeringen:

Type BV
standaard tegeldeksel in staal, reuk- en waterdicht.

Type BV-FL
als type BV echter met 50 mm inbouwhoogte.

Type BV-THERMO
als type BV echter geïsoleerd. RC-waarde 3,5. 

Type BV-GD 
als type BV echter uitgevoerd met scharnieren en
gasdrukveer voor moeiteloos openen en sluiten.

Type BV-GDZ 
als type BV-GD echter met centrale vergrendeling.

Type BVE 
als type BV echter volledig uitgevoerd in roestvaststaal.

Type BV-F90
als type BV 90 minuten vuurbestendig.

Type BVS-250
als type BV tot 250 kN belastbaar.

Type BVS-400 
als type BV tot 400 kN belastbaar.

Type BVH-MAXI 
als type BV echter met 10 cm diep tegeldeksel voor vulling
met klinkers.

Type RV 
uitvoering met deksel uit stalen tranenplaat, reuk- en
waterdicht.
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      Type BVA

      Type BVA-MULTI
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 Type CLA 

          Type CCA 

          Type CCA-GD 

    Type VLB 

          Type RV-GD 
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COUVERCLES DE REGARDS

Le	programme	de	livraison	des	couvercles	de	regards	et	des	
protections	de	conduites	comprend	entre	autres	les	modèles	suivants	:

couvercle	de	regard	standard	en	acier,	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.

comme	le	type	BV,	mais	avec	une	hauteur	d’encastrement	de	50	mm.

comme	le	type	BV,	mais	isolé.	Valeur	RC	3,5.

comme	le	type	BV,	mais	pourvu	de	charnières	et	d’un	vérin	à	gaz	
pour	une	ouverture	et	une	fermeture	facilitées.

comme	le	type	BV,	mais	avec	un	verrou	central.

comme	le	type	BV,	mais	réalisé	en	acier	inoxydable.

comme	le	type	BV,	mais	avec	une	Rf	de	90	minutes.

comme	le	type	BV,	mais	pouvant	supporter	une	charge	de	250	kN.

comme	le	type	BV,	mais	pouvant	supporter	une	charge	de	400	kN.

comme	le	type	BV,	mais	avec	une	profondeur	de	couvercle	de	10	cm	
pour	remplissage	avec	des	pavés.

version	avec	couvercle	en	tôle	en	acier	larmée,	étanche	aux	odeurs	
et	à	l’eau.
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      Type BV

          Type BV-FL

          Type BV-THERMO 

          Type BV-GD 

          Type BV-GDZ 

          Type BVE 

          Type BV-F90 

          Type BVS-250 

          Type BVS-400 

          Type BVH-MAXI 

          Type RV 
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TEGELDEKSELS

Type RVE
uitvoering met deksel uit roestvaststalen tranenplaat,
reuk- en waterdicht.

Type BVA-RA
maatwerk uitvoering in aluminium, voor afdekking van
complete aan- en afvoerkanalen.

Type BVA
standaard tegeldeksel in aluminium, reuk- en waterdicht.

Type BVA-MULTI
meerdelige tegeldeksels als type BVA.

Type RVA
uitvoering met deksel van aluminium tranenplaat,
reuk- en waterdicht.

 Type CLA
lichtgewicht composiet-aluminium, reuk- en waterdicht.

Type CCA
comfort composiet-aluminium met scharnier.

Type CCA-GD
comfort composiet-aluminium met scharnier en
gasdrukveren.

    Type VLB 
geïsoleerd woningbouwluik.

Type RV-GD
stalen tegeldeksel van tranenplaat met scharnier en 
een gasdrukveer.
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TEGELDEKSELS

Het leveringsprogramma tegeldeksels en kanaalafdekkingen
omvat o.a. de onderstaande uitvoeringen:

Type BV
standaard tegeldeksel in staal, reuk- en waterdicht.

Type BV-FL
als type BV echter met 50 mm inbouwhoogte.

Type BV-THERMO
als type BV echter geïsoleerd. RC-waarde 3,5. 

Type BV-GD 
als type BV echter uitgevoerd met scharnieren en
gasdrukveer voor moeiteloos openen en sluiten.

Type BV-GDZ 
als type BV-GD echter met centrale vergrendeling.

Type BVE 
als type BV echter volledig uitgevoerd in roestvaststaal.

Type BV-F90
als type BV 90 minuten vuurbestendig.

Type BVS-250
als type BV tot 250 kN belastbaar.

Type BVS-400 
als type BV tot 400 kN belastbaar.

Type BVH-MAXI 
als type BV echter met 10 cm diep tegeldeksel voor vulling
met klinkers.

Type RV 
uitvoering met deksel uit stalen tranenplaat, reuk- en
waterdicht.
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      Type RVE

      Type BVA-RA

      Type BVA

      Type BVA-MULTI

          Type RVA 

 Type CLA 

          Type CCA 

          Type CCA-GD 

    Type VLB 

          Type RV-GD 
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COUVERCLES DE REGARDS

modèle	avec	couvercle	en	tôle	d’acier	larmée	inoxydable,	étanche	
aux	odeurs	et	à	l’eau.

couvercle	de	regard	en	tôle	d’acier	larmée	avec	charnière	et	un	vérin	
à	gaz.

couvercle	de	regard	standard	en	aluminium,	étanche	aux	odeurs	et	à	
l’eau.

couvercle	de	regard	multiple	comme	le	type	BVA.

modèle	sur	mesure	en	aluminium,	pour	protéger	des	conduites	
d’alimentation	et	d’évacuation	complètes.

modèle	avec	couvercle	en	tôle	d’aluminium	larmée,	étanche	aux	
odeurs	et	à	l’eau.

modèle	léger	composite-aluminium,	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.

confort	composite-aluminium	avec	charnière.

confort	composite-aluminium	avec	charnière	et	vérin	à	gaz.

regard	isolé.
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BV 33
BV 45
BV 55
BV 64
BV 66
BV 86
BV 88
BV 106
BV 108
BV 110

  300 x   300
  450 x   450
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x   800
1000 x 1000

  435 x   435
  585 x   585
  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735
  935 x   735
  935 x   935
1135 x   735
1135 x   935
1135 x 1135

10 kg
16 kg
17 kg
17 kg
21 kg
27 kg
31 kg
31 kg
37 kg
42 kg
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TEGELDEKSELS

BV-FL 55
BV-FL 64
BV-FL 66
BV-FL 86
BV-FL 88

500 x 500
600 x 400
600 x 600
800 x 600
800 x 800

630 x 630
730 x 530
730 x 730
930 x 730
930 x 930

17 kg
17 kg
21 kg
27 kg
31 kg

type binnenmaat
putomranding
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BV-FL

Versterkte 
onderzijde

Type BV-FL:
standaard tegeldeksel
in staal, reuk- en water-
dicht, 50 mm inbouw-
hoogte
● putrand en luik zijn vervaardigd

van 2 mm dik koudgevormd
plaatstaal.

● ook leverbaar in roestvaststaal
kwaliteit 304: type BVE-FL.

● het tegeldeksel is aan de binnen-
zijde voorzien van een wapening
van staaldraad.

● de zichtbare rand na het opvullen
is 4-5 mm.

● type BV-FL is voorzien van een
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 50 mm.
● luikdiepte 27 mm.
● breuklast 15 kN conform EN 124.
● type BV-FL is geschikt voor

belasting met personenverkeer
(beloopbaar).

● gegarandeerd reuk- en waterdicht.
● omranding en luik door middel

van inbusbouten verbonden.
● standaard inbusbouten.
● oppervlaktebehandeling: volbad

verzinkt.
● alle types worden compleet

geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Ook leverbaar met isolatie:
type BV-FL THERMO

Bestekomschrijving
type BV-FL
(reuk- en waterdicht in staal,
50 mm inbouwhoogte)
HAGO-DECK tegeldeksel type BV-FL (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en 
waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. 
Binnenmaat van de 
putrand ...... x.......mm.
Inbouwhoogte: 50 mm.
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met wapening en voorzien 
van een hoogwaardige chemicaliënbesten-
dige afdichting.
Het luik met inbusbouten te sluiten. 
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.
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TEGELDEKSELS

Type BV:
standaard tegeldeksel
in staal, reuk- en water-
dicht
● putrand en luik zijn vervaardigd

van 2 mm dik koudgevormd
plaatstaal.

● het tegeldeksel is aan de binnen-
zijde voorzien van een kruislings
vastgelaste wapening van
getordeerde staaldraad met een
diameter van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het
opvullen is 4-5 mm.

● type BV is voorzien van een
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 75 mm.

● breuklast 125 kN conform EN 124.

● gegarandeerd reuk- en waterdicht.

● omranding en luik door middel
van inbusbouten verbonden.

● standaard inbusbouten.

● oppervlaktebehandeling: volbad
verzinkt.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Bestekomschrijving
type BV
(reuk- en waterdicht in staal)
HAGO-DECK tegeldeksel type BV (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en 
waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. 
Binnenmaat van de 
putrand......x.......mm.

De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte, met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige chemicaliën-
bestendige afdichting. Het luik met inbus-
bouten te sluiten. 
Compleet met handgrepen. 
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

BV 33
BV 45
BV 55
BV 64
BV 66
BV 86
BV 88
BV 106
BV 108
BV 110

  300 x   300
  450 x   450
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x   800
1000 x 1000

  435 x   435
  585 x   585
  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735
  935 x   735
  935 x   935
1135 x   735
1135 x   935
1135 x 1135

10 kg
16 kg
17 kg
17 kg
21 kg
27 kg
31 kg
31 kg
37 kg
42 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BV
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BV-FL 55
BV-FL 64
BV-FL 66
BV-FL 86
BV-FL 88

500 x 500
600 x 400
600 x 600
800 x 600
800 x 800

630 x 630
730 x 530
730 x 730
930 x 730
930 x 930

17 kg
17 kg
21 kg
27 kg
31 kg
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Type BV : couvercle de 
regard standard en acier, 
étanche aux odeurs et à 
l’eau
•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	fabriqués	en	tôle	d’acier	formée	à	
froid	de	2	mm	d’épaisseur.

•	le	couvercle	est	pourvu	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	d’une	armature	
croisées	soudées	en	fil	d’acier	
torsadé	de	respectivement	8	et	12	
mm.

•	le	bord	visible	après	remplissage	
mesure	4	à	5	mm.

•	le	type	BV	est	étanche	aux	produits	chimiques	grâce	à	un	joint	de	
qualité.

•	hauteur	d’encastrement	75	mm.

•	charge	de	rupture	125	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.

•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	reliés	à	l’aide	de	vis	à	six	pans	creux.

•	standard	vis	à	six	pans	creux.•	traitement	de	surface	:	entièrement	
galvanisé

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges 
type BV
(étanche aux odeurs et à l’eau 
en acier)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	type	BV	(ou	
équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	étanche	
aux	odeurs	et	à	l’eau,	entièrement	galvanisé.
Dimensions	intérieures	du	cadre	…..	x	….	mm.
Cadre	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur,	avec	armature	soudée	et	pourvu	
d’un	joint	de	qualité	garantissant	l’étanchéité	
aux	produits	chimiques.	Le	couvercle	doit	être	
fermé	avec	des	vis	à	six	pans	creux.
Complet	avec	poignées.
À	encastrer	suivant	les	instructions	du	
fabricant.

dimensions standards type BV
dimensions	
intérieures	
encadrement
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

1.	cadre
2.	couvercle
3.	étanchéité
4.	armature
5.	vis	six	pans	creux
6.	bouchon
7.	ancre
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BV 33
BV 45
BV 55
BV 64
BV 66
BV 86
BV 88
BV 106
BV 108
BV 110

  300 x   300
  450 x   450
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x   800
1000 x 1000

  435 x   435
  585 x   585
  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735
  935 x   735
  935 x   935
1135 x   735
1135 x   935
1135 x 1135

10 kg
16 kg
17 kg
17 kg
21 kg
27 kg
31 kg
31 kg
37 kg
42 kg
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TEGELDEKSELS

BV-FL 55
BV-FL 64
BV-FL 66
BV-FL 86
BV-FL 88

500 x 500
600 x 400
600 x 600
800 x 600
800 x 800

630 x 630
730 x 530
730 x 730
930 x 730
930 x 930

17 kg
17 kg
21 kg
27 kg
31 kg

type binnenmaat
putomranding
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BV-FL

Versterkte 
onderzijde

Type BV-FL:
standaard tegeldeksel
in staal, reuk- en water-
dicht, 50 mm inbouw-
hoogte
● putrand en luik zijn vervaardigd

van 2 mm dik koudgevormd
plaatstaal.

● ook leverbaar in roestvaststaal
kwaliteit 304: type BVE-FL.

● het tegeldeksel is aan de binnen-
zijde voorzien van een wapening
van staaldraad.

● de zichtbare rand na het opvullen
is 4-5 mm.

● type BV-FL is voorzien van een
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 50 mm.
● luikdiepte 27 mm.
● breuklast 15 kN conform EN 124.
● type BV-FL is geschikt voor

belasting met personenverkeer
(beloopbaar).

● gegarandeerd reuk- en waterdicht.
● omranding en luik door middel

van inbusbouten verbonden.
● standaard inbusbouten.
● oppervlaktebehandeling: volbad

verzinkt.
● alle types worden compleet

geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Ook leverbaar met isolatie:
type BV-FL THERMO

Bestekomschrijving
type BV-FL
(reuk- en waterdicht in staal,
50 mm inbouwhoogte)
HAGO-DECK tegeldeksel type BV-FL (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en 
waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. 
Binnenmaat van de 
putrand ...... x.......mm.
Inbouwhoogte: 50 mm.
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met wapening en voorzien 
van een hoogwaardige chemicaliënbesten-
dige afdichting.
Het luik met inbusbouten te sluiten. 
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.
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TEGELDEKSELS

Type BV:
standaard tegeldeksel
in staal, reuk- en water-
dicht
● putrand en luik zijn vervaardigd

van 2 mm dik koudgevormd
plaatstaal.

● het tegeldeksel is aan de binnen-
zijde voorzien van een kruislings
vastgelaste wapening van
getordeerde staaldraad met een
diameter van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het
opvullen is 4-5 mm.

● type BV is voorzien van een
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 75 mm.

● breuklast 125 kN conform EN 124.

● gegarandeerd reuk- en waterdicht.

● omranding en luik door middel
van inbusbouten verbonden.

● standaard inbusbouten.

● oppervlaktebehandeling: volbad
verzinkt.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Bestekomschrijving
type BV
(reuk- en waterdicht in staal)
HAGO-DECK tegeldeksel type BV (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en 
waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. 
Binnenmaat van de 
putrand......x.......mm.

De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte, met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige chemicaliën-
bestendige afdichting. Het luik met inbus-
bouten te sluiten. 
Compleet met handgrepen. 
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

BV 33
BV 45
BV 55
BV 64
BV 66
BV 86
BV 88
BV 106
BV 108
BV 110

  300 x   300
  450 x   450
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x   800
1000 x 1000

  435 x   435
  585 x   585
  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735
  935 x   735
  935 x   935
1135 x   735
1135 x   935
1135 x 1135

10 kg
16 kg
17 kg
17 kg
21 kg
27 kg
31 kg
31 kg
37 kg
42 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BV
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BV-FL 55
BV-FL 64
BV-FL 66
BV-FL 86
BV-FL 88

500 x 500
600 x 400
600 x 600
800 x 600
800 x 800

630 x 630
730 x 530
730 x 730
930 x 730
930 x 930

17 kg
17 kg
21 kg
27 kg
31 kg
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Type BV-FL : couvercle de 
regard standard en acier, 
étanche aux odeurs et à 
l’eau, 50 mm de hauteur 
d’encastrement

Ook leverbaar met isolatie:
type BV-FL THERMO

•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	fabriqués	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur.

•	également	disponible	en	acier	inoxydable	qualité	304	:	type	BVE-FL.

•	le	couvercle	est	pourvu	sur	la	face	intérieure	d’une	armature	en	fil	d’acier.

•	le	bord	visible	après	remplissage	est	
de	4	à	5	mm.

•	le	type	BV-FL	est	pourvu	d’un	joint	d’étanchéité	de	qualité	garantissant	
l’étanchéité	aux	produits	chimiques.

•	hauteur	d’encastrement	50	mm.

•	profondeur	du	couvercle	27	mm.

•	charge	de	rupture	15	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	le	type	BV-FL	est	practicable	(possibilité	de	marcher	dessus).

•	garantie	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	raccordés	entre	eux	à	l’aide	de	vis	à	
six	pans	creux.

•	vis	à	six	pans	creux	standards.•	traitement	de	surface	:	entièrement	
galvanisé.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges 
type BV-FL (étanche aux odeurs 
et à l’eau en acier, 50 mm de 
hauteur d’encastrement)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	BV-FL	
(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	étanche	
aux	odeurs	et	à	l’eau,	entièrement	galvanisé.
Dimensions	intérieures	du	cadre	…..	x	….	mm.
Hauteur	d’encastrement:	50	mm
Cadre	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur,	avec	armature	soudée	et	pourvu	
d’un	joint	de	qualité	garantissant	l’étanchéité	
aux	produits	chimiques.	Le	couvercle	doit	
être	fermé	avec	des	vis	à	six	pans	creux.	
Complet	avec	poignées.	À	encastrer	suivant	les	
instructions	du	fabricant.

dimensions standards type BV-FL
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

1.	cadre
2.	couvercle
3.	étanchéité
4.	armature
5.	vis	six	pans	creux
6.	bouchon
7.	ancre
8.	renforcement	du
				couvercle	de	regard

Versterkte
onderzijde
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BV-THERMO   55
BV-THERMO   66
BV-THERMO   86
BV-THERMO   88
BV-THERMO 106
BV-THERMO 110

  500 x   500
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

  635 x   635
  735 x   735
  935 x   735
  935 x   935
1135 x   735
1135 x 1135

19 kg
23 kg
29 kg
33 kg
33 kg
45 kg
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TEGELDEKSELS

Type BV-GD:
reukdicht, 
met gasdrukveren
● type BV-GD is moeiteloos te 

openen met één hand door toe-
passing van een roestvaststalen 
scharnier en gasdrukveren.

● ook leverbaar in roestvaststaal
kwaliteit 304: type BVE-GD.

● op aanvraag ook leverbaar in
roestvaststaal kwaliteit 316.

● met terugvalbeveiliging.
● de scharnierzijde van het luik is 

aan de buitenzijde voorzien van 
2 extra vaste U-vormige ankers 
met bevestigingsgat.

● inbouwhoogte 75 mm.
● breuklast 125 kN conform EN 124.
● alle scharnierende luiken zijn nage-

noeg waterdicht.

ATTENTIE
I.v.m. transport is bij levering  
de vergrendeling slechts aan 
1 zijde bevestigd.
Vóór het inbouwen in beton dient 
de vergrendeling volledig 
gemonteerd te zijn.
Na inbouwen van de omranding 
en het volledig uitharden van 
het beton in het luik, kan het luik 
voorzichtig worden geopend 
(max. openingshoek 85°) en 
vervolgens dienen de gasdruk-
veren te worden gemonteerd.
De gasdrukveren worden los 
meegeleverd.

Bestekomschrijving
type BV-GD
(reukdicht met gasdrukveren)

HAGO-DECK tegeldeksel type BV-GD (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. in reukdichte 
uitvoering, volbad verzinkt.
Binnenmaat van de putrand......x.......mm.
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige chemicaliën-
bestendige afdichting. 
Het luik uitgevoerd met een roestvaststalen 
scharnier, gasdrukveer en vergrendeling. 
Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

BV-GD  66
BV-GD  86
BV-GD  88
BV-GD106
BV-GD110

  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

735 x   752
  935 x   752
  935 x   952
1135 x  752
1135 x 1152

29 kg
36 kg
42 kg
42 kg
55 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BV-GD

BV-GD  66:   1 gasdrukveer
BV-GD  86:   2 gasdrukveren
BV-GD  88:   2 gasdrukveren
BV-GD 106:   2 gasdrukveren
BV-GD 110:   2 gasdrukveren

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be

  1. omranding
  2. luik
  3. afdichting
  4. wapening
  5. inbusbout
  6. afdekkapje
  7. anker
  8. scharnier
  9. gasdrukveer
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TEGELDEKSELS

Type BV-THERMO:
standaard tegeldeksel 
in staal, reuk- en water-
dicht, geïsoleerd
● putrand en luik zijn vervaardigd 

van 2 mm dik koudgevormd  
plaatstaal.

● het tegeldeksel is aan de binnen-
zijde voorzien van een kruis-
lings vastgelaste wapening van 
getordeerde staaldraad met een 
diameter van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het 
opvullen is 4-5 mm.

● type BV is voorzien van een
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 75 mm.
● breuklast 125 kN conform EN124.
● gegarandeerd reuk- en waterdicht.
● Z-profiel met daarin een isolatie-

plaat van polyurethaan hard-
schuim met aan beide zijden 
een alu beschermlaag.

● RC waarde 3,5 m2 K/W.
● omranding en luik door middel

van inbusbouten verbonden. 
● standaard inbusbouten.
● oppervlaktebehandeling: volbad 

verzinkt.
● alle types worden compleet

geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

Bestekomschrijving
type BV-THERMO
(reuk- en waterdicht in staal, 
geïsoleerd)
HAGO-DECK tegeldeksel type BV-THERMO
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en 
waterdichte uitvoering, volbad verzinkt, 
binnenmaat van de putrand......x.......mm. 
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige chemicali-
enbestendige afdichting. Het luik standaard 
voorzien van een uitneembare isolatieplaat 
met een RC-waarde van 3,5 m2 K/W. Het luik 
met inbusbouten te sluiten. Compleet met 
handgrepen. 
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

Luikdiepte: 52 mm
Inbouwhoogte: 75 mm
Isolatie steekt ± 63 mm in de put.

BV-THERMO   55
BV-THERMO   66
BV-THERMO   86
BV-THERMO   88
BV-THERMO 106
BV-THERMO 110

  500 x   500
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

  635 x   635
  735 x   735
  935 x   735
  935 x   935
1135 x   735
1135 x 1135

19 kg
23 kg
29 kg
33 kg
33 kg
45 kg

binnenmaat
putomranding
in mm

type uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen 
type BV-THERMO

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be

  1. omranding
  2. luik
  3. afdichting
  4. wapening
  5. inbusbout
  6. afdekkapje
  7. anker
  8. isolatie
  9. voorzieningen
      t.b.v. uitnemen
      isolatie
10. Z-profiel
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BV-GD  66  
BV-GD  86
BV-GD  88
BV-GD 106
BV-GD 110

  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

  735 x   752
  935 x   752
  935 x   952
1135 x   752
1135 x 1152

29 kg
36 kg
42 kg
42 kg
55 kg

BV-GD  66:   1 gasdrukveer
BV-GD  86:   2 gasdrukveren
BV-GD  88:   2 gasdrukveren
BV-GD 106:   2 gasdrukveren
BV-GD 110:   2 gasdrukveren

Storax Belgium B.V. ●	 Dompel 3, 2200 ●	 Herentals, België ●	 Tel. +32 14 71 35 82 ●	 E-mail storax@storax.be ●	 www.storax.be

Type BV-THERMO : 
couvercle de regard 
standard en acier, 
étanche aux odeurs et à 
l’eau, isolé
•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	fabriqués	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur.

•	le	couvercle	est	pourvu	sur	la	face	intérieure	d’une	armature	croisée	
soudée	en	fil	d’acier	torsadé	de	
respectivement	8	et	12	mm.

•	le	bord	visible	après	remplissage	est	
de	4	à	5	mm.

•	le	type	BV	est	pourvu	d’un	joint	de	qualité	garantissant	l’étanchéité	aux	
produits	chimiques.

•	hauteur	d’encastrement	50	mm.

•	charge	de	rupture	125	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.•	Profil	en	Z	rempli	d’un	panneau	isolant	
en	mousse	solide	en	polyuréthane	
avec	sur	les	deux	faces	une	couche	de	
protection	en	aluminium.

•	Valeur	RC	3,5	m2	K/W.

•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	raccordés	entre	eux	à	l’aide	de	vis	à	six	pans	
creux.

•	vis	à	six	pans	creux	standards.•	traitement	de	surface	:	entièrement	
galvanisé.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges 
type BV-THERMO
(étanche aux odeurs et à l’eau 
en acier, isolée)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	
BV-THERMO	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	
en	version	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau,	
entièrement	galvanisé,	dimensions	intérieures	
du	cadre	…..	x	…..	mm.
Cadre	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur,	avec	armature	soudée	et	pourvu	
d’un	joint	de	qualité	garantissant	l’étanchéité	
aux	produits	chimiques.	Le	couvercle	est	
pourvu	de	manière	standard	d’un	panneau	
d’isolation	d’une	valeur	RC	de	3,5	m²	K/W.	Le	
couvercle	doit	être	fermé	avec	des	vis	six	pans	
creux.	Complet	avec	poignées.	À	encastrer	
suivant	les	instructions	du	fabricant.

dimensions standards
type BV-THERMO

dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

1.	 cadre
2.	 couvercle
3.	 étanchéité
4.	 armature
5.	 vis	six	pans	creux
6.	 bouchon
7.	 ancre
8.	 isolation
9.	 dispositifs	pour	
	 le	retrait	de
	 l’isolation
10.	 profil	en	Z

Profondeur	du	couvercle	:	52	mm
Hauteur	d’encastrement	:	75	mm
±	63	mm	d’isolation	à	l’intérieur	du	regard.
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BV-THERMO   55
BV-THERMO   66
BV-THERMO   86
BV-THERMO   88
BV-THERMO 106
BV-THERMO 110

  500 x   500
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

  635 x   635
  735 x   735
  935 x   735
  935 x   935
1135 x   735
1135 x 1135

19 kg
23 kg
29 kg
33 kg
33 kg
45 kg
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TEGELDEKSELS

Type BV-GD:
reukdicht, 
met gasdrukveren
● type BV-GD is moeiteloos te 

openen met één hand door toe-
passing van een roestvaststalen 
scharnier en gasdrukveren.

● ook leverbaar in roestvaststaal
kwaliteit 304: type BVE-GD.

● op aanvraag ook leverbaar in
roestvaststaal kwaliteit 316.

● met terugvalbeveiliging.
● de scharnierzijde van het luik is 

aan de buitenzijde voorzien van 
2 extra vaste U-vormige ankers 
met bevestigingsgat.

● inbouwhoogte 75 mm.
● breuklast 125 kN conform EN 124.
● alle scharnierende luiken zijn nage-

noeg waterdicht.

ATTENTIE
I.v.m. transport is bij levering  
de vergrendeling slechts aan 
1 zijde bevestigd.
Vóór het inbouwen in beton dient 
de vergrendeling volledig 
gemonteerd te zijn.
Na inbouwen van de omranding 
en het volledig uitharden van 
het beton in het luik, kan het luik 
voorzichtig worden geopend 
(max. openingshoek 85°) en 
vervolgens dienen de gasdruk-
veren te worden gemonteerd.
De gasdrukveren worden los 
meegeleverd.

Bestekomschrijving
type BV-GD
(reukdicht met gasdrukveren)

HAGO-DECK tegeldeksel type BV-GD (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. in reukdichte 
uitvoering, volbad verzinkt.
Binnenmaat van de putrand......x.......mm.
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige chemicaliën-
bestendige afdichting. 
Het luik uitgevoerd met een roestvaststalen 
scharnier, gasdrukveer en vergrendeling. 
Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

BV-GD  66
BV-GD  86
BV-GD  88
BV-GD106
BV-GD110

  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

735 x   752
  935 x   752
  935 x   952
1135 x  752
1135 x 1152

29 kg
36 kg
42 kg
42 kg
55 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BV-GD

BV-GD  66:   1 gasdrukveer
BV-GD  86:   2 gasdrukveren
BV-GD  88:   2 gasdrukveren
BV-GD 106:   2 gasdrukveren
BV-GD 110:   2 gasdrukveren

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be

  1. omranding
  2. luik
  3. afdichting
  4. wapening
  5. inbusbout
  6. afdekkapje
  7. anker
  8. scharnier
  9. gasdrukveer
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TEGELDEKSELS

Type BV-THERMO:
standaard tegeldeksel 
in staal, reuk- en water-
dicht, geïsoleerd
● putrand en luik zijn vervaardigd 

van 2 mm dik koudgevormd  
plaatstaal.

● het tegeldeksel is aan de binnen-
zijde voorzien van een kruis-
lings vastgelaste wapening van 
getordeerde staaldraad met een 
diameter van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het 
opvullen is 4-5 mm.

● type BV is voorzien van een
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 75 mm.
● breuklast 125 kN conform EN124.
● gegarandeerd reuk- en waterdicht.
● Z-profiel met daarin een isolatie-

plaat van polyurethaan hard-
schuim met aan beide zijden 
een alu beschermlaag.

● RC waarde 3,5 m2 K/W.
● omranding en luik door middel

van inbusbouten verbonden. 
● standaard inbusbouten.
● oppervlaktebehandeling: volbad 

verzinkt.
● alle types worden compleet

geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

Bestekomschrijving
type BV-THERMO
(reuk- en waterdicht in staal, 
geïsoleerd)
HAGO-DECK tegeldeksel type BV-THERMO
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en 
waterdichte uitvoering, volbad verzinkt, 
binnenmaat van de putrand......x.......mm. 
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige chemicali-
enbestendige afdichting. Het luik standaard 
voorzien van een uitneembare isolatieplaat 
met een RC-waarde van 3,5 m2 K/W. Het luik 
met inbusbouten te sluiten. Compleet met 
handgrepen. 
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

Luikdiepte: 52 mm
Inbouwhoogte: 75 mm
Isolatie steekt ± 63 mm in de put.

BV-THERMO   55
BV-THERMO   66
BV-THERMO   86
BV-THERMO   88
BV-THERMO 106
BV-THERMO 110

  500 x   500
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

  635 x   635
  735 x   735
  935 x   735
  935 x   935
1135 x   735
1135 x 1135

19 kg
23 kg
29 kg
33 kg
33 kg
45 kg

binnenmaat
putomranding
in mm

type uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen 
type BV-THERMO

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be

  1. omranding
  2. luik
  3. afdichting
  4. wapening
  5. inbusbout
  6. afdekkapje
  7. anker
  8. isolatie
  9. voorzieningen
      t.b.v. uitnemen
      isolatie
10. Z-profiel
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BV-GD  66  
BV-GD  86
BV-GD  88
BV-GD 106
BV-GD 110

  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

  735 x   752
  935 x   752
  935 x   952
1135 x   752
1135 x 1152

29 kg
36 kg
42 kg
42 kg
55 kg

BV-GD  66:   1 gasdrukveer
BV-GD  86:   2 gasdrukveren
BV-GD  88:   2 gasdrukveren
BV-GD 106:   2 gasdrukveren
BV-GD 110:   2 gasdrukveren

Storax Belgium B.V. ●	 Dompel 3, 2200 ●	 Herentals, België ●	 Tel. +32 14 71 35 82 ●	 E-mail storax@storax.be ●	 www.storax.be

COUVERCLES DE REGARDS

1.	cadre
2.	couvercle
3.	étanchéité
4.	armature
5.	vis	six	pans	creux
6.	bouchon
7.	ancre
8.	charnière
9.	vérin	à	gaz

Type BV-GD :
étanche aux odeurs,
avec vérins à gaz
•	le	type	BV-GD	est	facile	à	manipuler	
d’une	seule	main	grâce	à	l’utilisation	
d’une	charnière	en	acier	inoxydable	et	
de	vérins	à	gaz.

•	également	disponible	en	acier	
inoxydable	de	qualité	304	:	type	BVE-
GD.

•	sur	demande,	également	disponible	
en	acier	inoxydable	de	qualité	316.

•	avec	sécurité	contre	un	fermeture	
accidentelle.

•	du	côté	des	charnières	du	couvercle,	2	ancres	supplémentaires	en	forme	
de	U	avec	un	trou	de	fixation	sont	
prévues	sur	la	face	extérieure.

•	hauteur	d’encastrement	75	mm.

•	charge	de	rupture	125	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	tous	les	couvercles	à	charnières	sont	quasiment	étanches	à	l’eau.
Descriptif cahier des charges 
type BV-GD
(étanche aux odeurs avec 
vérins à gaz)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	
BV-GD	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	
étanche	aux	odeurs,	entièrement	galvanisé.
Dimensions	intérieures	du	cadre	…..	x	….	mm.
Cadre	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur,	avec	armature	soudée	et	pourvu	
d’un	joint	de	qualité	garantissant	l’étanchéité	aux	
produits	chimiques.
Le	couvercle	est	pourvu	d’une	charnière	en	acier	
inoxydable,	d’un	vérin	à	gaz	et	d’un	verrou.
Complet	avec	poignées.
À	encastrer	suivant	les	instructions	du	fabricant.

dimensions standards type BV-GD
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

ATTENTION
Aux	fins	du	transport,	le	verrou	
n’est	fixé	que	d’un	seul	côté.	Avant	
d’encastrer	dans	le	béton,	le	verrou	
doit	être	entièrement	monté.	Après	
l’encastrement	du	cadre	et	le	
durcissement	complet	du	béton	dans	
le	couvercle,	celui-ci	peut	être	ouvert	
avec	précaution	(angle	d’ouverture	
max.	85°),	puis	les	vérins	à	gaz	
peuvent	être	montés.	Les	vérins	à	gaz	
sont	livrés	séparément.

1	vérin	à	gaz
2	vérins	à	gaz
2	vérins	à	gaz
2	vérins	à	gaz
2	vérins	à	gaz
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BV-GDZ 66
BV-GDZ  86
BV-GDZ  88
BV-GDZ 110

  600 x  600
  800 x  600
  800 x  800
1000 x 1000

  735 x   752
  935 x   752
  935 x   952
1135 x 1152

30 kg
38 kg
44 kg
58 kg

BV-GDZ   66:   1 gasdrukveer
BV-GDZ   86:   2 gasdrukveren
BV-GDZ  88:   2 gasdrukveren
BV-GDZ  110:   2 gasdrukveren

Storax Belgium B.V. ●	 Dompel 3, 2200 ●	 Herentals, België ●	 Tel. +32 14 71 35 82 ●	 E-mail storax@storax.be ●	 www.storax.be
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TEGELDEKSELS

Type BVE:
roestvaststaal,
reuk- en waterdicht

l putrand en luik zijn vervaardigd
van 2 mm dik koudgevormd
roestvaststaal kwaliteit 304.

l het luik is aan de binnenzijde
voorzien van een kruislings
vastgelaste wapening van getor-
deerde r.v.s. staaldraad met een
diameter van 8 resp. 12 mm.

l de zichtbare rand na het opvullen
is 4-5 mm.

l type BVE is voorzien van een
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

l inbouwhoogte 75 mm.
l breuklast 125 kN conform EN 124.
l gegarandeerd reuk- en water-

dicht.
l omranding en luik door middel

van inbusbouten verbonden.
l alle types worden compleet 

geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.
voor toepassing bij zwembaden
type BVE in roestvaststaal
kwaliteit 316 gebruiken.

Bestekomschrijving 
type BVE 
(reuk- en waterdicht 
in roestvaststaal)
HAGO-DECK tegeldeksel type BVE (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd roestvast-
staal van 2 mm dikte met ingelaste wapening 
en voorzien van een hoogwaardige chemica-
liënbestendige afdichting.
Het luik af te sluiten met inbusbouten 
Compleet met handgrepen. 
In te bouwen volgens instructies van de 
fabrikant. 

BVE  33
BVE  44
BVE  55
BVE  64
BVE  66
BVE  86
BVE  88
BVE 110

  300 x  300
  400 x  400
  500 x  500
  600 x  400
  600 x  600
  800 x  600 
  800 x  800
1000 x 1000  

  435 x   435
  535 x   535
  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735
  935 x   735 
  935 x   935 
1135 x 1135

9 kg 
13 kg 
17 kg 
16 kg
20 kg
24 kg 
30 kg
40 kg

type binnenmaat
putomranding
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BVE
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   TEGELDEKSELS

Type BV-GDZ:
reukdicht, 
met gasdrukveer
● type BV-GDZ is moeiteloos te

openen met één hand door toe-
passing van een roestvaststalen
scharnier en een gasdrukveer.

● met terugvalbeveiliging.
● de scharnierzijde van het luik is 

aan de buitenzijde voorzien van 
2 extra vaste U-vormige ankers 
met bevestigingsgat.

● inbouwhoogte 80 mm.
● breuklast 125 kN conform EN 124.
● type BV-GDZ is standaard

uitgevoerd met een centrale
vergrendeling welke van boven
middels een inbussleutel en van
onderaf middels een handgreep
bediend kan worden.

● alle scharnierende luiken zijn
nagenoeg waterdicht.

● ATTENTIE
I.v.m. transport is bij levering  
de vergrendeling slechts aan 
1 zijde bevestigd. Vóór het 
inbouwen in beton dient de ver-
grendeling volledig gemonteerd 
te zijn. Na inbouwen van de 
omranding en het volledig uit-
harden van het beton in het luik 
kan het luik voorzichtig worden 
geopend (max. openingshoek 
85°) en vervolgens dienen de 
gasdrukveren te worden gemon-
teerd. De gasdrukveren worden 
los meegeleverd.

Bestekomschrijving 
type BV-GDZ (reukdicht
met gasdrukveer
en centrale vergrendeling)
HAGO-DECK tegeldeksel type BV-GDZ 
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reukdichte 
uitvoering, volbad verzinkt. 
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige chemicaliën-
bestendige afdichting. Het luik uitgevoerd met 
een roestvaststalen scharnier en een gasdruk-
veer. Het luik standaard uitgevoerd met een 
centrale vergrendeling welke van boven 
en van onderaf bedienbaar is. Compleet met 
handgrepen. In te bouwen volgens 
instructies van de fabrikant. 

BV-GDZ 66
BV-GDZ  86
BV-GDZ  88
BV-GDZ110

  600 x  600
  800 x  600
  800 x  800
1000 x 1000

  735 x   752
  935 x   752
  935 x   952
1135 x 1152

30 kg
38 kg
44 kg
58 kg

type binnenmaat
putomranding
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BV-GDZ

BV-GDZ  66:   1 gasdrukveer
BV-GDZ  86:   2 gasdrukveren
BV-GDZ  88:   2 gasdrukveren
BV-GDZ  110:   2 gasdrukveren
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  1. omranding
  2. luik
  3. afdichting
  4. wapening
  5. schroefhuis
  6. afdekkapje
  7. anker
  8. scharnier
  9. gasdrukveer
10. cenrale
      vergrendeling
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BVE  33
BVE  44
BVE  55
BVE  64
BVE  66
BVE  86
BVE  88
BVE 110

  300 x  300
  400 x  400
  500 x  500
  600 x  400
  600 x  600
  800 x  600 
  800 x  800
1000 x 1000  

  435 x   435
  535 x   535
  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735
  935 x   735 
  935 x   935 
1135 x 1135

9 kg 
13 kg 
17 kg 
16 kg
20 kg
24 kg 
30 kg
40 kg
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Descriptif cahier des charges 
type BV-GDZ
(étanche aux odeurs avec
vérin à gaz et verrou central)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	type	BV-GDZ
(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	
étanche	aux	odeurs,	entièrement	galvanisé.
Dimensions	intérieures	du	cadre	…..	x	….	mm.
Cadre	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur,	avec	armature	soudée	et	pourvu	
d’un	joint	de	qualité	garantissant	l’étanchéité	
aux	produits	chimiques.	Le	couvercle	est	
pourvu	d’une	charnière	en	acier	inoxydable	et	
d’un	vérin	à	gaz.	Le	couvercle	est	conçu	de	
manière	standard	avec	un	verrou	central	qui	
peut	être	commandé	par	au-dessus	et	par	en-
dessous.	Complet	avec	poignées.	À	encastrer	
suivant	les	instructions	du	fabricant.

Type BV-GDZ:
étanche aux odeurs,
avec vérin à gaz
•	le	type	BV-GDZ	est	facile	à	ouvrir	d’une	seule	main	grâce	à	l’utilisation	
d’une	charnière	en	acier	inoxydable	et	
d’un	vérin	à	gaz.

•	avec	sécurité	contre	une	fermeture	
accidentelle.

•	côté	charnière	de	la	trappe,	2	ancres	supplémentaires	en	forme	de	U	avec	
un	trou	de	fixation	sont	prévues	sur	la	
face	extérieure.

•	hauteur	d’encastrement	80	mm.

•	charge	de	rupture	125	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	le	type	BV-GDZ	est	conçu	de	manière	
standard	avec	un	verrou	central	qui	
s’ouvre	par	le	haut	à	l’aide	d’une	clé	à	
six	pans	et	qui	peut	être	manipulé	par	
en-dessous	à	l’aide	d’une	poignée.

•	tous	les	couvercles	à	charnières	sont	quasiment	étanches	à	l’eau.

ATTENTION
Aux	fins	du	transport,	le	verrou	
n’est	fixé	que	d’un	seul	côté.	Avant	
d’encastrer	dans	le	béton,	le	verrou	
doit	être	entièrement	monté.	Après	
l’encastrement	du	cadre	et	le	
durcissement	complet	du	béton	dans	
le	couvercle,	celui-ci	peut	être	ouvert	
avec	précaution	(angle	d’ouverture	
max.	85°),	puis	les	vérins	à	gaz	
peuvent	être	montés.	Les	vérins	à	gaz	
sont	livrés	séparément.

dimensions standards type BV-GDZ
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

1	vérin	à	gaz
2	vérins	à	gaz
2	vérins	à	gaz
2	vérins	à	gaz

1.	 cadre
2.	 couvercle
3.	 étanchéité
4.	 armature
5.	 vis	six	pans	creux
6.	 bouchon
7.	 ancre
8.	 charnière
9.	 vérin	à	gaz
10.	 verrou	central

COUVERCLES DE REGARDS
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BV-GDZ 66
BV-GDZ  86
BV-GDZ  88
BV-GDZ 110

  600 x  600
  800 x  600
  800 x  800
1000 x 1000

  735 x   752
  935 x   752
  935 x   952
1135 x 1152

30 kg
38 kg
44 kg
58 kg

BV-GDZ   66:   1 gasdrukveer
BV-GDZ   86:   2 gasdrukveren
BV-GDZ  88:   2 gasdrukveren
BV-GDZ  110:   2 gasdrukveren
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TEGELDEKSELS

Type BVE:
roestvaststaal,
reuk- en waterdicht

l putrand en luik zijn vervaardigd
van 2 mm dik koudgevormd
roestvaststaal kwaliteit 304.

l het luik is aan de binnenzijde
voorzien van een kruislings
vastgelaste wapening van getor-
deerde r.v.s. staaldraad met een
diameter van 8 resp. 12 mm.

l de zichtbare rand na het opvullen
is 4-5 mm.

l type BVE is voorzien van een
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

l inbouwhoogte 75 mm.
l breuklast 125 kN conform EN 124.
l gegarandeerd reuk- en water-

dicht.
l omranding en luik door middel

van inbusbouten verbonden.
l alle types worden compleet 

geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.
voor toepassing bij zwembaden
type BVE in roestvaststaal
kwaliteit 316 gebruiken.

Bestekomschrijving 
type BVE 
(reuk- en waterdicht 
in roestvaststaal)
HAGO-DECK tegeldeksel type BVE (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd roestvast-
staal van 2 mm dikte met ingelaste wapening 
en voorzien van een hoogwaardige chemica-
liënbestendige afdichting.
Het luik af te sluiten met inbusbouten 
Compleet met handgrepen. 
In te bouwen volgens instructies van de 
fabrikant. 

BVE  33
BVE  44
BVE  55
BVE  64
BVE  66
BVE  86
BVE  88
BVE 110

  300 x  300
  400 x  400
  500 x  500
  600 x  400
  600 x  600
  800 x  600 
  800 x  800
1000 x 1000  

  435 x   435
  535 x   535
  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735
  935 x   735 
  935 x   935 
1135 x 1135

9 kg 
13 kg 
17 kg 
16 kg
20 kg
24 kg 
30 kg
40 kg

type binnenmaat
putomranding
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BVE
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   TEGELDEKSELS

Type BV-GDZ:
reukdicht, 
met gasdrukveer
● type BV-GDZ is moeiteloos te

openen met één hand door toe-
passing van een roestvaststalen
scharnier en een gasdrukveer.

● met terugvalbeveiliging.
● de scharnierzijde van het luik is 

aan de buitenzijde voorzien van 
2 extra vaste U-vormige ankers 
met bevestigingsgat.

● inbouwhoogte 80 mm.
● breuklast 125 kN conform EN 124.
● type BV-GDZ is standaard

uitgevoerd met een centrale
vergrendeling welke van boven
middels een inbussleutel en van
onderaf middels een handgreep
bediend kan worden.

● alle scharnierende luiken zijn
nagenoeg waterdicht.

● ATTENTIE
I.v.m. transport is bij levering  
de vergrendeling slechts aan 
1 zijde bevestigd. Vóór het 
inbouwen in beton dient de ver-
grendeling volledig gemonteerd 
te zijn. Na inbouwen van de 
omranding en het volledig uit-
harden van het beton in het luik 
kan het luik voorzichtig worden 
geopend (max. openingshoek 
85°) en vervolgens dienen de 
gasdrukveren te worden gemon-
teerd. De gasdrukveren worden 
los meegeleverd.

Bestekomschrijving 
type BV-GDZ (reukdicht
met gasdrukveer
en centrale vergrendeling)
HAGO-DECK tegeldeksel type BV-GDZ 
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reukdichte 
uitvoering, volbad verzinkt. 
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige chemicaliën-
bestendige afdichting. Het luik uitgevoerd met 
een roestvaststalen scharnier en een gasdruk-
veer. Het luik standaard uitgevoerd met een 
centrale vergrendeling welke van boven 
en van onderaf bedienbaar is. Compleet met 
handgrepen. In te bouwen volgens 
instructies van de fabrikant. 

BV-GDZ 66
BV-GDZ  86
BV-GDZ  88
BV-GDZ110

  600 x  600
  800 x  600
  800 x  800
1000 x 1000

  735 x   752
  935 x   752
  935 x   952
1135 x 1152

30 kg
38 kg
44 kg
58 kg

type binnenmaat
putomranding
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BV-GDZ

BV-GDZ  66:   1 gasdrukveer
BV-GDZ  86:   2 gasdrukveren
BV-GDZ  88:   2 gasdrukveren
BV-GDZ  110:   2 gasdrukveren

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be

  1. omranding
  2. luik
  3. afdichting
  4. wapening
  5. schroefhuis
  6. afdekkapje
  7. anker
  8. scharnier
  9. gasdrukveer
10. cenrale
      vergrendeling
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BVE  33
BVE  44
BVE  55
BVE  64
BVE  66
BVE  86
BVE  88
BVE 110

  300 x  300
  400 x  400
  500 x  500
  600 x  400
  600 x  600
  800 x  600 
  800 x  800
1000 x 1000  

  435 x   435
  535 x   535
  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735
  935 x   735 
  935 x   935 
1135 x 1135

9 kg 
13 kg 
17 kg 
16 kg
20 kg
24 kg 
30 kg
40 kg
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Type BVE :
acier inoxydable, étanche 
aux odeurs et à l’eau
•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	fabriqués	en	tôle	d’acier	inoxydable	formée	à	
froid	de	2	mm	d’épaisseur,	qualité	
304.

•	le	couvercle	est	pourvu	sur	la	face	intérieure	d’une	armature	croisée	
soudée	en	fil	d’acier	inoxydable	
torsadé	de	respectivement	8	et	12	
mm.

•	le	bord	visible	après	remplissage	est	
de	4	à	5	mm.

•	le	type	BVE	est	pourvu	d’un	joint	de	qualité	garantissant	l’étanchéité	aux	
produits	chimiques.

•	hauteur	d’encastrement	50	mm.

•	charge	de	rupture	125	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	raccordés	entre	eux	à	l’aide	de	vis	à	
six	pans	creux.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

pour	une	utilisation	pour	les	piscines,	
il	convient	d’utiliser	le	type	BVE	en	
acier	inoxydable	de	qualité	316.

COUVERCLES DE REGARDS

dimensions standards type BVE
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

Descriptif cahier des charges 
type BVE
(étanche aux odeurs et à l’eau 
en acier inoxydable)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	BVE	
(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	étanche	
aux	odeurs	et	à	l’eau.
Dimensions	intérieures	du	cadre	…..	x	….	mm.
Cadre	en	tôle	d’acier	inoxydable	formée	à	froid	
de	2	mm	d’épaisseur,	avec	armature	soudée	
et	pourvu	d’un	joint	de	qualité	garantissant	
l’étanchéité	aux	produits	chimiques.
Le	couvercle	doit	être	fermé	avec	des	vis	à	six	
pans	creux.	Complet	avec	poignées.
À	encastrer	suivant	les	instructions	du	fabricant.

1.	cadre
2.	couvercle
3.	étanchéité
4.	armature
5.	vis	six	pans	creux
6.	bouchon
7.	ancre
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BV-F90    33
BV-F90   45
BV-F90   55
BV-F90   64
BV-F90   66
BV-F90   86
BV-F90   88
BV-F90 106
BV-F90 108
BV-F90 110

  300 x   300
  450 x   450
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x   800
1000 x 1000

   435 x   435
   585 x   585
  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735
   935 x   735
  935 x   935

 1135 x   735
 1135 x    935
 1135 x 1135

13 kg 
 

21 kg
  

23 kg
23 kg
30 kg
38 kg
45 kg
45 kg
54 kg
63 kg
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TEGELDEKSELS

Type BVS-250:
zwaar tegeldeksel in 
staal, reuk- en water-
dicht, breuklast 250 kN
● putrand en luik zijn vervaardigd 

van 2 mm dik koudgevormd 
plaatstaal.

● het luik is aan de binnenzijde
voorzien van een kruislings 
vastgelaste wapening van 
getordeerde staaldraad met een 
diameter van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het opvullen
is 4-5 mm.

● type BVS-250 is voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 75 mm.
● versterking steekt 10 cm in de 

put.
● breuklast 250 kN conform EN 124.
● gegarandeerd reuk- en water-

dicht.
● omranding en luik door middel

van inbusbouten verbonden.
● standaard inbusbouten.
● oppervlaktebehandeling:

volbad verzinkt.
● alle types worden compleet 

geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Bestekomschrijving 
type BVS-250 (reuk- en 
waterdicht in zware 
uitvoering)
HAGO-DECK tegeldeksel type BVS-250 
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- 
en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. 
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening 
en voorzien van een hoogwaardige che-
micaliënbestendige afdichting. Het luik in 
verzwaarde uitvoering met een geteste 
breuklast van 250 kN conform EN 124.
Het luik met inbusbouten te sluiten. 
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BVS 250/ 66
BVS 250/ 88
BVS 250/106
BVS 250/110

  600 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

735 x   735
935 x   935 

1135 x   735
1135 x 1135

31 kg
52 kg 
52 kg
78 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BVS-250

Type BVS-250
Onderkant van het 
tegeldeksel ver-
sterkt met I-balken 
en staalplaat.

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be
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TEGELDEKSELS

Type BV-F90:
standaard tegeldeksel
in staal, reuk- en water-
dicht, brandwerend
● putrand en luik zijn vervaardigd

van 2 mm dik koudgevormd
plaatstaal.

● het luik is aan de binnenzijde
voorzien van een kruislings vast-
gelaste wapening van getordeer-
de staaldraad met een diameter
van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het opvullen
is 4-5 mm.

● type BV-F90 is voorzien van een
hoogwaardige, brandbestendige
afdichting.

● type BV-F90 is uitgevoerd met
een rvs Z-profiel met daarin een
wegneembare 90 minuten brand-
werende plaat.
Testrapport brandwerendheid op
aanvraag beschikbaar.

● inbouwhoogte 75 mm.
● breuklast 125 kN conform EN 124.
● gegarandeerd reuk- en waterdicht.
● omranding en luik door middel

van inbusbouten verbonden.  
● standaard inbusbouten.
● oppervlaktebehandeling: volbad

verzinkt.
● alle types worden compleet 

geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Bestekomschrijving 
type BV-F90 (reuk- en water-
dicht in staal, brandwerend)
HAGO-DECK tegeldeksel type BV-F90 (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en 
waterdichte uitvoering, volbad verzinkt.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige brandbe-
stendige afdichting.

Het luik uitgevoerd met een rvs Z-profiel 
met daarin een wegneembare 90 minuten 
brandwerende plaat. Het luik met inbus-
bouten te sluiten. 
Compleet met handgrepen. 
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

BV-F90 33
BV-F90  45
BV-F90  55
BV-F90  64
BV-F90  66
BV-F90  86
BV-F90  88
BV-F90 106
BV-F90 108
BV-F90 110

300 x   300
  450 x   450
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x   800
1000 x 1000

435 x   435
585 x   585

  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735

935 x   735
 935 x   935

1135 x   735
1135 x   935
1135 x 1135

13 kg 
21 kg
23 kg
23 kg
30 kg
38 kg
45 kg
45 kg
54 kg
63 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BV-F90

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be
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BVS 250/ 66
BVS 250/ 88
BVS 250/106
BVS 250/110

  600 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

  735 x   735
  935 x   935 
1135 x   735
1135 x 1135

31 kg
52 kg 
52 kg
78 kg

Type BVS-250
Onderkant van het  
tegeldeksel ver-
sterkt met I-balken 
en staalplaat.

Storax Belgium B.V. ●	 Dompel 3, 2200 ●	 Herentals, België ●	 Tel. +32 14 71 35 82 ●	 E-mail storax@storax.be ●	 www.storax.be

Type BV-F90 : couvercle 
de regard standard en 
acier, étanche aux odeurs 
et à l’eau, ignifuge
•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	fabriqués	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur.

•	le	couvercle	est	pourvu	sur	la	face	intérieure	d’une	armature	croisée	
soudée	en	fil	d’acier	inoxydable	
torsadé	de	respectivement	8	et	12	
mm.

•	le	bord	visible	après	remplissage	est	
de	4	à	5	mm.

•	le	type	BVE-F90	est	pourvu	d’un	joint	d’étanchéité	ignifuge	de	qualité.

•	le	type	BV-F90	est	pourvu	d’un	profil	en	Z	incluant	un	panneau	ignifuge	
amovible	avec	une	Rf	de	90	minutes.

•	Le	rapport	d’essai	de	l’ignifugation	est	disponible	sur	demande.

•	hauteur	d’encastrement	75	mm.

•	charge	de	rupture	125	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	reliés	entre	eux	par	des	vis	à	six	pans	creux.

•	vis	à	six	pans	creux	standards.•	traitement	de	surface	:	entièrement	
galvanisé.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges
type BV-F90 (étanche aux 
odeurs et à l’eau en acier, 
ignifuge)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	BV-
F90	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	
étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau,	entièrement	
galvanisé.	Dimensions	intérieures	cadre	…...	
x	…...	mm.
Cadre	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur,	avec	armature	soudée	et	pourvu	
d’un	joint	d’étanchéité	ignifuge	de	qualité..
Le	couvercle	est	pourvu	d’un	profil	en	Z	
en	acier	inoxydable	contenant	un	panneau	
ignifuge	amovible	avec	une	Rf	de	90	minutes.
Complet	avec	poignées.	À	encastrer	suivant	
les	instructions	du	fabricant.

dimensions standards type BV-GDZ
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

1.	 cadre
2.	 couvercle
3.	 étanchéité
4.	 armature
5.	 vis	six	pans	creux
6.	 bouchon
7.	 ancre
8.	 panneau	ignifuge
9.	 dispositif	pour	
	 l’extraction	du	
	 panneau	ignifuge
10.	 profil	en	Z	inox
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BV-F90    33
BV-F90   45
BV-F90   55
BV-F90   64
BV-F90   66
BV-F90   86
BV-F90   88
BV-F90 106
BV-F90 108
BV-F90 110

  300 x   300
  450 x   450
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x   800
1000 x 1000

   435 x   435
   585 x   585
  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735
   935 x   735
  935 x   935

 1135 x   735
 1135 x    935
 1135 x 1135

13 kg 
 

21 kg
  

23 kg
23 kg
30 kg
38 kg
45 kg
45 kg
54 kg
63 kg

Storax Belgium B.V. ●	 Dompel 3, 2200 ●	 Herentals, België ●	 Tel. +32 14 71 35 82 ●	 E-mail storax@storax.be ●	 www.storax.be

21

TEGELDEKSELS

Type BVS-250:
zwaar tegeldeksel in 
staal, reuk- en water-
dicht, breuklast 250 kN
● putrand en luik zijn vervaardigd 

van 2 mm dik koudgevormd 
plaatstaal.

● het luik is aan de binnenzijde
voorzien van een kruislings 
vastgelaste wapening van 
getordeerde staaldraad met een 
diameter van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het opvullen
is 4-5 mm.

● type BVS-250 is voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 75 mm.
● versterking steekt 10 cm in de 

put.
● breuklast 250 kN conform EN 124.
● gegarandeerd reuk- en water-

dicht.
● omranding en luik door middel

van inbusbouten verbonden.
● standaard inbusbouten.
● oppervlaktebehandeling:

volbad verzinkt.
● alle types worden compleet 

geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Bestekomschrijving 
type BVS-250 (reuk- en 
waterdicht in zware 
uitvoering)
HAGO-DECK tegeldeksel type BVS-250 
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- 
en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. 
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening 
en voorzien van een hoogwaardige che-
micaliënbestendige afdichting. Het luik in 
verzwaarde uitvoering met een geteste 
breuklast van 250 kN conform EN 124.
Het luik met inbusbouten te sluiten. 
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BVS 250/ 66
BVS 250/ 88
BVS 250/106
BVS 250/110

  600 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

735 x   735
935 x   935 

1135 x   735
1135 x 1135

31 kg
52 kg 
52 kg
78 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BVS-250

Type BVS-250
Onderkant van het 
tegeldeksel ver-
sterkt met I-balken 
en staalplaat.

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be
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TEGELDEKSELS

Type BV-F90:
standaard tegeldeksel
in staal, reuk- en water-
dicht, brandwerend
● putrand en luik zijn vervaardigd

van 2 mm dik koudgevormd
plaatstaal.

● het luik is aan de binnenzijde
voorzien van een kruislings vast-
gelaste wapening van getordeer-
de staaldraad met een diameter
van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het opvullen
is 4-5 mm.

● type BV-F90 is voorzien van een
hoogwaardige, brandbestendige
afdichting.

● type BV-F90 is uitgevoerd met
een rvs Z-profiel met daarin een
wegneembare 90 minuten brand-
werende plaat.
Testrapport brandwerendheid op
aanvraag beschikbaar.

● inbouwhoogte 75 mm.
● breuklast 125 kN conform EN 124.
● gegarandeerd reuk- en waterdicht.
● omranding en luik door middel

van inbusbouten verbonden.  
● standaard inbusbouten.
● oppervlaktebehandeling: volbad

verzinkt.
● alle types worden compleet 

geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Bestekomschrijving 
type BV-F90 (reuk- en water-
dicht in staal, brandwerend)
HAGO-DECK tegeldeksel type BV-F90 (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en 
waterdichte uitvoering, volbad verzinkt.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige brandbe-
stendige afdichting.

Het luik uitgevoerd met een rvs Z-profiel 
met daarin een wegneembare 90 minuten 
brandwerende plaat. Het luik met inbus-
bouten te sluiten. 
Compleet met handgrepen. 
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

BV-F90 33
BV-F90  45
BV-F90  55
BV-F90  64
BV-F90  66
BV-F90  86
BV-F90  88
BV-F90 106
BV-F90 108
BV-F90 110

300 x   300
  450 x   450
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x   800
1000 x 1000

435 x   435
585 x   585

  635 x   635
  735 x   535
  735 x   735

935 x   735
 935 x   935

1135 x   735
1135 x   935
1135 x 1135

13 kg 
21 kg
23 kg
23 kg
30 kg
38 kg
45 kg
45 kg
54 kg
63 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BV-F90

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be
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BVS 250/ 66
BVS 250/ 88
BVS 250/106
BVS 250/110

  600 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

  735 x   735
  935 x   935 
1135 x   735
1135 x 1135

31 kg
52 kg 
52 kg
78 kg

Type BVS-250
Onderkant van het  
tegeldeksel ver-
sterkt met I-balken 
en staalplaat.

Storax Belgium B.V. ●	 Dompel 3, 2200 ●	 Herentals, België ●	 Tel. +32 14 71 35 82 ●	 E-mail storax@storax.be ●	 www.storax.be

1.	cadre
2.	couvercle
3.	étanchéité
4.	armature
5.	vis	six	pans	creux
6.	bouchon
7.	ancre
8.	renfort

Type BVS-250 : couvercle 
de regard lourd en acier, 
étanche aux odeurs et à 
l’eau, charge maximale 
250 kN
•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	fabriqués	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur.

•	le	couvercle	est	pourvu	sur	la	face	intérieure	d’une	armature	croisée	
soudée	en	fil	d’acier	inoxydable	
torsadé	de	respectivement	8	et	12	
mm.

•	le	bord	visible	après	remplissage	est	
de	4	à	5	mm.

•	le	type	BVS-250	est	pourvu	d’un	joint	de	qualité	garantissant	une	étanchéité	
aux	produits	chimiques.

•	hauteur	d’encastrement	75	mm.

•	le	renfort	entre	sur	10	cm	dans	le	
puits.

•	charge	de	rupture	250	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	reliés	entre	eux	par	des	vis	à	six	pans	creux.

•	vis	à	six	pans	creux	standards.•	traitement	de	surface	:	entièrement	
galvanisé.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges 
type BVS-250 (étanche aux 
odeurs et à l’eau, modèle lourd)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	
BVS-250	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	
en	version	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau,	
entièrement	galvanisé.	Dimensions	intérieures	
du	cadre	…...	x	…...	mm.
Cadre	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur,	avec	armature	soudée	intégrée	
et	pourvu	d’un	joint	de	quallité	garanstissant	
l’étanchéité	aux	produits	chimiques.	Le	
couvercle	en	version	alourdie	supporte	
des	charges	(tests	effectués)	de	250	kN	
conformément	à	la	norme	EN	124.	Le	couvercle	
doit	être	fermé	avec	des	vis	à	six	pans	creux.	
Complet	avec	poignées.	À	encastrer	suivant	les	
instructions	du	fabricant.

dimensions standards type BVS-250
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli



22

BVS 400/66
BVS 400/88
BVS 400/110

  600 x   600
  800 x   800
1000 x 1000

  815 x   735
1015 x   935
1215 x 1135

62 kg 
103 kg
175 kg
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TEGELDEKSELS

Type BVH-MAXI:
standaard tegeldeksel 
in staal, 10 cm diep, 
reuk- en waterdicht, 
geschikt voor klinkers
● putrand en luik zijn vervaardigd 

van 2 mm dik koudgevormd 
plaatstaal.

● het luik is aan de binnenzijde 
voorzien van een kruislings 
vastgelaste wapening van 
getordeerde staaldraad met een 
diameter van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het 
opvullen is 4-5 mm.

● type BVH-MAXI is voorzien van 
een hoogwaardige, speciale 
chemicaliënbestendige afdichting.

● inbouwhoogte 125 mm. 
● diepte luikl 100 mm. 
● breuklast 125 kN conform EN 124.
● gegarandeerd reuk- en water-

dicht.
● omranding en luik door 

middel van inbusbouten 
verbonden.

● standaard inbusbouten.
● oppervlaktebehandeling:

volbad verzinkt.
● alle types worden compleet 

geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

Bestekomschrijving 
type BVH-MAXI
(reuk- en waterdicht in staal, 
10 cm diep)
HAGO-DECK tegeldeksel type BVH-MAXI 
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- 
en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
Het luik 10 cm diep en daardoor geschikt 
voor klinkers. De omranding van koud-
gevormd plaatstaal van 2 mm dikte met 
ingelaste wapening en voorzien van een 
hoogwaardige chemicaliënbestendige 
afdichting.,Het luik met inbusbouten te 
sluiten. Compleet met handgrepen. 
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

BVH-MAXI 55
BVH-MAXI 66
BVH-MAXI 88

500 x 500
600 x 600
800 x 800

652 x 652
752 x 752
952 x 952

24 kg 
28 kg
40 kg

type binnenmaat
putomranding
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen 
type BVH-MAXI

Type BVH-MAXI nagenoeg onzichtbaar

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be
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TEGELDEKSELS

Type BVS-400:
extra zwaar tegeldeksel
in staal, reuk- en water-
dicht, breuklast 400 kN
● putrand en luik zijn vervaardigd 

van 2 mm dik koudgevormd 
plaatstaal.

● het luik is aan de binnenzijde 
voorzien van een kruislings vast-
gelaste wapening van getordeer-
de staaldraad met een diameter 
van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het 
opvullen is 4-5 mm.

● type BVS-400 is voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 180 resp. 220 mm.

● breuklast 400 kN conform EN 124.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht.

● omranding en luik door middel 
van inbusbouten verbonden.

● standaard inbusbouten.

● oppervlaktebehandeling:
volbad verzinkt.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

Bestekomschrijving
type BVS-400 (reuk- en water-
dicht in extra zware uitvoering)
HAGO-DECK tegeldeksel type BVS-400
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- 
en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. 
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige chemica-
liënbestendige afdichting. Het luik in extra 
verzwaarde uitvoering met een geteste 
breuklast van 400 kN conform EN 124. 
Het luik met inbusbouten te sluiten. 
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BVS 400/66
BVS 400/88
BVS 400/110

  600 x   600
  800 x   800
1000 x 1000

  815 x   735
1015 x   935
1215 x 1135

62 kg 
103 kg
175 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BVS-400

Type BVS-400
Onderkant van het 
tegeldeksel versterkt 
met een extra omran-
ding, I-balken en 
staalplaat.

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be
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BVH-MAXI 55
BVH-MAXI 66 
BVH-MAXI 88

500 x 500
600 x 600
800 x 800

652 x 652
752 x 752
952 x 952

24 kg 
28 kg
40 kg  

Storax Belgium B.V. ●	 Dompel 3, 2200 ●	 Herentals, België ●	 Tel. +32 14 71 35 82 ●	 E-mail storax@storax.be ●	 www.storax.be

Type BVS-400 :
couvercle de regard extra 
lourd en acier, étanche 
aux odeurs et à l’eau, 
charge maximale 400 kN
•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	fabriqués	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur.

•	le	couvercle	est	pourvu	sur	la	face	intérieure	d’une	armature	croisée	
soudée	en	fil	d’acier	inoxydable	
torsadé	de	respectivement	8	et	12	
mm.

•	le	bord	visible	après	remplissage	est	
de	4	à	5	mm.

•	le	type	BVS-400	est	pourvu	d’un	joint	de	qualité	garantissant	l’étanchéité	
aux	produits	chimiques.

•	hauteur	d’encastrement	
repectivement	180	et	220	mm.

•	charge	de	rupture	400	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	reliés	entre	eux	par	des	vis	à	six	pans	creux.

•	vis	à	six	pans	creux	standards.•	traitement	de	surface	:	entièrement	
galvanisé.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges
type BVS-400 (étanche aux 
odeurs et à l’eau, modèle 
extra lourd)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	
BVS-400	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	
en	version	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau,	
entièrement	galvanisé.	Dimensions	intérieures	
du	cadre	…...	x	…...	mm.
Le	cadre	est	fabriqué	en	tôle	d’acier	formée	
à	froid	de	2	mm	d’épaisseur	avec	armature	
soudée	intégrée	et	est	pourvu	d’un	joint	de	
quallité	garantissant	l’étanchéité	aux	produits	
chimiques.	Le	couvercle	en	version	extra	
alourdie	supporte	des	charges	(tests	effectués)	
de	400	kN	conformment	à	la	norme	EN	124.
La	trappe	doit	être	fermée	avec	des	vis	à	
six	pans	creux.	Complète	avec	poignées.	À	
encastrer	suivant	les	instructions	du	fabricant.

dimensions standards type BVS-400
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

1.	cadre
2.	couvercle
3.	étanchéité
4.	armature
5.	vis	six	pans	creux
6.	bouchon
7.	ancre
8.	renfort

Type BVS-400
Le dessous de la 
trappe est renforcé 
avec un bord 
supplémentaire, des 
poutres en I et une 
tôle d’acier.
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BVS 400/66
BVS 400/88
BVS 400/110

  600 x   600
  800 x   800
1000 x 1000

  815 x   735
1015 x   935
1215 x 1135

62 kg 
103 kg
175 kg
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TEGELDEKSELS

Type BVH-MAXI:
standaard tegeldeksel 
in staal, 10 cm diep, 
reuk- en waterdicht, 
geschikt voor klinkers
● putrand en luik zijn vervaardigd 

van 2 mm dik koudgevormd 
plaatstaal.

● het luik is aan de binnenzijde 
voorzien van een kruislings 
vastgelaste wapening van 
getordeerde staaldraad met een 
diameter van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het 
opvullen is 4-5 mm.

● type BVH-MAXI is voorzien van 
een hoogwaardige, speciale 
chemicaliënbestendige afdichting.

● inbouwhoogte 125 mm. 
● diepte luikl 100 mm. 
● breuklast 125 kN conform EN 124.
● gegarandeerd reuk- en water-

dicht.
● omranding en luik door 

middel van inbusbouten 
verbonden.

● standaard inbusbouten.
● oppervlaktebehandeling:

volbad verzinkt.
● alle types worden compleet 

geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

Bestekomschrijving 
type BVH-MAXI
(reuk- en waterdicht in staal, 
10 cm diep)
HAGO-DECK tegeldeksel type BVH-MAXI 
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- 
en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
Het luik 10 cm diep en daardoor geschikt 
voor klinkers. De omranding van koud-
gevormd plaatstaal van 2 mm dikte met 
ingelaste wapening en voorzien van een 
hoogwaardige chemicaliënbestendige 
afdichting.,Het luik met inbusbouten te 
sluiten. Compleet met handgrepen. 
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

BVH-MAXI 55
BVH-MAXI 66
BVH-MAXI 88

500 x 500
600 x 600
800 x 800

652 x 652
752 x 752
952 x 952

24 kg 
28 kg
40 kg

type binnenmaat
putomranding
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen 
type BVH-MAXI

Type BVH-MAXI nagenoeg onzichtbaar
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TEGELDEKSELS

Type BVS-400:
extra zwaar tegeldeksel
in staal, reuk- en water-
dicht, breuklast 400 kN
● putrand en luik zijn vervaardigd 

van 2 mm dik koudgevormd 
plaatstaal.

● het luik is aan de binnenzijde 
voorzien van een kruislings vast-
gelaste wapening van getordeer-
de staaldraad met een diameter 
van 8 resp. 12 mm.

● de zichtbare rand na het 
opvullen is 4-5 mm.

● type BVS-400 is voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 180 resp. 220 mm.

● breuklast 400 kN conform EN 124.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht.

● omranding en luik door middel 
van inbusbouten verbonden.

● standaard inbusbouten.

● oppervlaktebehandeling:
volbad verzinkt.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

Bestekomschrijving
type BVS-400 (reuk- en water-
dicht in extra zware uitvoering)
HAGO-DECK tegeldeksel type BVS-400
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- 
en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. 
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte met ingelaste wapening en 
voorzien van een hoogwaardige chemica-
liënbestendige afdichting. Het luik in extra 
verzwaarde uitvoering met een geteste 
breuklast van 400 kN conform EN 124. 
Het luik met inbusbouten te sluiten. 
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BVS 400/66
BVS 400/88
BVS 400/110

  600 x   600
  800 x   800
1000 x 1000

  815 x   735
1015 x   935
1215 x 1135

62 kg 
103 kg
175 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BVS-400

Type BVS-400
Onderkant van het 
tegeldeksel versterkt 
met een extra omran-
ding, I-balken en 
staalplaat.
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BVH-MAXI 55
BVH-MAXI 66 
BVH-MAXI 88

500 x 500
600 x 600
800 x 800

652 x 652
752 x 752
952 x 952

24 kg 
28 kg
40 kg  
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Type BVH-MAXI quasiment invisible

Type BHV-MAXI:
couvercle de regard 
standard en acier, 10 cm 
de profondeur, étanche aux 
odeurs et à l’eau, convient 
pour l’insertion de clinkers
•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	fabriqués	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	de	2	mm	
d’épaisseur.

•	le	couvercle	est	pourvu	sur	la	face	intérieure	d’une	armature	croisée	
soudée	en	fil	d’acier	inoxydable	
torsadé	de	respectivement	8	et	12	
mm.

•	le	bord	visible	après	remplissage	est	
de	4	à	5	mm.

•	le	type	BVH-MAXI	est	pourvu	
d’un	joint	de	qualité	garantissant	
l’étanchéité	aux	produits	chimiques.

•	hauteur	d’encastrement	
repectivement	180	et	220	mm.

•	profondeur	de	la	trappe	100	mm.

•	charge	de	rupture	125	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	reliés	entre	eux	par	des	vis	à	six	pans	creux.

•	vis	à	six	pans	creux	standards.•	traitement	de	surface	:	entièrement	
galvanisé.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

1.	cadre
2.	couvercle
3.	étanchéité
4.	armature
5.	vis	six	pans	creux
6.	bouchon
7.	ancre

Descriptif cahier des charges 
type BVH-MAXI (étanche aux 
odeurs et à l’eau, 10 cm de 
profondeur)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	
BHV-MAXI	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	
en	version	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau,	
entièrement	galvanisé.	Dimensions	intérieures	
du	cadre	…...	x	…...	mm.
Le	couvercle	fait	10	cm	de	profondeur	et	
convient	ainsi	pour	l’insertion	de	clinkers.	Le	
cadre	est	fabriqué	en	tôle	d’acier	formée	à	froid	
de	2	mm	d’épaisseur	avec	armature	soudée	
intégrée	et	est	pourvu	d’un	joint	de	quallité	qui	
garantissant	l’étanchéité	aux	produits	chimiques.	
Le	couvercle	doit	être	fermé	avec	des	vis	à	six	
pans	ceurx.	Complet	avec	poignées.	À	encastrer	
suivant	les	instructions	du	fabricant.

dimensions standards
type BVH-MAXI

dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli
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RV 64
RV 66
RV 86
RV 88

600 x 400
600 x 600
800 x 600
800 x 800

705 x 505
705 x 705
905 x 705
905 x 905

22 kg 
29 kg 
37 kg 
45 kg 
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TEGELDEKSELS

RVE   33
RVE   55
RVE   64
RVE   66
RVE   86
RVE   88
RVE 106
RVE 110

    300 x  300
    500 x  500
    600 x  400
    600 x  600
    800 x  600
    800 x  800

1000 x 600
1000 x 1000

405 x 405
    605 x  605
    705 x  505
    705 x  705
    905 x  705
    905 x  905

1105 x  705
1105 x 1105

9 kg  
15 kg 
15 kg 
24 kg 
30 kg
36 kg
36 kg
54 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
Standaard afmetingen type RVEBestekomschrijving 

type RVE (uitvoering met 
putdeksel van roestvaststalen
tranenplaat, reuk- en water-
dicht)
HAGO-DECK tegeldeksel type RVE (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering, roestvaststaal.

De omranding van koudgevormd RVS van 
2 mm dikte.
Het putdeksel van versterkt roestvaststalen
tranenplaat. 
Afgedicht met een speciale chemicaliën-
bestendige afdichting. Compleet met hand-
grepen. In te bouwen volgens de instructies 
van de fabrikant.

Type RVE:
reuk- en waterdicht, 
met roestvaststalen 
tranenplaat
● breuklast 15 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 60 mm.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht.

● putdeksel van roestvaststalen 
tranenplaat.

● omranding en deksel door 
middel van inbusbouten 
verbonden.

● speciale chemicaliënbestendige
afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.
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TEGELDEKSELS

Bestekomschrijving 
type RV (uitvoering met 
putdeksel van stalen tranen-
plaat, reuk- en waterdicht)
HAGO-DECK tegekdeksel type RV (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering, volbad verzinkt.
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte.
Het putdeksel van versterkte stalen tranen-
plaat.
Afgedicht met een speciale chemicaliën-
bestendige afdichting.
Compleet met handgrepen. 
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

Type RV:
reuk- en waterdicht, 
met stalen tranenplaat

● breuklast 15 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 60 mm. 

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht.

● putdeksel van stalen tranen-
plaat.

● omranding en deksel door 
middel van inbusbouten 
verbonden.

● speciale chemicaliënbestendige
afdichting.

● oppervlaktebehandeling:
volbad verzinkt.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

RV 64
RV 66
RV 86
RV 88

600 x 400
600 x 600
800 x 600
800 x 800

705 x 505
705 x 705
905 x 705
905 x 905

22 kg 
29 kg 
37 kg 
45 kg 

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
Standaard afmetingen type RV
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RVE   33
RVE   55
RVE   64
RVE   66
RVE   86
RVE   88
RVE 106
RVE 110

    300 x   300
    500 x   500
    600 x   400
    600 x   600
    800 x   600
    800 x   800
  1000 x   600
 1000 x 1000

 405 x  405
    605 x  605
    705 x  505
    705 x  705
    905 x  705
    905 x  905

 1105 x  705 
  1105 x 1105

9 kg  
15 kg 
15 kg 
24 kg 
30 kg
36 kg
36 kg
54 kg
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Type RV :
étanche aux odeurs et à 
l’eau, avec tôle en acier 
larmée
•	charge	de	rupture	15	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	hauteur	d’encastrement	60	mm.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.

•	couvercle	en	tôle	d’acier	larmée.

•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	reliés	entre	eux	par	des	vis	à	six	pans	
creux.

•	joint	spécial	pour	assurer	l’étanchéité	aux	produits	chimiques.

•	traitement	de	surface	:	entièrement	
galvanisé.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges 
type RV (modèle avec 
couvercle en tôle d’acier 
larmée, étanche aux odeurs et 
à l’eau)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	RV	(ou	
équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	étanche	aux	
odeurs	et	à	l’eau,	entièrement	galvanisé.
Le	cadre	est	fabriqué	en	tôle	d’acier	formée	à	
froid	de	2	mm	d’épaisseur.
Le	couvercle	est	en	tôle	d’acier	larmée	renforcée.
Pourvu	d’un	joint	spécial	qui	assure	l’étanchéité	
aux	produits	chimiques.
Complet	avec	poignées.
À	encastrer	suivant	les	instructions	du	fabricant.

dimensions standards type RV
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

1.	cadre
2.	couvercle
3.	étanchéité
4.	vis	à	six	pans	creux
5.	ancre
6.	logement	de	la	vis
7.	bouchon



24

RV 64
RV 66
RV 86
RV 88

600 x 400
600 x 600
800 x 600
800 x 800

705 x 505
705 x 705
905 x 705
905 x 905

22 kg 
29 kg 
37 kg 
45 kg 
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TEGELDEKSELS

RVE   33
RVE   55
RVE   64
RVE   66
RVE   86
RVE   88
RVE 106
RVE 110

    300 x  300
    500 x  500
    600 x  400
    600 x  600
    800 x  600
    800 x  800

1000 x 600
1000 x 1000

405 x 405
    605 x  605
    705 x  505
    705 x  705
    905 x  705
    905 x  905

1105 x  705
1105 x 1105

9 kg  
15 kg 
15 kg 
24 kg 
30 kg
36 kg
36 kg
54 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
Standaard afmetingen type RVEBestekomschrijving 

type RVE (uitvoering met 
putdeksel van roestvaststalen
tranenplaat, reuk- en water-
dicht)
HAGO-DECK tegeldeksel type RVE (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering, roestvaststaal.

De omranding van koudgevormd RVS van 
2 mm dikte.
Het putdeksel van versterkt roestvaststalen
tranenplaat. 
Afgedicht met een speciale chemicaliën-
bestendige afdichting. Compleet met hand-
grepen. In te bouwen volgens de instructies 
van de fabrikant.

Type RVE:
reuk- en waterdicht, 
met roestvaststalen 
tranenplaat
● breuklast 15 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 60 mm.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht.

● putdeksel van roestvaststalen 
tranenplaat.

● omranding en deksel door 
middel van inbusbouten 
verbonden.

● speciale chemicaliënbestendige
afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.
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TEGELDEKSELS

Bestekomschrijving 
type RV (uitvoering met 
putdeksel van stalen tranen-
plaat, reuk- en waterdicht)
HAGO-DECK tegekdeksel type RV (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering, volbad verzinkt.
De omranding van koudgevormd plaatstaal 
van 2 mm dikte.
Het putdeksel van versterkte stalen tranen-
plaat.
Afgedicht met een speciale chemicaliën-
bestendige afdichting.
Compleet met handgrepen. 
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

Type RV:
reuk- en waterdicht, 
met stalen tranenplaat

● breuklast 15 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 60 mm. 

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht.

● putdeksel van stalen tranen-
plaat.

● omranding en deksel door 
middel van inbusbouten 
verbonden.

● speciale chemicaliënbestendige
afdichting.

● oppervlaktebehandeling:
volbad verzinkt.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

RV 64
RV 66
RV 86
RV 88

600 x 400
600 x 600
800 x 600
800 x 800

705 x 505
705 x 705
905 x 705
905 x 905

22 kg 
29 kg 
37 kg 
45 kg 

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
Standaard afmetingen type RV
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RVE   33
RVE   55
RVE   64
RVE   66
RVE   86
RVE   88
RVE 106
RVE 110

    300 x   300
    500 x   500
    600 x   400
    600 x   600
    800 x   600
    800 x   800
  1000 x   600
 1000 x 1000

 405 x  405
    605 x  605
    705 x  505
    705 x  705
    905 x  705
    905 x  905

 1105 x  705 
  1105 x 1105

9 kg  
15 kg 
15 kg 
24 kg 
30 kg
36 kg
36 kg
54 kg
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Type RVE :
étanche aux odeurs et à 
l’eau, avec tôle d’acier 
inoxydable larmée
•	charge	de	rupture	15	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	hauteur	d’encastrement	60	mm.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.

•	couvercle	en	tôle	d’acier	inoxydable	larmée.

•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	reliés	entre	eux	avec	des	vis	à	six	pans	
creux.

•	joint	spécial	pour	assurer	l’étanchéité	aux	produits	chimiques.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges
type RVE (modèle avec 
couvercle en tôle d’acier 
inoxydable larmée, étanche 
aux odeurs et à l’eau)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	
RVE	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	
étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau,	en	acier	
inoxydable..

Le	cadre	est	fabriqué	en	tôle	d’acier	formée	
à	froid	de	2	mm	d’épaisseur.	Le	couvercle	
est	en	tôle	d’acier	larmée	renforcée.	Pourvu	
d’un	joint	spécial	qui	assure	l’étanchéité	aux	
produits	chimiques.	Complet	avec	poignées.	À	
encastrer	suivant	les	instructions	du	fabricant.

1.	cadre
2.	plaque	de	recouvrement
3.	étanchéité
4.	vis	à	six	pans	creux
5.	ancre
6.	logement	de	la	vis
7.	bouchon

dimensions standards type RVE
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli
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RV-GD66
RV-GD86
RV-GD88
RV-GD106
RV-GD108
RV-GD110

   705 x   739
   905 x   739
   905 x   939
 1105 x   739
 1105 x   939
 1105 x 1139

 600 x   600
   800 x   600
   800 x   800
 1000 x   600
 1000 x   800
 1000 x 1000 

32 kg  
41 kg 
49 kg 
47 kg 
58 kg
67 kg

7 1 5 4 6 2 9 10 3 8
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TEGELDEKSELS

Bestekomschrijving 
type BVA 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)
HAGO-DECK tegeldeksel type BVA (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van getordeerde staaldraad en 
voorzien van een hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BVA 33

BVA 45

BVA 55

BVA 64

BVA 66

BVA 86

BVA 88

BVA 106

BVA 108

BVA 110

300 x   300

  450 x  450

500 x  500

600 x  400

600 x  600

  800 x   600

  800 x   800

1000 x   600
1000 x   800

1000 x  1000

420 x   420

  570 x   570 

  620 x   620

  720 x   520

  720 x   720

  920 x   720

  920 x   920

1120 x   720

1120 x   920 

1120 x 1120

5 kg

8 kg

9 kg

9 kg

10 kg

12 kg

15 kg

15 kg

21 kg

23 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BVA

Type BVA:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd van

geëxtrudeerde aluminium profielen.
● breuklast 125 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 76,5 mm.
● diepte van het luik 65,5 mm.
● het luik aan de binnenzijde 

voorzien van een wapening van
getordeerd staaldraad.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een hoogwaardige
chemicaliënbestendige
afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.
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Type RV-GD:
stalen tranenplaat 
reukdicht 
met gasdrukveren
● thermisch verzinkte koud 

gezette staalplaat 2 mm dik.
● hoogwaardige gasdrukveren.
● gemakkelijk te openen door

1 persoon d.m.v. het mee-
geleverde gereedschap.

● veiligheidsvergrendeling.
● inbouwhoogte 60 mm.
● breuklast 15 KN conform 

EN124. 
● alle scharnierende luiken zijn 

reukdicht en nagenoeg water-
dicht. 

● Attentie: type RV-GD s.v.p.
inbouwen conform de instructie.
De gasdrukveren worden om
reden van transport los mee-
geleverd en dienen te worden
gemonteerd nadat de omranding
met de afdekplaat is ingebouwd.

Bestekomschrijving 
type RV-GD
HAGO-DECK tegeldeksel type RV-GD 
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk-
dichte uitvoering, thermisch verzinkt.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd verzinkte 
plaatstaal van 2 mm dikte en voorzien van 
een hoogwaardige chemicaliën bestendige 
afdichting. Het luik uitgevoerd met een 
tranenplaatafdekking, roestvaststalen 
scharnier, gasdrukveren en een veilig-
heidsvergrendeling. Het luik in te bouwen 
volgens de meegeleverde instructies van 
de fabrikant. 

RV-GD66
RV-GD86
RV-GD88
RV-GD106
RV-GD108
RV-GD110

   705 x   739
   905 x   739
   905 x   939
 1105 x   739
 1105 x   939
 1105 x 1139

600 x   600
   800 x   600
   800 x   800
 1000 x   600
 1000 x   800
 1000 x 1000

32 kg  
41 kg 
49 kg 
47 kg 
58 kg
67 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
Standaard afmetingen type RV-GD

  1. omranding
  2. afdekplaat
  3. afdichting
  4. inbusbout
  5. afdekkapje
  6. schroefhuls
  7. anker
  8. scharnier
  9. gasdrukveer
10. veiligheidsvergrendeling

7 1 5 4 6 2 9 10 3 8
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BVA 33 

BVA 45

BVA 55

BVA 64

BVA 66

BVA 86

BVA 88

BVA 106

BVA 108

BVA 110

  300 x   300

  450 x   450

   500 x    500

   600 x   400

   600 x   600

  800 x   600

  800 x   800

1000 x   600
1000 x   800

1000 x  1000 

 420 x    420

  570 x    570 

  620 x    620

  720 x    520

  720 x    720

  920 x   720

  920 x   920

1120 x   720

1120 x   920 

1120 x 1120

5 kg

8 kg

9 kg

9 kg

10 kg

12 kg

15 kg

15 kg

21 kg

23 kg
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Type RV-GD :
tôle d’acier larmée,
étanche aux odeurs,
avec vérins à gaz
•	tôle	d’acier	formée	à	froid	et	
galvanisée	thermiquement	de	2	mm	
d’épaisseur.

•	vérins	à	gaz	de	première	qualité

•	facile	à	ouvrir	par	1	seule	personne	à	l’aide	de	l’outillage	fourni.

•	verrouillage	de	sécurité.•	hauteur	d’encastrement	60	mm.

•	charge	de	rupture	15	KN	conformément	à	la	norme	EN124.

•	tous	les	couvercles	à	charnières	sont	étanches	aux	odeurs	et	
quasiment	étanches	à	l’eau.

• Attention :	veuillez	installer	le	
type	RV-GD	conformément	aux	
instructions.	Aux	fins	de	transport,	
les	vérins	à	gaz	sont	livrés	
séparément	et	doivent	être	montés	
après	que	le	cadre	et	la	plaque	de	
recouvrement	ont	été	encastrés.

COUVERCLES DE REGARDS

1.	 cadre
2.	 plaque	de	recouvrement
3.	 étanchéité
4.	 vis	à	six	pans	creux
5.	 bouchon
6.	 logement	de	la	vis
7.	 ancre
8.	 charnière
9.	 vérin	à	gaz
10.	 verrouillage	de	sécurité

Descriptif cahier des charges 
type RV-GD

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	
RV-GD	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	
étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau,	galvanisé	
thermiquement.
Dimensions	intérieures	du	cadre	.......x…...	mm.
Le	cadre	est	fabriqué	en	tôle	d’acier	formée	
à	froid	et	galvanisé	de	2	mm	d’épaisseur	et	
est	pourvu	d’un	joint	de	quallité	garantissant	
l’étanchéité	aux	produits	chimiques.	Le	
couvercle	est	pourvu	d’un	plaque	de	
recouvrement	larmée,	d’une	charnière	en	acier	
inoxydable,	de	vérin	sà	gaz	et	d’un	verrouillage	
de	sécurité.	Le	couvercle	doit	être	encastré	
suivant	les	instructions	fournies	du	fabricant.

dimensions standards type RV-GD
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli
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RV-GD66
RV-GD86
RV-GD88
RV-GD106
RV-GD108
RV-GD110

   705 x   739
   905 x   739
   905 x   939
 1105 x   739
 1105 x   939
 1105 x 1139

 600 x   600
   800 x   600
   800 x   800
 1000 x   600
 1000 x   800
 1000 x 1000 

32 kg  
41 kg 
49 kg 
47 kg 
58 kg
67 kg

7 1 5 4 6 2 9 10 3 8
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Bestekomschrijving 
type BVA 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)
HAGO-DECK tegeldeksel type BVA (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van getordeerde staaldraad en 
voorzien van een hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BVA 33

BVA 45

BVA 55

BVA 64

BVA 66

BVA 86

BVA 88

BVA 106

BVA 108

BVA 110

300 x   300

  450 x  450

500 x  500

600 x  400

600 x  600

  800 x   600

  800 x   800

1000 x   600
1000 x   800

1000 x  1000

420 x   420

  570 x   570 

  620 x   620

  720 x   520

  720 x   720

  920 x   720

  920 x   920

1120 x   720

1120 x   920 

1120 x 1120

5 kg

8 kg

9 kg

9 kg

10 kg

12 kg

15 kg

15 kg

21 kg

23 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type BVA

Type BVA:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd van

geëxtrudeerde aluminium profielen.
● breuklast 125 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 76,5 mm.
● diepte van het luik 65,5 mm.
● het luik aan de binnenzijde 

voorzien van een wapening van
getordeerd staaldraad.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een hoogwaardige
chemicaliënbestendige
afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde 
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.
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Type RV-GD:
stalen tranenplaat 
reukdicht 
met gasdrukveren
● thermisch verzinkte koud 

gezette staalplaat 2 mm dik.
● hoogwaardige gasdrukveren.
● gemakkelijk te openen door

1 persoon d.m.v. het mee-
geleverde gereedschap.

● veiligheidsvergrendeling.
● inbouwhoogte 60 mm.
● breuklast 15 KN conform 

EN124. 
● alle scharnierende luiken zijn 

reukdicht en nagenoeg water-
dicht. 

● Attentie: type RV-GD s.v.p.
inbouwen conform de instructie.
De gasdrukveren worden om
reden van transport los mee-
geleverd en dienen te worden
gemonteerd nadat de omranding
met de afdekplaat is ingebouwd.

Bestekomschrijving 
type RV-GD
HAGO-DECK tegeldeksel type RV-GD 
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk-
dichte uitvoering, thermisch verzinkt.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van koudgevormd verzinkte 
plaatstaal van 2 mm dikte en voorzien van 
een hoogwaardige chemicaliën bestendige 
afdichting. Het luik uitgevoerd met een 
tranenplaatafdekking, roestvaststalen 
scharnier, gasdrukveren en een veilig-
heidsvergrendeling. Het luik in te bouwen 
volgens de meegeleverde instructies van 
de fabrikant. 

RV-GD66
RV-GD86
RV-GD88
RV-GD106
RV-GD108
RV-GD110

   705 x   739
   905 x   739
   905 x   939
 1105 x   739
 1105 x   939
 1105 x 1139

600 x   600
   800 x   600
   800 x   800
 1000 x   600
 1000 x   800
 1000 x 1000

32 kg  
41 kg 
49 kg 
47 kg 
58 kg
67 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
Standaard afmetingen type RV-GD

  1. omranding
  2. afdekplaat
  3. afdichting
  4. inbusbout
  5. afdekkapje
  6. schroefhuls
  7. anker
  8. scharnier
  9. gasdrukveer
10. veiligheidsvergrendeling

7 1 5 4 6 2 9 10 3 8
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BVA 33 

BVA 45

BVA 55

BVA 64

BVA 66

BVA 86

BVA 88

BVA 106

BVA 108

BVA 110

  300 x   300

  450 x   450

   500 x    500

   600 x   400

   600 x   600

  800 x   600

  800 x   800

1000 x   600
1000 x   800

1000 x  1000 

 420 x    420

  570 x    570 

  620 x    620

  720 x    520

  720 x    720

  920 x   720

  920 x   920

1120 x   720

1120 x   920 

1120 x 1120

5 kg

8 kg

9 kg

9 kg

10 kg

12 kg

15 kg

15 kg

21 kg

23 kg
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Type BVA : modèle 
standard en aluminium, 
étanche aux odeurs et à 
l’eau
•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	composés	de	profilés	en	aluminium	
extrudé.

•	charge	de	rupture	125	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	hauteur	d’encastrement	76,5	mm.

•	profondeur	du	couvercle	65,5	mm.

•	le	couvercle	est	pourvu	sur	la	face	intérieure	d’une	armature	en	fil	
d’acier	torsadé.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau	au	moyen	d’un	joint	de	qualité	
garantissasnt	l’étanchéité	aux	
produits	chimiques.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

1.	cadre
2.	couvercle
3.	étanchéité
4.	armature
5.	vis	à	six	pans	creux
6.	bouchon
7.	plaque	de	fond
8.	ancrage	de	l’écrou
9.	écrou

Descriptif cahier des charges 
type BVA (étanche aux odeurs 
et à l’eau en aluminium)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	
BVA	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	
étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau	en	aluminium.
Dimensions	intérieures	du	cadre	…..	x	….	mm.
Cadre	en	profilés	aluminium	extrudé.
Couvercle	composé	de	profilés	en	aluminium	
extrudé	avec	plaque	de	fond	soudée,	une	
armature	en	fil	d’acier	torsadé	et	pourvu	d’un	
joint	de	qualité	garantissant	l’étanchéité	aux	
produit	chimiques.	
Le	couvercle	doit	être	fermé	avec	des	vis	à	
six	pans	creux.	Complet	avec	piognées.	À	
encastrer	suivant	les	instructions	du	fabricant.

dimensions standards type BVA
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli
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BVA 613 (2-delig)

BVA 620 (3-delig)

BVA 817 (2-delig)

BVA 826 (3-delig)

600 x 1320
600 x 2030
800 x 1720
800 x 2630

720 x 1440
720 x 2150
920 x 1840
920 x 2750

23 kg
32 kg 
33 kg
47 kg

●
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  400
  500
  600
  800
1000

520
620
720
920

1120

buitenafmeting van
de putomranding

in mm

binnenafmeting van
de putomranding
in mm

Standaard breedten type BVA-RA

Type BVA-RA:
kanaalafdekkingen in 
aluminium
● breuklast 125 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 76,5 mm.

● diepte van het luik 65,5 mm.

● type BVA-RA is met name
geschikt voor aan- en afvoer-
kanalen voor elektra, gas- en
waterleiding e.d. omdat het kanaal
door het wegnemen van de luiken
volledig geopend kan worden.

● standaarduitvoering met
wegneembare tussenstijlen.

● met inachtneming van de
standaard breedten is iedere
gewenste samenstelling mogelijk.

● alle samengestelde luiken zijn
nagenoeg waterdicht.

● HAGODECK kanaalafdekkingen
   zijn ook leverbaar in staal of

roestvaststaal.

TEGELDEKSELS
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HAGO-DECK tegeldeksel type BVA MULTI (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. 
Uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 

De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen. De luiken van geëxtrudeerde 

aluminium profielen met een ingelaste bodem-
plaat, een wapening van getordeerde staal-
draad en voorzien van een hoogwaardige, 
chemicaliënbestendige afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. 
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BVA 613 (2-delig)

BVA 620 (3-delig)

BVA 817 (2-delig)

BVA 826 (3-delig)

600 x 1320
600 x 2030
800 x 1720
800 x 2630

720 x 1440
720 x 2150
920 x 1840
920 x 2750

23 kg
32 kg 
33 kg
47 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen 
type BVA MULTI

Type BVA MULTI:
standaarduitvoering
in aluminium,
2- of 3-delig
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124.
● inbouwhoogte 76,5 mm.
● diepte van het luik 65,5 mm.
● de luiken zijn aan de binnenzijde

voorzien van een wapening van
getordeerde staaldraad.

● voorzien van een hoogwaardige,
chemicaliënbestendige afdichting.

● alle samengestelde luiken zijn
nagenoeg 100% waterdicht.

Bestekomschrijving 
type BVA MULTI (aluminium, 2- of 3-delig)

●
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  400
  500
  600
  800
1000

520
620
720
920

1120
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Type BVA MULTI:
modèle standard
en aluminium,
double ou triple
•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	composés	de	profilés	en	aluminium	
extrudé.

•	charge	de	rupture	125	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	hauteur	d’encastrement	76,5	mm.

•	profondeur	du	couvercle	65,5	mm.

•	les	couvercles	sont	pourvus	sur	la	face	intérieure	d’une	armature	en	fil	
d’acier	torsadé.

•	pourvu	d’un	joint	de	qualité	garantissant	l’étanchéité	aux	
produits	chimiques.

•	tous	les	couvercles	composés	sont	
quasiment	100	%	étanches.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges
type BVA MULTI (aluminium, double ou triple)

1.	 cadre
2.	 couvercle
3.	 étanchéité
4.	 armature
5.	 vis	à	six	pans	creux
6.	 bouchon
7.	 plaque	de	fond
8.	 ancrage	de	l’écrou
9.	 écrou
10.	 montant	intermédiaire
	 amovible
11.	 tige	de	centrage

dimensions standards
type BVA MULTI

dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	BVA	
(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.
Modèle	en	aluminium.
Dimensions	intérieures	du	cadre	…..	x	….	mm.
Cadre	composé	de	profilés	en	aluminium	
extrudé.	Les	couvercles	sont	composés	de	
profilés	aluminium	extrudé	avec	une	plaque	de	

fond	soudée,	une	armature	en	fil	d’acier	torsadé	
et	sont	pourvus	d’un	joint	de	qualité	garantissant	
l’étanchéité	aux	produits	chimiques.	Le	couvercle	
doit	être	fermé	avec	des	vis	à	six	pans	creux.	
Complet	avec	piognées.	À	encastrer	suivant	les	
instructions	du	fabricant.

BVA613	(double)
BVA620	(triple)
BVA817	(double)
BVA826	(triple)
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BVA 613 (2-delig)

BVA 620 (3-delig)

BVA 817 (2-delig)

BVA 826 (3-delig)

600 x 1320
600 x 2030
800 x 1720
800 x 2630

720 x 1440
720 x 2150
920 x 1840
920 x 2750

23 kg
32 kg 
33 kg
47 kg

●
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  400
  500
  600
  800
1000

520
620
720
920

1120

buitenafmeting van
de putomranding

in mm

binnenafmeting van
de putomranding
in mm

Standaard breedten type BVA-RA

Type BVA-RA:
kanaalafdekkingen in 
aluminium
● breuklast 125 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 76,5 mm.

● diepte van het luik 65,5 mm.

● type BVA-RA is met name
geschikt voor aan- en afvoer-
kanalen voor elektra, gas- en
waterleiding e.d. omdat het kanaal
door het wegnemen van de luiken
volledig geopend kan worden.

● standaarduitvoering met
wegneembare tussenstijlen.

● met inachtneming van de
standaard breedten is iedere
gewenste samenstelling mogelijk.

● alle samengestelde luiken zijn
nagenoeg waterdicht.

● HAGODECK kanaalafdekkingen
   zijn ook leverbaar in staal of

roestvaststaal.

TEGELDEKSELS
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TEGELDEKSELS

HAGO-DECK tegeldeksel type BVA MULTI (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. 
Uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 

De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen. De luiken van geëxtrudeerde 

aluminium profielen met een ingelaste bodem-
plaat, een wapening van getordeerde staal-
draad en voorzien van een hoogwaardige, 
chemicaliënbestendige afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. 
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BVA 613 (2-delig)

BVA 620 (3-delig)

BVA 817 (2-delig)

BVA 826 (3-delig)

600 x 1320
600 x 2030
800 x 1720
800 x 2630

720 x 1440
720 x 2150
920 x 1840
920 x 2750

23 kg
32 kg 
33 kg
47 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen 
type BVA MULTI

Type BVA MULTI:
standaarduitvoering
in aluminium,
2- of 3-delig
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124.
● inbouwhoogte 76,5 mm.
● diepte van het luik 65,5 mm.
● de luiken zijn aan de binnenzijde

voorzien van een wapening van
getordeerde staaldraad.

● voorzien van een hoogwaardige,
chemicaliënbestendige afdichting.

● alle samengestelde luiken zijn
nagenoeg 100% waterdicht.

Bestekomschrijving 
type BVA MULTI (aluminium, 2- of 3-delig)

●
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  400
  500
  600
  800
1000

520
620
720
920

1120
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Type BVA-RA :
dalles de couverture de 
conduites en aluminium
•	charge	de	rupture	125	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	hauteur	d’encastrement	76,5	mm.

•	profondeur	de	la	dalle	65,5	mm.

•	le	type	BVA-RA	convient	notamment	
pour	les	câblages	électriques	et	
les	conduites	d’alimentation	et	
d’évacuation	de	gaz,	d’eau,	etc.,	car	
en	enlevant	les	dalles,	les	conduites	
sont	totalement	accessibles.

•	modèle	standard	avec	traverses	
intermédiaires	amovibles.

•	en	respectant	les	largeurs	standards,	chaque	composition	souhaitée	est	
possible.

•	toutes	les	dalles	composées	sont	
quasiment	100	%	étanches.

•	les	dalles	de	couverture	HAGODECK	sont	également	disponibles	en	acier	
ou	en	acier	inoxydable.

COUVERCLES DE REGARDS

1.	 cadre
2.	 trappe
3.	 étanchéité
4.	 armature
5.	 vis	à	six	pans	creux
6.	 bouchon
7.	 plaque	de	fond
8.	 ancrage	de	l’écrou
9.	 écrou
10.	 montant	intermédiaire
	 amovible
11.	 tige	de	centrage

Largeurs standards type BVA-RA
dimensions	
intérieures	du	
cadre	en	mm

dimensions	
extérieures	du	
cadre	en	mm



30

RVA  33
RVA  55
RVA  64
RVA  66
RVA  86
RVA  88
RVA 106
RVA 110

  300 x   300
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

  385 x   385
  585 x   585
  685 x   485
  685 x   685
  885 x   685
  885 x   885
1085 x   685
1085 x 1085

3 kg
5 kg
5 kg
8 kg

10 kg
12 kg
12 kg
18 kg
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Type CLA: 
lichte uitvoering in
aluminium,
reuk- en waterdicht,
standaard gevuld met
composiet-aluminium
plaat
● omranding en luik vervaardigd van

geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● inbouwhoogte 76,5 mm.

● het luik is standaard gevuld met
een sterke composiet-aluminium
honingraatplaat waarbij 24 mm
vrije hoogte overblijft voor
afwerking met tegels o.i.d.

● type CLA is geschikt voor
personenverkeer (beloopbaar).

● breuklast 15 kN conform EN 124.

● gegarandeerd reuk- en waterdicht
d.m.v. een hoogwaardige
chemicaliënbestendige afdichting.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

● supersnelle montage.

Bestekomschrijving
type CLA (lichtgewicht,
composiet-aluminium, 
reuk- en waterdicht)
HAGO-DECK tegeldeksel type CLA (of gelijkwaar-
dig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte 
uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x........mm.
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen. Het luik van geëxtrudeerde aluminium
profielen, een aluminium bodemplaat en voorzien
van een hoogwaardige chemicaliënbestendige 
afdichting. Het luik standaard gevuld met een 
composiet-aluminium honingraatplaat waarbij
24 mm hoogte voor de vloerafwerking overblijft.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens 
de instructies van de fabrikant.

CLA  22
CLA  33
CLA  44
CLA  55
CLA  64
CLA  66
CLA  86
CLA  88
CLA  106

  200 x  200
  300 x  300
  400 x  400
  500 x  500
  600 x  400
  600 x  600
  800 x  600
  800 x  800
1000 x   600

  320 x 320
  420 x 420
  520 x 520
  620 x 620
  720 x 520
  720 x 720
  920 x 720
  920 x 920
1120 x 720

3 kg
5 kg
7 kg
9 kg
9 kg

10 kg
12 kg
15 kg
15 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type CLA
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Type RVA: 
reuk- en waterdicht,
met aluminium tranen-
plaat
● breuklast 15 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 35 mm.

● totale hoogte (incl. versterking)
65 mm.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht.

● putdeksel van versterkte
aluminium tranenplaat.

● omranding en deksel door
middel van inbusbouten
verbonden.

● oppervlaktebehandeling:
blank aluminium.

● ATTENTIE
Afhankelijk van de afmeting,
verschilt de grootte van de
versterking aan de onderzijde.

Bestekomschrijving
type RVA
(uitvoering met deksel van 
aluminium tranenplaat, 
reuk- en waterdicht)
HAGO-DECK tegeldeksel type RVA (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en 
waterdichte uitvoering.
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen van 2 mm dikte.
Het putdeksel van versterkte aluminium 
tranenplaat.
Afgedicht met een hoogwaardige, chemica-
liënbestendige afdichting.
Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

RVA  33
RVA  55
RVA  64
RVA  66
RVA  86
RVA  88
RVA 106
RVA 110

  300 x  300
  500 x  500
  600 x  400
  600 x  600
  800 x  600
  800 x  800
1000 x  600
1000 x 1000

  385 x   385
  585 x   585
  685 x   485
  685 x   685
  885 x   685
  885 x   885
1085 x   685
1085 x 1085

3 kg
5 kg
5 kg
8 kg

10 kg
12 kg
12 kg
18 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht

Standaard afmetingen 
type RVA
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CLA  22
CLA  33
CLA  44
CLA  55
CLA  64
CLA  66
CLA  86
CLA  88
CLA  106

  200 x   200
  300 x   300
  400 x   400
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600

  320 x 320
  420 x 420
  520 x 520
  620 x 620
  720 x 520
  720 x 720
  920 x 720
  920 x 920
1120 x 720

3 kg
5 kg
7 kg
9 kg
9 kg

10 kg
12 kg
15 kg
15 kg

Storax Belgium B.V. ●	 Dompel 3, 2200 ●	 Herentals, België ●	 Tel. +32 14 71 35 82 ●	 E-mail storax@storax.be ●	 www.storax.be

Type RVA :
étanche aux odeurs et 
à l’eau, avec tôle en 
aluminium larmée
•	charge	de	rupture	125	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	hauteur	d’encastrement	35	mm.

•	hauteur	totale	(y	compris	renfort)	
65	mm.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.

•	couvercle	en	tôle	d’aluminium	
larmée	renforcée.

•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	reliés	entre	eux	à	l’aide	de	vis	à	six	pans	
creux.

•	traitement	de	surface	:	aluminium	
naturel.

• ATTENTION 
En	fonction	de	la	dimension,	la	taille	
du	renfort	situé	en-dessous	diffère.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges 
type RVA
(modèle avec couvercle en 
tôle d’aluminium larmée, 
étanche aux odeurs et à l’eau)

Couvercle	de	regard		HAGO-DECK	type	RVA	
(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	
étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.
Cadre	composé	de	profilés	en	aluminium	
extrudé	de	2	mm	d’épaisseur.
Couvercle	en	tôle	d’aluminium	larmée	
renforcée.
Fini	avec	un	joint	de	qualité	garantissant	
l’étanchéité	aux	produits	chimiques.
Complet	avec	poignées.
À	encastrer	suivant	les	instructions	du	fabricant.

dimensions standards
type RVA

dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

1.	cadre
2.	plaque	de	protection
3.	joint	d’étanchéité
4.	vis	à	six	pans	creux
5.	bouchon
6.	renfort
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RVA  33
RVA  55
RVA  64
RVA  66
RVA  86
RVA  88
RVA 106
RVA 110

  300 x   300
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600
1000 x 1000

  385 x   385
  585 x   585
  685 x   485
  685 x   685
  885 x   685
  885 x   885
1085 x   685
1085 x 1085

3 kg
5 kg
5 kg
8 kg

10 kg
12 kg
12 kg
18 kg
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Type CLA: 
lichte uitvoering in
aluminium,
reuk- en waterdicht,
standaard gevuld met
composiet-aluminium
plaat
● omranding en luik vervaardigd van

geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● inbouwhoogte 76,5 mm.

● het luik is standaard gevuld met
een sterke composiet-aluminium
honingraatplaat waarbij 24 mm
vrije hoogte overblijft voor
afwerking met tegels o.i.d.

● type CLA is geschikt voor
personenverkeer (beloopbaar).

● breuklast 15 kN conform EN 124.

● gegarandeerd reuk- en waterdicht
d.m.v. een hoogwaardige
chemicaliënbestendige afdichting.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

● supersnelle montage.

Bestekomschrijving
type CLA (lichtgewicht,
composiet-aluminium, 
reuk- en waterdicht)
HAGO-DECK tegeldeksel type CLA (of gelijkwaar-
dig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte 
uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x........mm.
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen. Het luik van geëxtrudeerde aluminium
profielen, een aluminium bodemplaat en voorzien
van een hoogwaardige chemicaliënbestendige 
afdichting. Het luik standaard gevuld met een 
composiet-aluminium honingraatplaat waarbij
24 mm hoogte voor de vloerafwerking overblijft.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens 
de instructies van de fabrikant.

CLA  22
CLA  33
CLA  44
CLA  55
CLA  64
CLA  66
CLA  86
CLA  88
CLA  106

  200 x  200
  300 x  300
  400 x  400
  500 x  500
  600 x  400
  600 x  600
  800 x  600
  800 x  800
1000 x   600

  320 x 320
  420 x 420
  520 x 520
  620 x 620
  720 x 520
  720 x 720
  920 x 720
  920 x 920
1120 x 720

3 kg
5 kg
7 kg
9 kg
9 kg

10 kg
12 kg
15 kg
15 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type CLA
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Type RVA: 
reuk- en waterdicht,
met aluminium tranen-
plaat
● breuklast 15 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 35 mm.

● totale hoogte (incl. versterking)
65 mm.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht.

● putdeksel van versterkte
aluminium tranenplaat.

● omranding en deksel door
middel van inbusbouten
verbonden.

● oppervlaktebehandeling:
blank aluminium.

● ATTENTIE
Afhankelijk van de afmeting,
verschilt de grootte van de
versterking aan de onderzijde.

Bestekomschrijving
type RVA
(uitvoering met deksel van 
aluminium tranenplaat, 
reuk- en waterdicht)
HAGO-DECK tegeldeksel type RVA (of 
gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en 
waterdichte uitvoering.
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen van 2 mm dikte.
Het putdeksel van versterkte aluminium 
tranenplaat.
Afgedicht met een hoogwaardige, chemica-
liënbestendige afdichting.
Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de 
fabrikant.

RVA  33
RVA  55
RVA  64
RVA  66
RVA  86
RVA  88
RVA 106
RVA 110

  300 x  300
  500 x  500
  600 x  400
  600 x  600
  800 x  600
  800 x  800
1000 x  600
1000 x 1000

  385 x   385
  585 x   585
  685 x   485
  685 x   685
  885 x   685
  885 x   885
1085 x   685
1085 x 1085

3 kg
5 kg
5 kg
8 kg

10 kg
12 kg
12 kg
18 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht

Standaard afmetingen 
type RVA
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CLA  22
CLA  33
CLA  44
CLA  55
CLA  64
CLA  66
CLA  86
CLA  88
CLA  106

  200 x   200
  300 x   300
  400 x   400
  500 x   500
  600 x   400
  600 x   600
  800 x   600
  800 x   800
1000 x   600

  320 x 320
  420 x 420
  520 x 520
  620 x 620
  720 x 520
  720 x 720
  920 x 720
  920 x 920
1120 x 720

3 kg
5 kg
7 kg
9 kg
9 kg

10 kg
12 kg
15 kg
15 kg
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Type CLA :
modèle léger en aluminium,
étanche aux odeurs et à 
l’eau, rempli de manière 
standard d’une plaque 
composite-aluminium
•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	composés	de	profilés	en	aluminium	
extrudé.

•	hauteur	d’encastrement	76,5	mm.

•	le	couvercle	est	rempli	de	manière	
standard	avec	une	solide	plaque	en	
composite-aluminium	à	structure	
en	nid	d’abeille	avec	un	rebord	libre	
de	24	mm	pour	une	finition	avec	du	
carrelage.

•	le	type	CLA	est	practicable	(possibilité	de	marcher	dessus).

•	charge	de	rupture	15	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau•	à	l’aide	d’un	joint	de	qualité	garantissant	l’étanchéité	aux	produits	
chimiques.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

•	montage	super	rapide.

COUVERCLES DE REGARDS

1.	cadre
2.	couvercle
3.	joint	d’étanchéité
4.	vis	à	six	pans	creux	(inox)
5.	bouchon
6.	plaque	aluminium
				alvéolaire	(avec
				revêtement	blanc)
7.	ancrage	de	l’écrou
8.	écrou	(inox)
9.	logement	de	vis	en
				aluminium

Descriptif cahier des charges 
type CLA (léger, composite-
aluminium, étanche aux 
odeurs et à l’eau)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	de	type	
CLA	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	
étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau	en	aluminium.
Dimensions	intérieures	du	cadre	…..	x	….	mm.
Cadre	composé	de	profilés	en	aluminium	
extrudé.	Couvercle	composé	de	profilés	en	
aluminium	extrudé,	avec	plaque	de	fond	en	
aluminium	et	pourvu	d’un	joint	de	qualité	
garantissant	l’étanchéité	aux	produits	
chimiques.	Le	volet	est	rempli	de	manière	
standard	d’une	plaque	composite-aluminium	à	
structure	alvéolaire	avec	un	rebord	de	24	mm	
de	haut	pour	la	finition	du	revêtement	de	sol.	
Le	couvercle	doit	être	fermé	à	l’aide	de	vis	à	
six	pans	creux.
Complet	avec	poignées.	À	encastrer	suivant	
les	instructions	du	fabricant.

dimensions standards type CLA
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli
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CCA  55
CCA  64
CCA  66
CCA  86
CCA  88
CCA 106

    500 x 500
    600 x 400
    600 x 600
    800 x 600
    800 x 800
  1000 x 600

  620 x 640
  720 x 540
  720 x 740
  920 x 740
  920 x 940
1120 x 740

10 kg
10 kg
12 kg
14 kg
17 kg
17 kg
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Type CCA-GD: lichte
uitvoering in aluminium,
scharnierend met gasdruk-
veren, nagenoeg reuk- en
waterdicht, standaard
gevuld met composiet-
aluminium plaat
● omranding en luik vervaardigd van

geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● inbouwhoogte 76,5 mm.

● het luik is standaard gevuld met
een sterke composiet-aluminium
honingraatplaat waarbij 24 mm
vrije hoogte overblijft voor
afwerking met tegels o.i.d.

● type CCA-GD is geschikt voor
personenverkeer (beloopbaar).

● breuklast 15 kN conform EN 124.

● het luik is standaard uitgevoerd
met een scharnier voor
eenvoudig openen en sluiten,
een vergrendeling in geopende
stand en twee gasdrukveren.

● nagenoeg reuk- en waterdicht
d.m.v. een hoogwaardige
chemicaliënbestendige afdichting.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

● zeer eenvoudig te openen.

Bestekomschrijving
type CCA-GD (nagenoeg reuk- en
waterdicht, in aluminium gevuld
met composiet-aluminium,
met scharnier en vergrendeling
en twee gasdrukveren)
HAGO-DECK tegeldeksel type CCA-GD (of gelijkwaar-
dig) van Storax B.V. in nagenoeg reuk- en waterdichte
uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x........mm.
De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen, een
aluminium bodemplaat en voorzien van een hoogwaar-
dige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik uitge-
voerd met een scharnier, een vergrendeling in
geopende stand en twee gasdrukveren. Het luik
standaard gevuld met een composiet-aluminium
honingraatplaat waarbij 24 mm hoogte voor de vloeraf-
werking overblijft. Het luik af te sluiten d.m.v. inbus-
bouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen
volgens de instructies van de fabrikant.

CCA-GD   66
CCA-GD   86
CCA-GD   88
CCA-GD 106

600 x 600
  800 x 600
  800 x 800
1000 x 600

720 x 740
  920 x 740
  920 x 940
1120 x 740

13 kg
15 kg
18 kg
18 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type CCA-GD
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Type CCA:
lichte uitvoering in
aluminium,
scharnierend, nagenoeg
reuk- en waterdicht,
standaard gevuld met
composiet-aluminium
plaat
● omranding en luik vervaardigd van

geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● inbouwhoogte 76,5 mm.

● het luik is standaard gevuld met
een sterke composiet-aluminium
honingraatplaat waarbij 24 mm
vrije hoogte overblijft voor
afwerking met tegels o.i.d.

● type CCA is geschikt voor
personenverkeer (beloopbaar).

● breuklast 15 kN conform EN 124.

● het luik is standaard uitgevoerd
met een scharnier voor eenvoudig
openen en sluiten en een
vergrendeling in geopende stand.

● nagenoeg reuk- en waterdicht
d.m.v. een hoogwaardige
chemicaliënbestendige afdichting.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

● zeer eenvoudig te openen.

Bestekomschrijving
type CCA (nagenoeg reuk- en
waterdicht, in aluminium gevuld
met composiet-aluminium,
met scharnier en vergrendeling)
HAGO-DECK tegeldeksel type CCA (of gelijkwaardig) 
van Storax B.V. in nagenoeg reuk- en waterdichte 
uitvoering in aluminium. Binnenmaat van de putrand 
.......x........mm. De omranding van geëxtrudeerde 
aluminium profielen. Het deksel van geëxtrudeerde 
aluminium profielen, een aluminium bodemplaat en 
voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbesten-
dige afdichting. Het luik standaard gevuld met een 
composiet-aluminium honingraatplaat waarbij 24 
mm hoogte voor de vloerafwerking overblijft. Het 
luik uitgevoerd met een scharnier en vergrendeling in 
geopende stand. Het luik af te sluiten d.m.v. inbus-
bouten. 
Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de 
instructies van de fabrikant.

CCA  55
CCA  64
CCA  66
CCA  86
CCA  88
CCA 106

    500 x 500
    600 x 400
    600 x 600
    800 x 600
    800 x 800
  1000 x 600

  620 x 640
  720 x 540
  720 x 740
  920 x 740
  920 x 940
1120 x 740

10 kg
10 kg
12 kg
14 kg
17 kg
17 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type CCA 
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CCA-GD   66
CCA-GD   86
CCA-GD   88
CCA-GD 106

  600 x 600
  800 x 600
  800 x 800
1000 x 600

  720 x 740
  920 x 740
  920 x 940
1120 x 740

13 kg
15 kg
18 kg
18 kg
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Descriptif cahier des charges
type CCA (quasiment 
étanche aux odeurs et à 
l’eau, en aluminium rempli de 
composite-aluminium, avec 
charnière et verrou)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	type	CCA	(ou	
équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	quasiment	
étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau,	en	aluminium.	
Dimensions	intérieures	du	cadre	
.......x….	mm.	Cadre	composé	de	profilés	en	
aluminium
extrudé.	Couvercle	composé	de	profilés	en	
aluminium	extrudé,	avec	plaque	de	fond	en	
aluminium	et	pourvu	d’un	joint	de	qualité	
garantissant	l’étanchéité	aux	produits	chimiques.	
Le	couvercle	est	rempli	de	manière	standard	d’une	
plaque	composite-aluminium	alvéolaire	avec	un	
rebord	de	24	mm	de	haut	pour	la	finition	avec	le	
revêtement	de	sol.	Le	couvercle	est	pourvu	d’une	
charnière	et	d’un	verrouillage	en	position	ouverte.	
Le	couvercle	doit	être	fermé	à	l’aide	de	vis	à	six	
pans	creux.	Complet	avec	poignées.	À	encastrer	
suivant	les	instructions	du	fabricant.

dimensions standards type CCA
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli

Type CCA :
modèle léger en 
aluminium, à charnière, 
quasiment étanche aux 
odeurs et à l’eau, rempli 
de manière standard 
d’une plaque en 
composite-aluminium
•	cadre	et	couvercle	composés	de	
profils	en	aluminium	extrudé.

•	hauteur	d’encastrement	76,5	mm.

•	le	volet	est	rempli	de	manière	
standard	d’une	solide	plaque	en	
composite-aluminium	alvéolaire	
avec	un	rebord	libre	de	24	mm	pour	
la	finition	du	sol	avec	du	carrelage	
ou	autre.

•	le	type	CLA	est	practicable	(possibilité	de	marcher	dessus).

•	charge	de	rupture	15	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	le	couvercle	est	pourvu	de	manière	
standard	d’une	charnière	pour	une	
ouverture	et	une	fermeture	aisées	et	
un	verrouillage	en	position	ouverte.

•	quasiment	étanche	aux	odeurs	et	à	
l’eau

•	au	moyen	d’un	joint	de	qualité	qui	
assure	l’étanchéité	aux	produits	
chimiques.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

• très facile à ouvrir.

COUVERCLES DE REGARDS

1.	 cadre
2.	 couvercle
3.	 joint	d’étanchéité
4.	 vis	à	six	pans	creux
	 (inox)
5.	 logement	de	vis	en	
	 aluminium
6.	 bouchon
7.	 charnière
8.	 ancrage	de	l’écrou
9.	 écrou	(inox)
10.	 protection	contre	la	
	 fermeture	indésirable
11.	plaque	aluminium	à	
	 structure	alvéolaire	
	 (avec	revêtement	blanc)
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CCA  55
CCA  64
CCA  66
CCA  86
CCA  88
CCA 106

    500 x 500
    600 x 400
    600 x 600
    800 x 600
    800 x 800
  1000 x 600

  620 x 640
  720 x 540
  720 x 740
  920 x 740
  920 x 940
1120 x 740

10 kg
10 kg
12 kg
14 kg
17 kg
17 kg
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TEGELDEKSELS

Type CCA-GD: lichte
uitvoering in aluminium,
scharnierend met gasdruk-
veren, nagenoeg reuk- en
waterdicht, standaard
gevuld met composiet-
aluminium plaat
● omranding en luik vervaardigd van

geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● inbouwhoogte 76,5 mm.

● het luik is standaard gevuld met
een sterke composiet-aluminium
honingraatplaat waarbij 24 mm
vrije hoogte overblijft voor
afwerking met tegels o.i.d.

● type CCA-GD is geschikt voor
personenverkeer (beloopbaar).

● breuklast 15 kN conform EN 124.

● het luik is standaard uitgevoerd
met een scharnier voor
eenvoudig openen en sluiten,
een vergrendeling in geopende
stand en twee gasdrukveren.

● nagenoeg reuk- en waterdicht
d.m.v. een hoogwaardige
chemicaliënbestendige afdichting.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

● zeer eenvoudig te openen.

Bestekomschrijving
type CCA-GD (nagenoeg reuk- en
waterdicht, in aluminium gevuld
met composiet-aluminium,
met scharnier en vergrendeling
en twee gasdrukveren)
HAGO-DECK tegeldeksel type CCA-GD (of gelijkwaar-
dig) van Storax B.V. in nagenoeg reuk- en waterdichte
uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x........mm.
De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen, een
aluminium bodemplaat en voorzien van een hoogwaar-
dige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik uitge-
voerd met een scharnier, een vergrendeling in
geopende stand en twee gasdrukveren. Het luik
standaard gevuld met een composiet-aluminium
honingraatplaat waarbij 24 mm hoogte voor de vloeraf-
werking overblijft. Het luik af te sluiten d.m.v. inbus-
bouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen
volgens de instructies van de fabrikant.

CCA-GD   66
CCA-GD   86
CCA-GD   88
CCA-GD 106

600 x 600
  800 x 600
  800 x 800
1000 x 600

720 x 740
  920 x 740
  920 x 940
1120 x 740

13 kg
15 kg
18 kg
18 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type CCA-GD
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TEGELDEKSELS

Type CCA:
lichte uitvoering in
aluminium,
scharnierend, nagenoeg
reuk- en waterdicht,
standaard gevuld met
composiet-aluminium
plaat
● omranding en luik vervaardigd van

geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● inbouwhoogte 76,5 mm.

● het luik is standaard gevuld met
een sterke composiet-aluminium
honingraatplaat waarbij 24 mm
vrije hoogte overblijft voor
afwerking met tegels o.i.d.

● type CCA is geschikt voor
personenverkeer (beloopbaar).

● breuklast 15 kN conform EN 124.

● het luik is standaard uitgevoerd
met een scharnier voor eenvoudig
openen en sluiten en een
vergrendeling in geopende stand.

● nagenoeg reuk- en waterdicht
d.m.v. een hoogwaardige
chemicaliënbestendige afdichting.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

● zeer eenvoudig te openen.

Bestekomschrijving
type CCA (nagenoeg reuk- en
waterdicht, in aluminium gevuld
met composiet-aluminium,
met scharnier en vergrendeling)
HAGO-DECK tegeldeksel type CCA (of gelijkwaardig) 
van Storax B.V. in nagenoeg reuk- en waterdichte 
uitvoering in aluminium. Binnenmaat van de putrand 
.......x........mm. De omranding van geëxtrudeerde 
aluminium profielen. Het deksel van geëxtrudeerde 
aluminium profielen, een aluminium bodemplaat en 
voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbesten-
dige afdichting. Het luik standaard gevuld met een 
composiet-aluminium honingraatplaat waarbij 24 
mm hoogte voor de vloerafwerking overblijft. Het 
luik uitgevoerd met een scharnier en vergrendeling in 
geopende stand. Het luik af te sluiten d.m.v. inbus-
bouten. 
Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de 
instructies van de fabrikant.

CCA  55
CCA  64
CCA  66
CCA  86
CCA  88
CCA 106

    500 x 500
    600 x 400
    600 x 600
    800 x 600
    800 x 800
  1000 x 600

  620 x 640
  720 x 540
  720 x 740
  920 x 740
  920 x 940
1120 x 740

10 kg
10 kg
12 kg
14 kg
17 kg
17 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaard afmetingen type CCA 
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CCA-GD   66
CCA-GD   86
CCA-GD   88
CCA-GD 106

  600 x 600
  800 x 600
  800 x 800
1000 x 600

  720 x 740
  920 x 740
  920 x 940
1120 x 740

13 kg
15 kg
18 kg
18 kg
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Type CCA-GD : modèle 
léger en aluminium, avec 
charnière et vérins à gaz, 
quasiment étanche aux 
odeurs et à l’eau, rempli 
de manière standard avec 
une plaque en composite-
aluminium
•	cadre	et	couvercle	composés	de	
profils	en	aluminium	extrudé.

•	hauteur	d’encastrement	76,5	mm.

•	le	couvercle	est	rempli	de	manière	
standard	d’une	solide	plaque	en	
composite-aluminium	alvéolaire	avec	
un	rebord	libre	de	24	mm	pour	la	
finition	du	sol	avec	du	carrelage	ou	
autre.

•	le	type	CCA-GD	est	practicable	(possibilité	de	marcher	dessus).

•	charge	de	rupture	15	kN	conformément	à	la	norme	EN	124.

•	le	couvercle	est	pourvu	de	manière	
standard	d’une	charnière	pour	une	
ouverture	et	une	fermeture	aisées	et	
un	verrouillage	en	position	ouverte.

•	quasiment	étanche	aux	odeurs	et	à	
l’eau

•	au	moyen	d’un	joint	de	qualité	qui	
assure	l’étanchéité	aux	produits	
chimiques.

•	tous	les	types	sont	livrés	avec	tous	les	accessoires	nécessaires	et	des	
instructions	de	montage	claires.

• très facile à ouvrir.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges
type CCA-GD (quasiment 
étanche aux odeurs et à 
l’eau, en aluminium rempli de 
composite-aluminium,
avec charnière et verrouillage 
et deux vérins à gaz)

Couvercle	de	regard	HAGO-DECK	type	CCA-
GD	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	en	version	
quasiment	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau,	en	
aluminium.	Dimensions	intérieures	du	cadre	
.......x….	mm.	Cadre	composé	de	profilés	en	
aluminium
extrudé.	Couvercle	composé	de	profilés	en	
aluminium	extrudé,	avec	plaque	de	fond	en	
aluminium	et	pourvu	d’un	joint	de	qualité	
assurant	l’étanchéité	aux	produits	chimiques.	
Le	couvercle	est	rempli	de	manière	standard	
d’une	plaque	composite-aluminium	alvéolaire	
avec	un	rebord	de	24	mm	de	haut	pour	la	
finition	avec	le	revêtement	de	sol.	Complet	
avec	poignées.	À	encastrer	suivant	les	
instructions	du	fabricant. 1.	 cadre

2.	 couvercle
3.	 joint	d’étanchéité
4.	 vis	à	six	pans	creux	
	 (inox)
5.	 logement	de	vis	en	
	 aluminium
6.	 bouchon
7.	 charnière
8.	 ancrage	de	l’écrou
9.	 écrou	(inox)
10.	 protection	contre	la	
	 fermeture	indésirable
11.	plaque	aluminium	à	
	 structure	alvéolaire	
	 (avec	revêtement	blanc)
12.	 vérins	à	gaz

dimensions standards type CCA-GD
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli
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TEGELDEKSELS
VLOERLUIKEN

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

Bestekomschrijving 
type BAR 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAR (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAR 3030

BAR 4040

BAR 5050

BAR 6060

BAR 7070

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 600  

  300 x 300

  400 x 400 

  500 x 500

  600 x 600

  700 x 700

3,15 kg

4,45 kg

6,00 kg

7,65 kg

9,70 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAR

Type BAR:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 50 mm.

● diepte van het luik 42 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

● maatwerk mogelijk tot 
max. 700 x 700 mm.

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

Type STAR:
standaarduitvoering
in aluminium,
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd 

van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.

● belasting minimaal15 kN
conform EN 124.

● inbouwhoogte 50 mm.

● diepte van het luik 42 mm.

● het deksel aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van 4 mm dik staal-
draad vastgezet met 
ingebouwde klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● omranding en luik vatten 
conisch in elkaar zodat 
klemmen bij het uitnemen
wordt voorkomen.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Standaardafmetingen type STAR
 type binnenmaat uitwendige gewicht

putomranding afmeting ongevuld
in mm in mm

 STAR 3030 200 x 200 300 x 300   3,15 kg

 STAR 4040 300 x 300 400 x 400   4,45 kg

 STAR 5050 400 x 400 500 x 500   6,00 kg

 STAR 6060 500 x 500 600 x 600   7,65 kg

 STAR 7070 600 x 600 700 x 700   9,70 kg

Bestekomschrijving
type STAR
(reuk- en waterdicht
in aluminium)
Storax tegeldeksel type STAR (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand ......x......mm.
De omranding van geëxtrudeerde aluminium
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium
profielen met een ingelaste bodemplaat, een
wapening van staaldraad en voorzien van
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige
afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbus-
bouten. Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de
fabrikant.

1. omranding
  2. luik
  3. afdichting
  4. wapening
  5. inbusbout
  6. afdekkapje
  7. bodemplaat
  8. moer
  9. afdekdop

34
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Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be Storax Belgium B.V. ●	 Dompel 3, 2200 ●	 Herentals, België ●	 Tel. +32 14 71 35 82 ●	 E-mail storax@storax.be ●	 www.storax.be

35

VLOERLUIKEN
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BAR 3030 

BAR 4040

BAR 5050

BAR 6060

BAR 7070

   200 x 200

   300 x 300
 
   400 x 400

   500 x 500

   600 x 600 

  300 x 300

  400 x 400 

  500 x 500

  600 x 600

  700 x 700

3,15 kg
  

4,45 kg
  

6,00 kg

7,65 kg

9,70 kg

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

 STAR 3030 200 x 200 300 x 300   3,15 kg

 STAR 4040 300 x 300 400 x 400   4,45 kg

 STAR 5050 400 x 400 500 x 500   6,00 kg

 STAR 6060 500 x 500 600 x 600   7,65 kg

 STAR 7070 600 x 600 700 x 700   9,70 kg

PROJETS
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TEGELDEKSELS
VLOERLUIKEN
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Bestekomschrijving 
type BAR 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAR (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAR 3030

BAR 4040

BAR 5050

BAR 6060

BAR 7070

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 600  

  300 x 300

  400 x 400 

  500 x 500

  600 x 600

  700 x 700

3,15 kg

4,45 kg

6,00 kg

7,65 kg

9,70 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAR

Type BAR:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 50 mm.

● diepte van het luik 42 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

● maatwerk mogelijk tot 
max. 700 x 700 mm.

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

Type STAR:
standaarduitvoering
in aluminium,
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd 

van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.

● belasting minimaal15 kN
conform EN 124.

● inbouwhoogte 50 mm.

● diepte van het luik 42 mm.

● het deksel aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van 4 mm dik staal-
draad vastgezet met 
ingebouwde klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● omranding en luik vatten 
conisch in elkaar zodat 
klemmen bij het uitnemen
wordt voorkomen.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Standaardafmetingen type STAR
 type binnenmaat uitwendige gewicht

putomranding afmeting ongevuld
in mm in mm

 STAR 3030 200 x 200 300 x 300   3,15 kg

 STAR 4040 300 x 300 400 x 400   4,45 kg

 STAR 5050 400 x 400 500 x 500   6,00 kg

 STAR 6060 500 x 500 600 x 600   7,65 kg

 STAR 7070 600 x 600 700 x 700   9,70 kg

Bestekomschrijving
type STAR
(reuk- en waterdicht
in aluminium)
Storax tegeldeksel type STAR (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand ......x......mm.
De omranding van geëxtrudeerde aluminium
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium
profielen met een ingelaste bodemplaat, een
wapening van staaldraad en voorzien van
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige
afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbus-
bouten. Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de
fabrikant.

1. omranding
  2. luik
  3. afdichting
  4. wapening
  5. inbusbout
  6. afdekkapje
  7. bodemplaat
  8. moer
  9. afdekdop
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BAR 3030 

BAR 4040

BAR 5050

BAR 6060

BAR 7070

   200 x 200

   300 x 300
 
   400 x 400

   500 x 500

   600 x 600 

  300 x 300

  400 x 400 

  500 x 500

  600 x 600

  700 x 700

3,15 kg
  

4,45 kg
  

6,00 kg

7,65 kg

9,70 kg

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

 STAR 3030 200 x 200 300 x 300   3,15 kg

 STAR 4040 300 x 300 400 x 400   4,45 kg

 STAR 5050 400 x 400 500 x 500   6,00 kg

 STAR 6060 500 x 500 600 x 600   7,65 kg

 STAR 7070 600 x 600 700 x 700   9,70 kg

Type STAR : modèle 
standard en aluminium, 
étanche aux odeurs et à 
l’eau
•	cadre	et	couvercle	composés	de	
profilés	en	aluminium	extrudé.

•	charge	minimale	15	kN	
conformément	à	la	norme	EN	124.

•	hauteur	d’encastrement	50	mm.

•	profondeur	du	couvercle	42	mm.

•	le	couvercle	est	pourvu	sur	la	face	intérieure	d’une	armature	flottante	
en	fil	d’acier	de	4	mm	d’épaisseur	
fixée	avec	des	clips	intégrés.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau	au	moyen	d’un	double	joint	de	
qualité	qui	assure	l’étanchéité	aux	
produits	chimiques.

•	le	cadre	et	le	couvercle	s’emboîtent	
de	façon	conique	de	manière	à	
éviter	que	le	couvercle	se	coince	
lors	de	l’ouverture.

•	tous	les	types	sont	livrés	complets	
avec	tous	les	accessoires	
nécessaires	et	des	instructions	de	
montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges
type STAR (étanche aux odeurs 
et à l’eau en aluminium)

Couvercle	de	regard	Storax	de	type	STAR	
(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	de	Zwijndrecht,	
en	version	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau,	en	
aluminium.
Dimensions	intérieures	du	cadre	…..	x	….	mm.
Cadre	composé	de	profils	en	aluminium	
extrudé.	Couvercle	composé	de	profils	en	
aluminium	extrudé	avec	plaque	de	fond	
soudée,	une	armature	en	fil	d’acier	et	pourvu	
d’un	joint	de	qualité	assurant	l’étanchéité	
aux	produits	chimiques.	Le	couvercle	doit	
être	fermé	avec	des	vis	à	six	pans	creux.	
Complet	avec	poignées.	À	encastrer	suivant	les	
instructions	du	fabricant.

1.	cadre
2.	couvercle
3.	joint	d’étanchéité
4.	armature
5.	vis	à	six	pans	creux
6.	bouchon
7.	plaque	de	fond
8.	écrou
9.	bouchon

dimensions standards type STAR
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli
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BAS 3030 

BAS 4040

BAS 5050

BAS 6060

BAS 7050

BAS 7070

BAS 8080

BAS 9070

BAS 9090

BAS 1010

  200 x 200

  300 x 300
 
  400 x 400

  500 x 500

  600 x 400

  600 x 600

  700 x 700

  800 x 600

  800 x 800

  900 x 900
 

   300 x  300

  400 x  400 

  500 x  500

   600 x  600

   700 x  500

  700 X  700

  800 X  800

  900 X  600

  900 X  900

1000 X 1000

   

4,00 kg
  

5,40 kg
  

7,10 kg

9,00 kg

9,00 kg

11,65 kg

14,10 kg

12,70 kg

15,15 kg

17,50 kg

CARODEK

c x d

A x B

5050

75

62

 STAS 3030 200 x 200 300 x 300   4,00 kg

 STAS 4040 300 x 300 400 x 400   5,40 kg

 STAS 5050 400 x 400 500 x 500   7,10 kg

 STAS 6060 500 x 500 600 x 600   9,00 kg

 STAS 7050 600 x 400 700 x 500   9,00 kg

 STAS 7070 600 x 600 700 x 700 11,65 kg

 STAS 8080 700 x 700 800 x 800 14,10 kg

 STAS 9070 800 x 600 900 x 600 12,70 kg

 STAS 9090 800 x 800 900 x 900 15,15 kg 

VLOERLUIKEN

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

Bestekomschrijving 
type BAS 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAS (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAS 3030

BAS 4040

BAS 5050

BAS 6060

BAS 7050

BAS 7070

BAS 8080

BAS 9070

BAS 9090

BAS 1010

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 400

600 x 600

700 x 700

800 x 600

800 x 800

900 x 900

  300 x  300

  400 x  400 

  500 x  500

  600 x  600

  700 x  500

  700 X  700

  800 X  800

  900 X  600

  900 X  900

1000 X 1000

4,00 kg

5,40 kg

7,10 kg

9,00 kg

9,00 kg

11,65 kg

14,10 kg

12,70 kg

15,15 kg

17,50 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAS

Type BAS:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124. 

● inbouwhoogte 75 mm.

● diepte van het luik 62 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie. 

● maatwerk mogelijk tot 
max. 1000 x 1000 mm.

CARODEK

c x d

A x B

5050

75

62
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Bestekomschrijving 
type BAR 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAR (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAR 3030

BAR 4040

BAR 5050

BAR 6060

BAR 7070

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 600  

  300 x 300

  400 x 400 

  500 x 500

  600 x 600

  700 x 700

3,15 kg

4,45 kg

6,00 kg

7,65 kg

9,70 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAR

Type BAR:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 50 mm.

● diepte van het luik 42 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

● maatwerk mogelijk tot 
max. 700 x 700 mm.

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

Type STSS:
roestvaststaal 316,
reuk- en waterdicht
● putrand en luik zijn 

vervaardigd van koudgevormd 
roestvaststaal kwaliteit 316.

● het luik is aan de binnen-
zijde voorzien van een wape-
ningsnet in r.v.s. van 50/50/4. 

● de zichtbare rand na het 
opvullen is 5 à 6 mm.

● type STSS is voorzien van een 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 75 mm. Diepte
van het luik 65 mm.

● belasting minimaal 15 kN 
conform EN 124.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht.

● omranding en luik d.m.v.  
r.v.s inbusbouten verbonden.

● omranding en luik vatten 
conisch in elkaar zodat het
klemmen bij het uitnemen van 
het luik wordt voorkomen.

● buitenkader is voorzien van
aangelaste ankers en een 
omgeplooide rand voor extra 
stabiliteit.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Bestekomschrijving
type STSS (reuk- en waterdicht in roestvaststaal 316)
Tegeldeksel type STSS (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering
in roestvaststaal 316. Buitenkant kader ......x......mm. De omranding van koudgevormd roestvast-
staal. Het luik van koudgevormde roestvaststalen profielen met een ingelaste bodemplaat,  een
wapening van 8 mm getordeerd r.v.s. staaldraad en voorzien van een hoogwaardige
chemicaliënbestendige afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

 Standaardafmetingen tegeldeksel STSS
      type        materiaal        belasting  buitenkant kader putmaat inbouwhoogte gewicht

                       in mm   in mm       in mm   in kg

 STSS3030 Roestvaststaal 316     50 kN     300 x 300 200 x 200         75   4,65
 STSS4040 Roestvaststaal 316     50 kN     400 x 400 300 x 300         75   6,90 
 STSS5050 Roestvaststaal 316     50 kN     500 x 500 400 x 400         75   9,15 
 STSS6060 Roestvaststaal 316     50 kN      600 x 600 500 x 500         75 11,70
 STSS7070 Roestvaststaal 316     50 kN     700 x 700 600 x 600         75 15,50

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be

1. omranding
  2. luik
  3. afdichting
  4. wapening
  5. inbusbout M8
  6. aanlasmoer
  7. afstandsbus
  8. stripanker
  9. afdekkapje

1 2 3 4 6 7 5 5 8

75
65

50 50c x d
A x B
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Bestekomschrijving 
type BAS 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAS (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAS 3030

BAS 4040

BAS 5050

BAS 6060

BAS 7050

BAS 7070

BAS 8080

BAS 9070

BAS 9090

BAS 1010

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 400

600 x 600

700 x 700

800 x 600

800 x 800

900 x 900

  300 x  300

  400 x  400 

  500 x  500

  600 x  600

  700 x  500

  700 X  700

  800 X  800

  900 X  600

  900 X  900

1000 X 1000

4,00 kg

5,40 kg

7,10 kg

9,00 kg

9,00 kg

11,65 kg

14,10 kg

12,70 kg

15,15 kg

17,50 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAS

Type BAS:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124. 

● inbouwhoogte 75 mm.

● diepte van het luik 62 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie. 

● maatwerk mogelijk tot 
max. 1000 x 1000 mm.

CARODEK

c x d

A x B

5050

75

62

Type STAS:
standaarduitvoering
in aluminium,
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd 

van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.

● belasting minimaal 15 kN
conform EN 124.

● inbouwhoogte 75 mm.

● diepte van het luik 62 mm.

● het luik aan de binnenzijde
voorzien van een zwevende 
wapening van 4 mm dik 
staaldraad vastgezet met 
ingebouwde klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● omranding en luik vatten 
conisch in elkaar zodat 
klemmen bij het uitnemen
wordt voorkomen.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Standaardafmetingen type STAS
 type binnenmaat uitwendige gewicht

putomranding afmeting ongevuld
in mm in mm

 STAS 3030 200 x 200 300 x 300   4,00 kg

 STAS 4040 300 x 300 400 x 400   5,40 kg

 STAS 5050 400 x 400 500 x 500   7,10 kg

 STAS 6060 500 x 500 600 x 600   9,00 kg

 STAS 7050 600 x 400 700 x 500   9,00 kg

 STAS 7070 600 x 600 700 x 700 11,65 kg

 STAS 8080 700 x 700 800 x 800 14,10 kg

 STAS 9070 800 x 600 900 x 600 12,70 kg

 STAS 9090 800 x 800 900 x 900 15,15 kg

Bestekomschrijving
type STAS
(reuk- en waterdicht
in aluminium)
Storax tegeldeksel type STAS (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand ......x......mm.
De omranding van geëxtrudeerde aluminium
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium
profielen met een ingelaste bodemplaat, een
wapening van staaldraad en voorzien van
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige
afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbus-
bouten. Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de
fabrikant.
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Bestekomschrijving 
type BAS 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAS (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAS 3030

BAS 4040

BAS 5050

BAS 6060

BAS 7050

BAS 7070

BAS 8080

BAS 9070

BAS 9090

BAS 1010

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 400

600 x 600

700 x 700

800 x 600

800 x 800

900 x 900

  300 x  300

  400 x  400 

  500 x  500

  600 x  600

  700 x  500

  700 X  700

  800 X  800

  900 X  600

  900 X  900

1000 X 1000

4,00 kg

5,40 kg

7,10 kg

9,00 kg

9,00 kg

11,65 kg

14,10 kg

12,70 kg

15,15 kg

17,50 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAS

Type BAS:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124. 

● inbouwhoogte 75 mm.

● diepte van het luik 62 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie. 

● maatwerk mogelijk tot 
max. 1000 x 1000 mm.

CARODEK

c x d

A x B

5050

75

62
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1. omranding
  2. luik
  3. afdichting
  4. wapening
  5. inbusbout
  6. afdekkapje
  7. bodemplaat
  8. moer
  9. afdekdop

37

VLOERLUIKEN

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

 STSS3030 Roestvaststaal 316     50 kN    300 x 300 200 x 200         75   4,65
 STSS4040 Roestvaststaal 316     50 kN     400 x 400 300 x 300         75   6,90 
 STSS5050 Roestvaststaal 316      50 kN     500 x 500 400 x 400         75   9,15 
 STSS6060 Roestvaststaal 316     50 kN      600 x 600 500 x 500         75 11,70
 STSS7070 Roestvaststaal 316      50 kN     700 x 700 600 x 600         75 15,50
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 1 2 3 4 6 7 5 5 8

75
65

50 50c x d
A x B

Type STAS : modèle 
standard en aluminium, 
étanche aux odeurs et à 
l’eau
•	cadre	et	couvercle	composés	de	
profilés	en	aluminium	extrudé.

•	charge	minimale	15	kN	
conformément	à	la	norme	EN	124.

•	hauteur	d’encastrement	50	mm.

•	profondeur	du	couvercle	42	mm.

•	le	couvercle	est	pourvu	sur	la	face	intérieure	d’une	armature	flottante	
en	fil	d’acier	de	4	mm	d’épaisseur	
fixée	avec	des	clips	intégrés.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau	au	moyen	d’un	double	joint	de	
qualité	qui	assure	l’étanchéité	aux	
produits	chimiques.

•	le	cadre	et	le	couvercle	s’emboîtent	
de	façon	conique	de	manière	à	
éviter	que	le	couvercle	se	coince	
lors	de	l’ouverture.

•	tous	les	types	sont	livrés	complets	
avec	tous	les	accessoires	
nécessaires	et	des	instructions	de	
montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges
type STAS (étanche aux odeurs 
et à l’eau en aluminium)

couvercle	de	regard	Storax	de	type	STAR	(ou	
équivalent)	de	Storax	B.V.,	en	version	étanche	
aux	odeurs	et	à	l’eau,	en	aluminium.
Dimensions	intérieures	du	cadre	…..	x	….	mm.
Cadre	composé	de	profilés	en	aluminium	
extrudé.	Couvercle	composé	de	profilés	
en	aluminium	extrudé	avec	plaque	de	fond	
soudée,	une	armature	en	fil	d’acier	et	pourvu	
d’un	joint	de	qualité	assurant	l’étanchéité	
aux	produits	chimiques.	Le	couvercle	doit	
e^tre	fermé	avec	des	vis	à	six	pans	creux.	
Complet	avec	poignées.	À	encastrer	suivant	les	
instructions	du	fabricant.

1.	cadre
2.	couvercle
3.	joint	d’étanchéité
4.	armature
5.	vis	à	six	pans	creux
6.	bouchon
7.	plaque	de	fond
8.	écrou
9.	bouchon

dimensions standards type STAS
dimensions	
intérieures	
encadrement	
en	mm

type dimensions	
extérieures	
en	mm

poids	non	
rempli
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BAS 3030 

BAS 4040

BAS 5050

BAS 6060

BAS 7050

BAS 7070

BAS 8080

BAS 9070

BAS 9090

BAS 1010

  200 x 200

  300 x 300
 
  400 x 400

  500 x 500

  600 x 400

  600 x 600

  700 x 700

  800 x 600

  800 x 800

  900 x 900
 

   300 x  300

  400 x  400 

  500 x  500

   600 x  600

   700 x  500

  700 X  700

  800 X  800

  900 X  600

  900 X  900

1000 X 1000

   

4,00 kg
  

5,40 kg
  

7,10 kg

9,00 kg

9,00 kg

11,65 kg

14,10 kg

12,70 kg

15,15 kg

17,50 kg

CARODEK

c x d

A x B

5050

75

62

 STAS 3030 200 x 200 300 x 300   4,00 kg

 STAS 4040 300 x 300 400 x 400   5,40 kg

 STAS 5050 400 x 400 500 x 500   7,10 kg

 STAS 6060 500 x 500 600 x 600   9,00 kg

 STAS 7050 600 x 400 700 x 500   9,00 kg

 STAS 7070 600 x 600 700 x 700 11,65 kg

 STAS 8080 700 x 700 800 x 800 14,10 kg

 STAS 9070 800 x 600 900 x 600 12,70 kg

 STAS 9090 800 x 800 900 x 900 15,15 kg 
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Bestekomschrijving 
type BAS 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAS (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAS 3030

BAS 4040

BAS 5050

BAS 6060

BAS 7050

BAS 7070

BAS 8080

BAS 9070

BAS 9090

BAS 1010

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 400

600 x 600

700 x 700

800 x 600

800 x 800

900 x 900

  300 x  300

  400 x  400 

  500 x  500

  600 x  600

  700 x  500

  700 X  700

  800 X  800

  900 X  600

  900 X  900

1000 X 1000

4,00 kg

5,40 kg

7,10 kg

9,00 kg

9,00 kg

11,65 kg

14,10 kg

12,70 kg

15,15 kg

17,50 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAS

Type BAS:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124. 

● inbouwhoogte 75 mm.

● diepte van het luik 62 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie. 

● maatwerk mogelijk tot 
max. 1000 x 1000 mm.

CARODEK

c x d

A x B

5050

75

62
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Bestekomschrijving 
type BAR 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAR (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAR 3030

BAR 4040

BAR 5050

BAR 6060

BAR 7070

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 600  

  300 x 300

  400 x 400 

  500 x 500

  600 x 600

  700 x 700

3,15 kg

4,45 kg

6,00 kg

7,65 kg

9,70 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAR

Type BAR:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 50 mm.

● diepte van het luik 42 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

● maatwerk mogelijk tot 
max. 700 x 700 mm.

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

Type STSS:
roestvaststaal 316,
reuk- en waterdicht
● putrand en luik zijn 

vervaardigd van koudgevormd 
roestvaststaal kwaliteit 316.

● het luik is aan de binnen-
zijde voorzien van een wape-
ningsnet in r.v.s. van 50/50/4. 

● de zichtbare rand na het 
opvullen is 5 à 6 mm.

● type STSS is voorzien van een 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● inbouwhoogte 75 mm. Diepte
van het luik 65 mm.

● belasting minimaal 15 kN 
conform EN 124.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht.

● omranding en luik d.m.v.  
r.v.s inbusbouten verbonden.

● omranding en luik vatten 
conisch in elkaar zodat het
klemmen bij het uitnemen van 
het luik wordt voorkomen.

● buitenkader is voorzien van
aangelaste ankers en een 
omgeplooide rand voor extra 
stabiliteit.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Bestekomschrijving
type STSS (reuk- en waterdicht in roestvaststaal 316)
Tegeldeksel type STSS (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering
in roestvaststaal 316. Buitenkant kader ......x......mm. De omranding van koudgevormd roestvast-
staal. Het luik van koudgevormde roestvaststalen profielen met een ingelaste bodemplaat,  een
wapening van 8 mm getordeerd r.v.s. staaldraad en voorzien van een hoogwaardige
chemicaliënbestendige afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

 Standaardafmetingen tegeldeksel STSS
      type        materiaal        belasting  buitenkant kader putmaat inbouwhoogte gewicht

                       in mm   in mm       in mm   in kg

 STSS3030 Roestvaststaal 316     50 kN     300 x 300 200 x 200         75   4,65
 STSS4040 Roestvaststaal 316     50 kN     400 x 400 300 x 300         75   6,90 
 STSS5050 Roestvaststaal 316     50 kN     500 x 500 400 x 400         75   9,15 
 STSS6060 Roestvaststaal 316     50 kN      600 x 600 500 x 500         75 11,70
 STSS7070 Roestvaststaal 316     50 kN     700 x 700 600 x 600         75 15,50

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be

1. omranding
  2. luik
  3. afdichting
  4. wapening
  5. inbusbout M8
  6. aanlasmoer
  7. afstandsbus
  8. stripanker
  9. afdekkapje

1 2 3 4 6 7 5 5 8

75
65

50 50c x d
A x B
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Bestekomschrijving 
type BAS 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAS (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAS 3030

BAS 4040

BAS 5050

BAS 6060

BAS 7050

BAS 7070

BAS 8080

BAS 9070

BAS 9090

BAS 1010

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 400

600 x 600

700 x 700

800 x 600

800 x 800

900 x 900

  300 x  300

  400 x  400 

  500 x  500

  600 x  600

  700 x  500

  700 X  700

  800 X  800

  900 X  600

  900 X  900

1000 X 1000

4,00 kg

5,40 kg

7,10 kg

9,00 kg

9,00 kg

11,65 kg

14,10 kg

12,70 kg

15,15 kg

17,50 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAS

Type BAS:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124. 

● inbouwhoogte 75 mm.

● diepte van het luik 62 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie. 

● maatwerk mogelijk tot 
max. 1000 x 1000 mm.

CARODEK

c x d

A x B

5050

75

62

Type STAS:
standaarduitvoering
in aluminium,
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd 

van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.

● belasting minimaal 15 kN
conform EN 124.

● inbouwhoogte 75 mm.

● diepte van het luik 62 mm.

● het luik aan de binnenzijde
voorzien van een zwevende 
wapening van 4 mm dik 
staaldraad vastgezet met 
ingebouwde klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● omranding en luik vatten 
conisch in elkaar zodat 
klemmen bij het uitnemen
wordt voorkomen.

● alle types worden compleet
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie.

Standaardafmetingen type STAS
 type binnenmaat uitwendige gewicht

putomranding afmeting ongevuld
in mm in mm

 STAS 3030 200 x 200 300 x 300   4,00 kg

 STAS 4040 300 x 300 400 x 400   5,40 kg

 STAS 5050 400 x 400 500 x 500   7,10 kg

 STAS 6060 500 x 500 600 x 600   9,00 kg

 STAS 7050 600 x 400 700 x 500   9,00 kg

 STAS 7070 600 x 600 700 x 700 11,65 kg

 STAS 8080 700 x 700 800 x 800 14,10 kg

 STAS 9070 800 x 600 900 x 600 12,70 kg

 STAS 9090 800 x 800 900 x 900 15,15 kg

Bestekomschrijving
type STAS
(reuk- en waterdicht
in aluminium)
Storax tegeldeksel type STAS (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. in reuk- en water-
dichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand ......x......mm.
De omranding van geëxtrudeerde aluminium
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium
profielen met een ingelaste bodemplaat, een
wapening van staaldraad en voorzien van
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige
afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbus-
bouten. Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de
fabrikant.
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Bestekomschrijving 
type BAS 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAS (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAS 3030

BAS 4040

BAS 5050

BAS 6060

BAS 7050

BAS 7070

BAS 8080

BAS 9070

BAS 9090

BAS 1010

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 400

600 x 600

700 x 700

800 x 600

800 x 800

900 x 900

  300 x  300

  400 x  400 

  500 x  500

  600 x  600

  700 x  500

  700 X  700

  800 X  800

  900 X  600

  900 X  900

1000 X 1000

4,00 kg

5,40 kg

7,10 kg

9,00 kg

9,00 kg

11,65 kg

14,10 kg

12,70 kg

15,15 kg

17,50 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAS

Type BAS:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124. 

● inbouwhoogte 75 mm.

● diepte van het luik 62 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke
montage-instructie. 

● maatwerk mogelijk tot 
max. 1000 x 1000 mm.

CARODEK

c x d

A x B

5050

75

62
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afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

 STSS3030 Roestvaststaal 316     50 kN    300 x 300 200 x 200         75   4,65
 STSS4040 Roestvaststaal 316     50 kN     400 x 400 300 x 300         75   6,90 
 STSS5050 Roestvaststaal 316      50 kN     500 x 500 400 x 400         75   9,15 
 STSS6060 Roestvaststaal 316     50 kN      600 x 600 500 x 500         75 11,70
 STSS7070 Roestvaststaal 316      50 kN     700 x 700 600 x 600         75 15,50
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 1 2 3 4 6 7 5 5 8

75
65

50 50c x d
A x B

Dimensions standards du couvercle de regard STSS
type matériau charge dimensions	

extérieures	du	
cadre	en	mm

dimensions	
du	trou
en	mm

hauteur	
d’encastrement	

en	mm

poids
en	kg

Type STSS : acier 
inoxydable 316, étanche 
aux odeurs et à l’eau
•	cadre	et	couvercle	fabriqués	en	acier	inoxydable	formé	à	froid	de	qualité	
316.

•	le	couvercle	est	pourvu	sur	la	face	intérieure	d’un	treillis	d’armature	en	
inox	de	50/50/4.

•	le	bord	visible	après	remplissage	fait	
de	5	à	6	mm.

•	le	type	STSS	est	pourvu	d’un	joint	de	qualité	qui	assure	l’étanchéité	aux	
produits	chimiques.

•	hauteur	d’encastrement	75	mm.	
Profondeur	du	couvercle	65	mm.

•	charge	minimale	15	kN	
conformément	à	la	norme	EN	124.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.•	le	cadre	et	le	couvercle	sont	reliés	entre	eux	à	l’aide	de

•	vis	à	six	pans	creux	en	acier	inoxydable.

•	le	cadre	et	le	couvercle	s’emboîtent	
de	façon	conique	de	manière	à	éviter	
que	le	couvercle	se	coince	lors	de	
l’ouverture.

•	le	cadre	extérieur	est	pourvu	d’ancres	soudées	et	d’un	bord	replié	pour	une	
plus	grande	stabilité.

•	tous	les	types	sont	livrés	complets	
avec	tous	les	accessoires	
nécessaires	et	des	instructions	de	
montage	claires.

COUVERCLES DE REGARDS

1.	cadre
2.	couvercle
3.	joint	d’étanchéité
4.	armature
5.	vis	à	six	pans	creux	M8
6.	écrou	soudé
7.	douille	d’écartement
8.	ancre
9.	bouchon

Descriptif cahier des charges
type STSS (étanche aux odeurs et à l’eau en aluminium)

Couvercle	de	regard	de	type	STSS	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.,	en	version	étanche	aux	odeurs	
et	à	l’eau,	en	acier	inoxydable	316.	Dimensions	extérieures	du	cadre	…..	x	….	mm.
Cadre	composé	de	profilés	en	acier	inoxydable	formé	à	froid	avec	plaque	de	fond	soudée,	une	
armature	en	fil	d’acier	inoxydable	torsadé	de	8	mm	et	pourvu	d’un	joint	de	qualité	assurant	
l’étanchéité	aux	produits	chimiques.	Le	couvercle	doit	être	fermé	avec	des	vis	à	six	pans	creux.	
Complet	avec	poignées.	À	encastrer	suivant	les	instructions	du	fabricant.
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wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

 STRV4040       Aluminium     50 kN     400 x 400 300 x 300         50   4,85
 STRV5050       Aluminium     50 kN     500 x 500 400 x 400         50   7,40 
 STRV6060       Aluminium      50 kN     600 x 600 500 x 500         50   9,60 
 STRV7070       Aluminium     50 kN       700 x 700 600 x 600         50 13,05
 STRV8080       Aluminium      50 kN     800 x 800 700 x 700         50 16,30
 STRV9070       Aluminium     50 kN      900 x 700 800 x 600         50 16,30
 STRV9090       Aluminium     50 kN      900 x 900 800 x 800         50 19,50
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Type VLB:
geïsoleerd vloerluik 
voor woningbouw 
conform Bouwbesluit
● 22 mm dikke cementgebonden

houtvezelplaat voorzien van een
watervast verlijmde isolatielaag
van vlamdovend polystyreen.

● RC waarde 2,5 m2 K/W tot 
5,0 m2 K/W.

● de cementgebonden houtvezel-
plaat heeft de volgende 
eigenschappen:

- plaatmateriaal getest conform 
NEN 6065/6066.

- absoluut asbestvrij.
- rot niet, onaantastbaar voor

micro-organismen.
- vorst- en vochtbestendig.
- geeft geen schadelijke gassen af.
● type VLB is standaard voorzien

van een afdichtingsband aan de
onderzijde van het luik.

● type VLB is standaard voorzien
van 2 verzonken luikringen om 
het luik onbeschadigd te kunnen 
openen.

● belasting: 300 kg.
● 6 standaard afmetingen.
● ook leverbaar op maat.
● bijpassende thermisch verzinkte 

vloerluikomrandingen van 
25x25x2,5 mm inclusief aange-
laste ankers kunnen worden 
meegeleverd.

Bestekomschrijving
type VLB
Storax geïsoleerd vloerluik type VLB 
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. 
bestaande uit een cementgebonden 
houtvezelplaat, getest conform NEN 
6065/6066, voorzien van een watervast 
verlijmde isolatielaag van vlamdovend 
polystyreen met een RC waarde van 
2,5 m2 K/W tot 5,0 m2 K/W. 

Het vloerluik passend in een putrand met 
een binnenafmeting van....x....mm.
Het vloerluik voorzien van een afdich-
tingsband rondom aan de onderzijde van 
het luik en 2 stuks verzonken luikringen 
aan de bovenzijde.

VLB 64

VLB 65

VLB 75

VLB 85

VLB 86

VLB 96

595 x 395

595 x 495

695 x 495

795 x 495

795 x 595

895 x 595

type afmetingen in mm
Standaard afmetingen type VLB

VLOERLUIKENconform Bouwbesluit
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Bestekomschrijving 
type BAR 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAR (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAR 3030

BAR 4040

BAR 5050

BAR 6060

BAR 7070

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 600  

  300 x 300

  400 x 400 

  500 x 500

  600 x 600

  700 x 700

3,15 kg

4,45 kg

6,00 kg

7,65 kg

9,70 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAR

Type BAR:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 50 mm.

● diepte van het luik 42 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

● maatwerk mogelijk tot 
max. 700 x 700 mm.

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

Type STRV:
reuk- en waterdicht
met blanke aluminium
tranenplaat
● inbouwhoogte 50 mm.
● totale hoogte 50 mm.
● belasting minimaal 15 kN 

conform EN 124.
● gegarandeerd reuk- en water-

dicht.
● luik van versterkte 

aluminium tranenplaat.
● omranding en luik door 

middel van inbusbouten 
verbonden.

● oppervlak: blank aluminium.
● omranding vervaardigd van 

geëxtrudeerde aluminium 
profielen.Bestekomschrijving

type STRV (reuk- en waterdicht)
Tegeldeksel type STRV (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering.
De omranding van geprofileerd aluminium met een doorlopende verankeringsrib. Buitenkant
kader ......x......mm. Het luik van blank aluminum, dikte 5/7 versterkt met loopvlak van tranenplaat.
Afgedicht met een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Omranding en luik d.m.v.
inbusbouten verbonden. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de
fabrikant.

 Standaardafmetingen tegeldeksel STRV
      type        materiaal   belasting  buitenkant kader putmaat inbouwhoogte gewicht

                       in mm   in mm       in mm   in kg
 STRV4040       Aluminium     50 kN     400 x 400 300 x 300         50   4,85
 STRV5050       Aluminium     50 kN     500 x 500 400 x 400         50   7,40 
 STRV6060       Aluminium     50 kN     600 x 600 500 x 500         50   9,60 
 STRV7070       Aluminium     50 kN      700 x 700 600 x 600         50 13,05
 STRV8080       Aluminium     50 kN     800 x 800 700 x 700         50 16,30
 STRV9070       Aluminium     50 kN      900 x 700 800 x 600         50 16,30
 STRV9090       Aluminium     50 kN      900 x 900 800 x 800         50 19,50
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50 50c x d
A x B

1. omranding
  2. afdekplaat
  3. afdichting
  4. inbusbout 10
  5. aanlasmoer
  7. versteviging
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VLB 64

VLB 65

VLB 75

VLB 85

VLB 86

VLB 96

595 x 395

595 x 495

695 x 495

795 x 495

795 x 595

895 x 595

conform Bouwbesluit
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Type STRV :
étanche aux odeurs et 
à l’eau avec plaque en 
aluminium larmée
•	hauteur	d’encastrement	50	mm.

•	hauteur	totale	50	mm.

•	charge	minimale	15	kN	
conformément	à	la	norme	EN	124.

•	garanti	étanche	aux	odeurs	et	à	l’eau.

•	couvercle	en	plaque	d’aluminium	
larmée	renforcée.

•	cadre	et	couvercle	reliés	entre	eux	à	l’aide	de	vis	six	pans	creux.

•	surface	:	aluminium	naturel.

•	cadre	composés	de	profils	en	
aluminium	extrudé.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges
type STRV (étanche aux odeurs et à l’eau)

Couvercle	de	regard	de	type	STRV	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.,	en	version	étanche	aux	odeurs	
et	à	l’eau,	Cadre	en	profilés	aluminium	avec	rainure	d’ancrage	continue.	Dimensions	extérieures	
du	cadre	…..	x	….	mm.	Couvercle	en	aluminium	naturel,	épaisseur	5/7,	renforcé	avec	surface	
practicable	en	plaque	larmée.	Pourvu	d’un	joint	de	qualité	assurant	l’étanchéité	aux	produits	
chimiques.	Cadre	et	couvercle	reliés	entre	eux	au	moyen	de	vis	à	six	pans	creux.	Complet	avec	
poignées.	À	encastrer	suivant	les	instructions	du	fabricant.

1.	cadre
2.	couvercle
3.	joint	d’étanchéité
4.	vis	à	six	pans	creux	10
5.	écrou	soudé
7.	renfort

Dimensions standards du couvercle de regard STRV
type matériau charge dimensions	

extérieures	du	cadre	
en	mm

dimensions	
du	trou	en	

mm

hauteur	
d’encastrement	

en	mm

poids
en	kg



38

VLOERLUIKEN

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

 STRV4040       Aluminium     50 kN     400 x 400 300 x 300         50   4,85
 STRV5050       Aluminium     50 kN     500 x 500 400 x 400         50   7,40 
 STRV6060       Aluminium      50 kN     600 x 600 500 x 500         50   9,60 
 STRV7070       Aluminium     50 kN       700 x 700 600 x 600         50 13,05
 STRV8080       Aluminium      50 kN     800 x 800 700 x 700         50 16,30
 STRV9070       Aluminium     50 kN      900 x 700 800 x 600         50 16,30
 STRV9090       Aluminium     50 kN      900 x 900 800 x 800         50 19,50
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Type VLB:
geïsoleerd vloerluik 
voor woningbouw 
conform Bouwbesluit
● 22 mm dikke cementgebonden

houtvezelplaat voorzien van een
watervast verlijmde isolatielaag
van vlamdovend polystyreen.

● RC waarde 2,5 m2 K/W tot 
5,0 m2 K/W.

● de cementgebonden houtvezel-
plaat heeft de volgende 
eigenschappen:

- plaatmateriaal getest conform 
NEN 6065/6066.

- absoluut asbestvrij.
- rot niet, onaantastbaar voor

micro-organismen.
- vorst- en vochtbestendig.
- geeft geen schadelijke gassen af.
● type VLB is standaard voorzien

van een afdichtingsband aan de
onderzijde van het luik.

● type VLB is standaard voorzien
van 2 verzonken luikringen om 
het luik onbeschadigd te kunnen 
openen.

● belasting: 300 kg.
● 6 standaard afmetingen.
● ook leverbaar op maat.
● bijpassende thermisch verzinkte 

vloerluikomrandingen van 
25x25x2,5 mm inclusief aange-
laste ankers kunnen worden 
meegeleverd.

Bestekomschrijving
type VLB
Storax geïsoleerd vloerluik type VLB 
(of gelijkwaardig) van Storax B.V. 
bestaande uit een cementgebonden 
houtvezelplaat, getest conform NEN 
6065/6066, voorzien van een watervast 
verlijmde isolatielaag van vlamdovend 
polystyreen met een RC waarde van 
2,5 m2 K/W tot 5,0 m2 K/W. 

Het vloerluik passend in een putrand met 
een binnenafmeting van....x....mm.
Het vloerluik voorzien van een afdich-
tingsband rondom aan de onderzijde van 
het luik en 2 stuks verzonken luikringen 
aan de bovenzijde.

VLB 64

VLB 65

VLB 75

VLB 85

VLB 86

VLB 96

595 x 395

595 x 495

695 x 495

795 x 495

795 x 595

895 x 595

type afmetingen in mm
Standaard afmetingen type VLB

VLOERLUIKENconform Bouwbesluit
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Bestekomschrijving 
type BAR 
(reuk- en waterdicht 
in aluminium)

CARODEK vloerluik type BAR (of gelijk-
waardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in 
reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.
Binnenmaat van de putrand .......x......mm. 
De omranding van geëxtrudeerde aluminium 
profielen.
Het luik van geëxtrudeerde aluminium 
profielen met een ingelaste bodemplaat, een 
wapening van staaldraad en voorzien van 
een hoogwaardige, chemicaliënbestendige 
afdichting.
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.
Compleet met handgrepen. In te bouwen 
volgens de instructies van de fabrikant.

BAR 3030

BAR 4040

BAR 5050

BAR 6060

BAR 7070

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 600  

  300 x 300

  400 x 400 

  500 x 500

  600 x 600

  700 x 700

3,15 kg

4,45 kg

6,00 kg

7,65 kg

9,70 kg

type binnenmaat
putomranding 
in mm

uitwendige
afmeting
in mm

gewicht
ongevuld

Standaardafmetingen type BAR

Type BAR:
standaarduitvoering 
in aluminium, 
reuk- en waterdicht
● omranding en luik vervaardigd

van geëxtrudeerde aluminium
profielen.

● breuklast 125 kN conform EN 124.

● inbouwhoogte 50 mm.

● diepte van het luik 42 mm.

● het luik aan de binnenzijde 
voorzien van een zwevende 
wapening van staaldraad 
vastgezet met ingebouwde 
klipsen.

● gegarandeerd reuk- en water-
dicht d.m.v. een dubbele 
hoogwaardige, chemicaliën-
bestendige afdichting.

● alle types worden compleet 
geleverd met alle benodigde
toebehoren en een duidelijke 
montage-instructie.

● maatwerk mogelijk tot 
max. 700 x 700 mm.

CARODEK

50 50

50

42

c x d

A x B

Type STRV:
reuk- en waterdicht
met blanke aluminium
tranenplaat
● inbouwhoogte 50 mm.
● totale hoogte 50 mm.
● belasting minimaal 15 kN 

conform EN 124.
● gegarandeerd reuk- en water-

dicht.
● luik van versterkte 

aluminium tranenplaat.
● omranding en luik door 

middel van inbusbouten 
verbonden.

● oppervlak: blank aluminium.
● omranding vervaardigd van 

geëxtrudeerde aluminium 
profielen.Bestekomschrijving

type STRV (reuk- en waterdicht)
Tegeldeksel type STRV (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering.
De omranding van geprofileerd aluminium met een doorlopende verankeringsrib. Buitenkant
kader ......x......mm. Het luik van blank aluminum, dikte 5/7 versterkt met loopvlak van tranenplaat.
Afgedicht met een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Omranding en luik d.m.v.
inbusbouten verbonden. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de
fabrikant.

 Standaardafmetingen tegeldeksel STRV
      type        materiaal   belasting  buitenkant kader putmaat inbouwhoogte gewicht

                       in mm   in mm       in mm   in kg
 STRV4040       Aluminium     50 kN     400 x 400 300 x 300         50   4,85
 STRV5050       Aluminium     50 kN     500 x 500 400 x 400         50   7,40 
 STRV6060       Aluminium     50 kN     600 x 600 500 x 500         50   9,60 
 STRV7070       Aluminium     50 kN      700 x 700 600 x 600         50 13,05
 STRV8080       Aluminium     50 kN     800 x 800 700 x 700         50 16,30
 STRV9070       Aluminium     50 kN      900 x 700 800 x 600         50 16,30
 STRV9090       Aluminium     50 kN      900 x 900 800 x 800         50 19,50
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VLB 64

VLB 65

VLB 75

VLB 85

VLB 86

VLB 96

595 x 395

595 x 495

695 x 495

795 x 495

795 x 595

895 x 595

conform Bouwbesluit
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Type VLB : couvercle de 
regard isolé
conforme au Décret sur la 
construction
•	panneau	d’aggloméré	lié	au	ciment	
de	22	mm	d’épaisseur	pourvu	d’une	
couche	d’isolation	collée	de	façon	
étanche	à	l’eau	en	polystyrène	
ignifugé.

•	Valeur	RC	de	2,5	m2	K/W		à	5,0	m2	
K/W.

•	le	panneau	en	aggloméré	lié	au	
ciment	possède	les	caractéristiques	
suivantes:

-	panneau	testé	conformément	à	la	
norme	NEN6065/6066.
-	absence	totale	d’amiante.
-	imputrescible,	insensible	aux	micro-
organismes.
-	résistant	au	gel	et	à	l’humidité.
-	n’émet	pas	de	gaz	nocifs.

•	le	type	VLB	est	pourvu	de	manière	
standard	d’une	bande	d’étanchéité	sur	
la	face	inférieure	du	couvercle.

•	le	type	VLB	est	pourvu	de	2	anneaux	encastrés	pour	pouvoir	ouvrir	le	
couvercle	sans	l’endommager.

•	charge	admissible	:	300	kg.

•	6	dimensions	standards.

•	également	réalisable	sur	mesure.

•	les	encadrements	de	25x25x2,5	mm	
galvanisés	à	chaud	assortis,	y	compris	
ancrages	soudés	peuvent	être	fournis.

COUVERCLES DE REGARDS

Descriptif cahier des charges

Couvercle	de	regard	isolé	Storax	de	type	
VLB	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.	composé	
d’un	panneau	aggloméré	lié	au	ciment,	testé	
conformément	à	la	norme	NEN	6065/6066,	
pourvu	d’une	couche	d’isolation	collée	de	
façon	étanche	en	polystyrène	ignifugé	avec	
une	fvaleur	RC	de	2,5	m2	K/W	à		5,0	m2	K/W.
Le	couvercle	convient	pour	un	regard	aux	
dimensions	intérieures	de....x…..	mm.	
Le	couvercle	est	pourvu	d’une	bande	
d’étanchéité	sur	tout	le	pourtour	sur	la	face	
inférieure	du	couvercle	et	de	2	anneaux	
encastrés	sur	le	dessus.

dimensions standards type VLB
type dimensions	en	mm

1.	 panneau	aggloméré	
	 lié	au	ciment	de	22	mm	
	 d’épaisseur
2.	 polystyrène
3.	 bande	d’étanchéité
4.	 anneau	encastré
5.	 encadreemnt	en	acier	
	 galvanisé
6.	 ancre
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Bestekomschrijving
elektrisch bediend maatwerk vloerluik type STQ
Storax roestvaststalen vloerluik op maat type STQ (of gelijkwaardig) van Storax B.V.
Het luik in te meten, te tekenen, te produceren en te monteren door Storax B.V.
Keuze uit basis die bekleed kan worden met vloerafwerking of beloopbaar gehard
veiligheidsglas. Keuze uit handmatige bediening of d.m.v. een stille motor.
Keuze uit vele modellen en maten: langwerpig, vierkant of halfrond.

ELEKTRISCH BEDIENDE 
ROESTVASTSTALEN VLOERLUIKEN

Specificatie type STQ
● luxe toegangsluik voor kelders e.d.
● maatwerk in RVS volledig aangepast aan uw siuatie. 
● inclusief inmeten, tekenwerk, productie en montage.
● keuze voor luik met houten basis die bekleed kan

worden met hetzelfde materiaal als de vloer (tegels, 
tapijt, parket, pvc of laminaat). 

● keuze voor luik met beloopbaar, gehard veiligheids-
glas transparant, krasvrij en eenvoudig te reinigen. 
Een chique eyecatcher.

● bediening naar keuze handmatig of elektrisch d.m.v.
een wandschakelaar. Elk luik heeft een bijpassende 
stille motor waarmee een korte open- en sluittijd is 
gegarandeerd.

● keuze uit vele modellen: langwerpig, vierkant, half-
rond. Bij de langwerpige modellen kunnen de 
scharnieren, afhankelijk van het formaat, zowel aan 
de korte als aan de lange kant zitten.

Toepassingen
● bovenaan een trap. 
● toegang tot een kelder. 
● zicht op en toegang tot een ondiepe mini wijnkelder. 
● toegang tot grote wijnkelder of mancave.
● toegang tot aparte ruimte in restaurant, hotel, 

kantoor, etc., etc.
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TRAPPES DE SOL ÉLECTRIQUES 
EN ACIER INOXYDABLE

Spécifications type STQ

Applications

•	trappe	d’accès	de	luxe	pour	caves,	etc.•	sur	mesure	en	acier	inoxydable,	entièrement	adapté	à	
votre	situation.

•	y	compris	mesurage,	dessins,	fabrication	et	installation.

•	choix	de	la	trappe	avec	base	en	bois	pouvant	être	revêtue	avec	la	même	matière	que	le	revêtement	de	sol	
(carrelage,	moquette,	parquet,	pvc	ou	stratifié).

•	choix	de	la	trappe	avec	vitre	practicable	en	verre	de	sécurité	trempé,	résistant	aux	rayures	et	facile	à	nettoyer.	
Un	élément	attractif	chic

•	commande	au	choix	manuelle	ou	électrique	au	moyen	
d’un	interrupteur	mural.	Chaque	trappe	possède	un	
moteur	correspondant	silencieux	qui	garantit	un	délai	
d’où	verture	et	de	fermeture	court.

•	choix	parmi	un	grand	nombre	de	modèles	:	longs,	carrés,	
demi-ronds.	Sur	les	modèles	longs,	les	charnières	
peuvent	se	trouver	tant	sur	la	longueur	que	sur	la	largeur,	
en	focntion	du	format.

•	en	haut	d’un	escalier.•	accès	à	une	cave.•	vue	sur	une	entrée	d’une	mini-cave	à	vin	peu	profonde.

•	accès	à	une	grande	cave	à	vin	ou	mancave.

•	accès	à	un	espace	séparé	dans	un	restaurant,	hôtel,	bureau,	etc.,	etc.

Descriptif cahier des charges
trappe électrique sur mesure de type STQ

Trappe	en	acier	inoxydable	Storax	de	type	STQ	(ou	équivalent)	de	Storax	
B.V.	La	trappe	est	mesurée,	dessinée,	fabriquée	et	installée	par	Storax	B.V.	
Choix	quant	à	la	base	qui	peut	être	revêtue	avec	la	revêtement	de	sol	ou	
une	vitre	de	sécurité	en	verre	trempé	practicable.	Choix	entre	commande	
manuelle	ou	à	l’aide	d’un	moteur	silencieux.	Chois	entre	un	grand	nombre	
de	modèles	et	de	dimensions	:	longs,	carrés	ou	semi-ronds.
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ELEKTRISCH BEDIENDE 
ROESTVASTSTALEN TEGELDEKSELS
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Bestekomschrijving
elektrisch bediend maatwerk vloerluik type STQ
Storax roestvaststalen vloerluik op maat type STQ (of gelijkwaardig) van Storax B.V.
Het luik in te meten, te tekenen, te produceren en te monteren door Storax B.V.
Keuze uit basis die bekleed kan worden met vloerafwerking of beloopbaar gehard
veiligheidsglas. Keuze uit handmatige bediening of d.m.v. een stille motor.
Keuze uit vele modellen en maten: langwerpig, vierkant of halfrond.

ELEKTRISCH BEDIENDE 
ROESTVASTSTALEN VLOERLUIKEN

Specificatie type STQ
● luxe toegangsluik voor kelders e.d.
● maatwerk in RVS volledig aangepast aan uw siuatie. 
● inclusief inmeten, tekenwerk, productie en montage.
● keuze voor luik met houten basis die bekleed kan

worden met hetzelfde materiaal als de vloer (tegels, 
tapijt, parket, pvc of laminaat). 

● keuze voor luik met beloopbaar, gehard veiligheids-
glas transparant, krasvrij en eenvoudig te reinigen. 
Een chique eyecatcher.

● bediening naar keuze handmatig of elektrisch d.m.v.
een wandschakelaar. Elk luik heeft een bijpassende 
stille motor waarmee een korte open- en sluittijd is 
gegarandeerd.

● keuze uit vele modellen: langwerpig, vierkant, half-
rond. Bij de langwerpige modellen kunnen de 
scharnieren, afhankelijk van het formaat, zowel aan 
de korte als aan de lange kant zitten.

Toepassingen
● bovenaan een trap. 
● toegang tot een kelder. 
● zicht op en toegang tot een ondiepe mini wijnkelder. 
● toegang tot grote wijnkelder of mancave.
● toegang tot aparte ruimte in restaurant, hotel, 

kantoor, etc., etc.
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TRAPPES DE SOL ÉLECTRIQUES 
EN ACIER INOXYDABLE
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50/50/4

STW-55 R   500 x 500 600 x 600

STW-55 L   500 x 500 600 x 600 

STW-66 R   600 x 600 700 x 700

STW-66 L   600 x 600 700 x 700

STW-88 R   800 x 800 900 x 900

STW-88 L   800 x 800 900 x 900
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Bestekomschrijving type ST
Storax brandwerend wandluik type ST (of gelijkwaar-
dig) van Storax B.V. 
Binnenmaat van het luik:......x...... mm. 
Scharnierzijde .......links (L) of rechts (R). 
Dubbelwandig deurblad, dik 62 mm voorzien van 
minerale isolatie. Rondom een hoekkozijn met een 
dikte van 1,5 mm. Het geheel verzinkt en gecoat in 
een grondlaag RAL 9002 (grijswit). Het luik voorzien 
van 1 constructiescharnier met kogellager en 
1 veerscharnier. Insteekslot met wissel conform DIN 
18250. Type ST getest conform 

BRANDWERENDE STALEN
WANDLUIKEN

Brandwerende wandluiken

  30 minuten brandwerend - EW 30 / Ei2 30
  60 minuten brandwerend - EW 60 / Ei2 60
120 minuten brandwerend - EW 120
● deurblad

dubbelwandig, deurbladdikte 62 cm, 
plaatdikte 1 mm
isolatie: mineraal vezelplaat.

● kozijn
hoekkozijn rondom: dikte 1,5 mm
bevestiging d.m.v. schroefverbinding.

● oppervlaktebehandeling
verzinkt en gecoat in een grondlaag RAL 9002 
(grijswit) 
afwijkende kleur op aanvraag.

● scharnieren en sluitmiddelen
1 constructiescharnier met kogellager en  
1 veerscharnier
keuze: scharnier links (L) of rechts (R).

● beslag
insteekslot met wissel conform DIN 18250, 
voorbereid voor europrofielcilinder.
zwart kunststof krukgarnituur met baardcilinder en 
baardsleutel. Deze baardcilinder en baardsleutel 
zijn uitsluitend voor tijdens de bouwfase en dienen 
daarna te worden vervangen.

● test
De brandwerende wandluiken zijn getest conform 
NEN 6069 / EN 1634-1.

● ATTENTIE
Alle brandwerende wandluiken in buitengevels 
moeten sinds 1-11-2019 aan de CE normering 
voldoen. CE markering houdt in dat alle eigen-
schappen die op het CE-label vermeld staan, zijn 
getest volgens de Europese Norm (EN 1634 / EN 
14351). Gaarne bij opdracht opgeven of een luik 
gemonteerd gaat worden in een buitengevel of in 
een binnenwand.

   600 x   600 mm 516 x 516 ST   66-30 ST   66-60 ST   66-120
600 x   800 mm 516 x 716 ST   68-30 ST   68-60 ST   68-120
800 x    800 mm 716 x 716 ST   88-30 ST   88-60 ST   88-120

 1000 x 1000 mm 916 x 916 ST 110-30 ST 110-60 ST 110-120

Bij bestelling altijd opgeven: scharnier links (L) of scharnier rechts (R)

Bestelmaat in mm dagmaat in mm 30 minuten 60 minuten 120 minuten
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Luchtdichte stalen wandluiken
● dubbelwandig deurblad van verzinkte staalplaat met 

steenwol isolatie.
● verzinkt stalen inmetselraam met aangelaste 

inmetselankers.
● via beide zijden bedienbare aluminium knevelsluiting.
● afdichting van ATP rubber met een temperatuur-

bestendigheid van 90˚ C.
● toelaatbare drukbelasting in sluitrichting: 2000 Pa.

Bestekomschrijving type STW ........
Wandluik type STW ..............
Storax geïsoleerd wandluik (of gelijkwaardig)
van Storax B.V. 
Scharnierzijde .................
Binnenmaat van het luik ........... x ............. mm.
Bestaande uit een dubbelwandig deurblad van verzinkt staal, 
geïsoleerd met steenwol en een inmetselraam van gewalst 
hoekstaal 50 x 50 x 4 mm met aan beide verticale zijden 
2 inmetselankers.
Het deurblad is voorzien van een ATP afdichtingsrubber met 
een temperatuursbestendigheid van 90˚ C.
Het luik is via beide zijden bedienbaar door middel van een 
knevelsluiting.
Toelaatbare druk in sluitrichting: 2000 Pa.

LUCHTDICHTE STALEN WANDLUIKEN

50/50/4

Standaard afmetingen
type   dagmaat uitwendige

  in mm afmetingen in mm

STW-55 R   500 x 500 600 x 600

STW-55 L   500 x 500 600 x 600

STW-66 R   600 x 600 700 x 700

STW-66 L   600 x 600 700 x 700

STW-88 R   800 x 800 900 x 900

STW-88 L   800 x 800 900 x 900

R is scharnier rechts   
L is scharnier links  
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   600 x   600 mm 516 x 516 ST   66-30 ST   66-60 ST   66-120
600 x   800 mm 516 x 716 ST   68-30 ST   68-60 ST   68-120
800 x    800 mm 716 x 716 ST   88-30 ST   88-60 ST   88-120

 1000 x 1000 mm 916 x 916 ST 110-30 ST 110-60 ST 110-120
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Trappes murales étanches à l’air en 
acier
•	porte	à	double	paroi	en	tôle	d’acier	galvanisé	avec	isolation	en	laine	de	roche.

•	cadre	en	acier	galvanisé	à	maçonner	avec	ancres	soudées.

•	serrure	à	came	batteuse	en	aluminium	pouvant	être	
commandée	des	deux	côtés.

•	joint	d’étanchéité	en	caoutchouc	ATP	résistant	à	une	température	de	90	°C.

•	pression	admissible	dans	le	sens	de	la	fermeture	:	2000	Pa.

TRAPPES MURALES
ÉTANCHES À L’AIR EN ACIER

Descriptif cahier des charges type STW ........

Trappe	murale	STW	….............
Trappe	murale	isolée	Storax	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.
Côté	charnière	…..............
Dimensions	intérieures	de	la	trappe	...........	X	….......	mm.
Composé	d’une	porte	à	double	paroi	en	acier	galvanisé,	avec	isolation	en	
laine	de	roche	et	cadre	à	maçonner	en	acier	en	cornière	laminé	de	50	x	50	x	
4	mm	avec	des	deux	côtés	verticaux	2	ancres	de	fixation	à	maçonner.
La	porte	est	pourvue	d’un	joint	d’étanchéité	en	caoutchouc	ATP	résistant	à	
une	température	de	90	°C°.
La	porte	peut	être	ouverte	des	deux	côtés	à	l’aide	d’une	serrure	à	came	
batteuse.
Pression	admissible	dans	le	sens	de	la	fermeture	:	2000	Pa.

Dimensions standards
type ouverture	

en	mm
dimensions	
extérieures	en	mm

1	 Porte
2	 Isolation	en	laine
	 de	roche
3	 Serrure	à	came
	 battante
4	 Cadre	à	encastrer
5	 Joint	d’étanchéité

R charnière	droite

R charnière	droite
L	charnière	gauche

L	charnière	gauche
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50/50/4

STW-55 R   500 x 500 600 x 600

STW-55 L   500 x 500 600 x 600 

STW-66 R   600 x 600 700 x 700

STW-66 L   600 x 600 700 x 700

STW-88 R   800 x 800 900 x 900

STW-88 L   800 x 800 900 x 900
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Bestekomschrijving type ST
Storax brandwerend wandluik type ST (of gelijkwaar-
dig) van Storax B.V. 
Binnenmaat van het luik:......x...... mm. 
Scharnierzijde .......links (L) of rechts (R). 
Dubbelwandig deurblad, dik 62 mm voorzien van 
minerale isolatie. Rondom een hoekkozijn met een 
dikte van 1,5 mm. Het geheel verzinkt en gecoat in 
een grondlaag RAL 9002 (grijswit). Het luik voorzien 
van 1 constructiescharnier met kogellager en 
1 veerscharnier. Insteekslot met wissel conform DIN 
18250. Type ST getest conform 

BRANDWERENDE STALEN
WANDLUIKEN

Brandwerende wandluiken

  30 minuten brandwerend - EW 30 / Ei2 30
  60 minuten brandwerend - EW 60 / Ei2 60
120 minuten brandwerend - EW 120
● deurblad

dubbelwandig, deurbladdikte 62 cm, 
plaatdikte 1 mm
isolatie: mineraal vezelplaat.

● kozijn
hoekkozijn rondom: dikte 1,5 mm
bevestiging d.m.v. schroefverbinding.

● oppervlaktebehandeling
verzinkt en gecoat in een grondlaag RAL 9002 
(grijswit) 
afwijkende kleur op aanvraag.

● scharnieren en sluitmiddelen
1 constructiescharnier met kogellager en  
1 veerscharnier
keuze: scharnier links (L) of rechts (R).

● beslag
insteekslot met wissel conform DIN 18250, 
voorbereid voor europrofielcilinder.
zwart kunststof krukgarnituur met baardcilinder en 
baardsleutel. Deze baardcilinder en baardsleutel 
zijn uitsluitend voor tijdens de bouwfase en dienen 
daarna te worden vervangen.

● test
De brandwerende wandluiken zijn getest conform 
NEN 6069 / EN 1634-1.

● ATTENTIE
Alle brandwerende wandluiken in buitengevels 
moeten sinds 1-11-2019 aan de CE normering 
voldoen. CE markering houdt in dat alle eigen-
schappen die op het CE-label vermeld staan, zijn 
getest volgens de Europese Norm (EN 1634 / EN 
14351). Gaarne bij opdracht opgeven of een luik 
gemonteerd gaat worden in een buitengevel of in 
een binnenwand.

   600 x   600 mm 516 x 516 ST   66-30 ST   66-60 ST   66-120
600 x   800 mm 516 x 716 ST   68-30 ST   68-60 ST   68-120
800 x    800 mm 716 x 716 ST   88-30 ST   88-60 ST   88-120

 1000 x 1000 mm 916 x 916 ST 110-30 ST 110-60 ST 110-120

Bij bestelling altijd opgeven: scharnier links (L) of scharnier rechts (R)

Bestelmaat in mm dagmaat in mm 30 minuten 60 minuten 120 minuten
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Luchtdichte stalen wandluiken
● dubbelwandig deurblad van verzinkte staalplaat met 

steenwol isolatie.
● verzinkt stalen inmetselraam met aangelaste 

inmetselankers.
● via beide zijden bedienbare aluminium knevelsluiting.
● afdichting van ATP rubber met een temperatuur-

bestendigheid van 90˚ C.
● toelaatbare drukbelasting in sluitrichting: 2000 Pa.

Bestekomschrijving type STW ........
Wandluik type STW ..............
Storax geïsoleerd wandluik (of gelijkwaardig)
van Storax B.V. 
Scharnierzijde .................
Binnenmaat van het luik ........... x ............. mm.
Bestaande uit een dubbelwandig deurblad van verzinkt staal, 
geïsoleerd met steenwol en een inmetselraam van gewalst 
hoekstaal 50 x 50 x 4 mm met aan beide verticale zijden 
2 inmetselankers.
Het deurblad is voorzien van een ATP afdichtingsrubber met 
een temperatuursbestendigheid van 90˚ C.
Het luik is via beide zijden bedienbaar door middel van een 
knevelsluiting.
Toelaatbare druk in sluitrichting: 2000 Pa.

LUCHTDICHTE STALEN WANDLUIKEN

50/50/4

Standaard afmetingen
type   dagmaat uitwendige

  in mm afmetingen in mm

STW-55 R   500 x 500 600 x 600

STW-55 L   500 x 500 600 x 600

STW-66 R   600 x 600 700 x 700

STW-66 L   600 x 600 700 x 700

STW-88 R   800 x 800 900 x 900

STW-88 L   800 x 800 900 x 900

R is scharnier rechts   
L is scharnier links  
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   600 x   600 mm 516 x 516 ST   66-30 ST   66-60 ST   66-120
600 x   800 mm 516 x 716 ST   68-30 ST   68-60 ST   68-120
800 x    800 mm 716 x 716 ST   88-30 ST   88-60 ST   88-120

 1000 x 1000 mm 916 x 916 ST 110-30 ST 110-60 ST 110-120
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Trappes murales ignifuges

Résistance au feu 30 minutes - EW 30 /Ei2 30
Résistance au feu 60 minutes - EW 60 /Ei2 60
Résistance au feu 120 minutes - EW 120

Lors de la commande, veuillez toujours spécifier : charnière gauche (L) ou charnière droite (R)

Dimensions commande largeur libre 30 minutes 60 minutes 120 minutes

• porte 
double	paroi,	épaisseur	du	vantail	62	cm,	
épaisseur	de	la	tôle	1	mm	
isolation	:	panneau	aggloméré	minéral

• cadre 
cadre	en	angle	tout	autour	:	épaisseur	1,5	mm,	
fixation	à	l’aide	de	vis.

• traitement de surface 
galvanisé	et	revêtu	avec	un	apprêt	RAL	9002	(gris-blanc)	
couleur	différente	sur	demande

• charnières et quincaillerie 
1	charnière	intégrée	avec	roulement	à	billes	
et	1	charnière	à	ressort	
choix	:	charnière	gauche	(L)	ou	charnière	droite	(R)

• garnitures 
serrure	enfichable	avec	rechange	conformément	à	la	
norme	DIN	18250,	préparée	pour	cylindre	à	profil	euro.	
Poignée	synthétique	noire	avec	cylindre	et	clé	à	barbe.	Ce	
cylindre	et	cette	clé	servent	uniquement	pendant	la	phase	
de	construction	et	doivent	ensuite	être	remplacés.

• essais 
Les	trappes	murales	ignifuges	ont	été	testées	
conformément	à	la	norme	NEN	6069	/	EN	1634-1.

• ATTENTION 
Toute	les	trappes	murales	ignifuges	sur	les	façades	
extérieures	doivent	depuis	le	1/11/2019	porter	le	
marquage	CE.	Le	marquage	CE	implique	que	toutes	
les	caractéristiques	mentionnées	sur	le	label	CE	ont	été	
testées	suivant	la	norme	europenne	(EN	1634	/	EN	14351).	
Lors	de	la	commande,	merci	d’indiquer	si	la	trappe	sera	
montée	sur	une	façade	extérieur	ou	à	l’intérieur.

TRAPPES MURALES
IGNIFUGES EN ACIER

Descriptif cahier des charges type ST

Trappe	murale	ignifuge	de	type	ST	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.
Dimensions	intérieures	de	la	trappe	:......x…...	mm.
Charnière	côté	…....	gauche	(L)	ou	droite	(R).
Porte	double	paroi,	épaisseur	62	mm	pourvue	d’une	isolation	en	laine	
de	roche.	Cadre	d’angle	tout	autour	de	1,5	mm	d’épaisseur.	L’ensemble	
galvanisé	et	revêtu	d’un	apprêt	RAL	9002	(gris-blanc).	La	porte	est	pourvue	
d’une	charnière	intégrée	avec	roulement	à	billes	et	1	charnière	à	ressort.	
Serrure	enfichable	avec	rechange	conformément	à	la	norme	DIN	18250.	
Type	ST	testé	en	conformité	avec
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   200 x   200 mm 205 x   205 mm 130 x   150 mm  1,95
300 x   300 mm 305 x   305 mm 230 x   250 mm  3,44
300 x   600 mm 305 x   605 mm 230 x   550 mm  5,53 

   450 x   450 mm 455 x   455 mm 380 x   400 mm  6,00
   550 x   550 mm 555 x   555 mm 480 x   500 mm  7,95
   600 x   600 mm 605 x   605 mm 530 x   550 mm  8,84 
   600 x   900 mm 605 x   905 mm 530 x   850 mm  12,3
   600 x 1200 mm 605 x 1205 mm 530 x 1150 mm  15,5
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Vluchtluiken met dubbele veiligheid

Speciaal voor vluchtwegen uit ondergrondse ruimten 
zoals tunnels, parkeergarages en metrostations. 
In geval van een calamiteit wordt het luik geopend 
d.m.v. een signaal vanuit de brandmeldcentrale. 
Dit gebeurt elektrisch/hydraulisch.

Het unieke aan dit systeem is dat zelfs bij het niet 
ontvangen van dit signaal door uitval van hoofd- of 
noodstroom, het luik altijd nog geopend kan worden 
door het noodenergiesysteem (N.E.S). 
Dit systeem biedt dus een extra veiligheid en een 
dubbele zekerheid dat het luik altijd opengaat. 
Dit is ook de reden dat de RET in Rotterdam heeft 
besloten om Storax N.E.S vluchtluiken toe te 
passen bij de renovatie van de vluchtwegen in haar 
metrostations.
Het systeem is gepatenteerd.

Voordelen van het unieke 
N.E.S vluchtluik
● elektrisch/hydraulisch en handmatig te openen
● dubbele zekerheid dat het luik opengaat, zelfs 

wanneer zowel hoofd- als noodstroom uitvalt.

Bestekomschrijving N.E.S vluchtluik
N.E.S vluchtluik van Storax B.V. 
Materiaal: staal S235JR
Conservering: schooperen en moffelen in standaard RAL kleur
Binnenmaat van het luik: ........ x ........ mm
Scharnieren aan de korte of lange zijde
Bediening: elektrisch (400 volt) / hydraulisch
Voorzien van het unieke N.E.S systeem
Toelaatbare belasting: 400 kg/m2

Opties: bediening van buitenaf
waterafvoersysteem
geïsoleerd of niet geïsoleerd
zwaailicht of akoestische signalering

VLUCHTLUIKEN

EN 1090
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Bestekomschrijving type S 1000
Storax 60 minuten brandwerend stalen wand/plafond-
luik (of gelijkwaardig) van Storax B.V.
Afmeting van het luik ...x...mm. Scharnierzijde (altijd 
de langste zijde). 
Frame en deur vervaardigd van 1,2 mm dik elektroly-
tisch verzinkt staal. Het luik voorzien van minerale wol 
met folierug, afdichting rondom, verborgen scharnie-
ren en een standaardslot met sleutel.
Inbouwhoogte: 45 mm.
Het geheel mat gemoffeld in de kleur RAL 9010.

BRANDWERENDE
WAND/PLAFONDLUIKEN

Specificatie type S 1000
● 60 minuten brandwerend 

conform certificaat.
● 1.2 mm dik elektrolytisch 

verzinkt staal.
● CNC gefabriceerd conform 

ISO 9001/2015 en 
ISO 14001/2015.

● inbouwdiepte 45 mm.
● verborgen draaischarnier.
● standaard frame, slot en sleutel.
● afdichting rondom.
● standaard mat gemoffeld 

in de kleur RAL 9010.
● keuze uit 8 standaard afmetingen 

X x Y (Y = scharnierzijde).  
● onzichtbaar frame, dubbele deur, 

speciale slot-opties en andere 
RAL-kleuren op aanvraag.

   200 x   200 mm 205 x   205 mm 130 x   150 mm  1,95
300 x   300 mm 305 x   305 mm 230 x   250 mm  3,44
300 x   600 mm 305 x   605 mm 230 x   550 mm  5,53

   450 x   450 mm 455 x   455 mm 380 x   400 mm  6,00
   550 x   550 mm 555 x   555 mm 480 x   500 mm  7,95
   600 x   600 mm 605 x   605 mm 530 x   550 mm  8,84
   600 x   900 mm 605 x   905 mm 530 x   850 mm  12,3
   600 x 1200 mm 605 x 1205 mm 530 x 1150 mm  15,5

 afmetingen benodigde sparing   netto opening gewicht
    (X x Y)  in mm in mm     in kg

Standaard afmetingen type S 1000

Benodigde sparing X-maat + 5

X maat

Netto opening X-maat -/- 70

Rook en luchtdichte
afdichting

Standaard slot

Schroeven niet 
inclusief

25

Metalen deur

Draaischarnier

Witte PVC plug

Minerale wol
met folierug

Standaard frame

S 1000-1
S 2000-2
S 3000-3
S 4000-4
S 5000-5
S 6000-6
S 7000-7
S 8000-8

type
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TRAPPES DE SOL ÉLECTRIQUES 
EN ACIER INOXYDABLE

Specifications type S1000
•	résistance	au	feu	de	60	minutes	
conformément	au	certificat.

•	acier	électrozingué	de	2	mm	
d’épaisseur.

•	fabrication	CNC	conformément	aux	
normes	ISO	9001/2015	et

•	ISO	14001/2015.•	profondeur	d’encastrement	45	mm.

•	charnière	tournante	dissimulée.

•	scadre,	serrure	et	clé	standards.•	étanchéité	tout	autour.•	laqué	de	manière	standard	en	
couleur	mat	RAL	9010.

•	choix	parmi	8	dimensions	standards	
X	x	Y	(Y	=	côté	charnière).

•	cadre	invisible,	double	porte,	options	de	serrure	spéciales	et	autres	
couleurs	RAL	sur	demande.

Descriptif cahier des charges
S 1000

Trappe	mur/plafond	en	acier	avec	une	résistance	au	feu	
de	60	minutes	(ou	équivalent)	de	Storax	B.V.
Dimension	de	la	trappe	….	x	….	mm.	Charnière	(toujours	
sur	la	longueur).		
Cadre	et	trappe	fabriqués	en	acier	électrozingué	de	1,2	
mm	d’épaisseur.	La	trappe	est	pourvue	de	laine	minérale	
avec	un	film	au	dos,	un	joint	d’étanchéité	tout	autour,	des	
charnières	dissimulées	et	une	serrure	standard	avec	clé.
Hauteur	d’encastrement	:	45	mm.
L’ensemble	est	laqué	en	couleur	RAL	9010.

Dimensions standards type S1000
type dimensions

(X	x	Y)

Évidement	nécessaires	dimension	X	+	5
Dimension	X

Joint	d’étanchéité	à	la	
fumée	et	à	l’air

Serrure	standard

Vis	non	
comprises

Cadre	standardLaine	minérale	
avec	film

Bouchon
PVC	blanc

Porte	
métallique

Charnière	
tournante

Ouverture	nette	dimension	X	/	70

évidement	
nécessaire	en	mm

ouverture	nette	
en	mm

poids
en	kg
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   200 x   200 mm 205 x   205 mm 130 x   150 mm  1,95
300 x   300 mm 305 x   305 mm 230 x   250 mm  3,44
300 x   600 mm 305 x   605 mm 230 x   550 mm  5,53 

   450 x   450 mm 455 x   455 mm 380 x   400 mm  6,00
   550 x   550 mm 555 x   555 mm 480 x   500 mm  7,95
   600 x   600 mm 605 x   605 mm 530 x   550 mm  8,84 
   600 x   900 mm 605 x   905 mm 530 x   850 mm  12,3
   600 x 1200 mm 605 x 1205 mm 530 x 1150 mm  15,5
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Vluchtluiken met dubbele veiligheid

Speciaal voor vluchtwegen uit ondergrondse ruimten 
zoals tunnels, parkeergarages en metrostations. 
In geval van een calamiteit wordt het luik geopend 
d.m.v. een signaal vanuit de brandmeldcentrale. 
Dit gebeurt elektrisch/hydraulisch.

Het unieke aan dit systeem is dat zelfs bij het niet 
ontvangen van dit signaal door uitval van hoofd- of 
noodstroom, het luik altijd nog geopend kan worden 
door het noodenergiesysteem (N.E.S). 
Dit systeem biedt dus een extra veiligheid en een 
dubbele zekerheid dat het luik altijd opengaat. 
Dit is ook de reden dat de RET in Rotterdam heeft 
besloten om Storax N.E.S vluchtluiken toe te 
passen bij de renovatie van de vluchtwegen in haar 
metrostations.
Het systeem is gepatenteerd.

Voordelen van het unieke 
N.E.S vluchtluik
● elektrisch/hydraulisch en handmatig te openen
● dubbele zekerheid dat het luik opengaat, zelfs 

wanneer zowel hoofd- als noodstroom uitvalt.

Bestekomschrijving N.E.S vluchtluik
N.E.S vluchtluik van Storax B.V. 
Materiaal: staal S235JR
Conservering: schooperen en moffelen in standaard RAL kleur
Binnenmaat van het luik: ........ x ........ mm
Scharnieren aan de korte of lange zijde
Bediening: elektrisch (400 volt) / hydraulisch
Voorzien van het unieke N.E.S systeem
Toelaatbare belasting: 400 kg/m2

Opties: bediening van buitenaf
waterafvoersysteem
geïsoleerd of niet geïsoleerd
zwaailicht of akoestische signalering

VLUCHTLUIKEN

EN 1090
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Bestekomschrijving type S 1000
Storax 60 minuten brandwerend stalen wand/plafond-
luik (of gelijkwaardig) van Storax B.V.
Afmeting van het luik ...x...mm. Scharnierzijde (altijd 
de langste zijde). 
Frame en deur vervaardigd van 1,2 mm dik elektroly-
tisch verzinkt staal. Het luik voorzien van minerale wol 
met folierug, afdichting rondom, verborgen scharnie-
ren en een standaardslot met sleutel.
Inbouwhoogte: 45 mm.
Het geheel mat gemoffeld in de kleur RAL 9010.

BRANDWERENDE
WAND/PLAFONDLUIKEN

Specificatie type S 1000
● 60 minuten brandwerend 

conform certificaat.
● 1.2 mm dik elektrolytisch 

verzinkt staal.
● CNC gefabriceerd conform 

ISO 9001/2015 en 
ISO 14001/2015.

● inbouwdiepte 45 mm.
● verborgen draaischarnier.
● standaard frame, slot en sleutel.
● afdichting rondom.
● standaard mat gemoffeld 

in de kleur RAL 9010.
● keuze uit 8 standaard afmetingen 

X x Y (Y = scharnierzijde).  
● onzichtbaar frame, dubbele deur, 

speciale slot-opties en andere 
RAL-kleuren op aanvraag.

   200 x   200 mm 205 x   205 mm 130 x   150 mm  1,95
300 x   300 mm 305 x   305 mm 230 x   250 mm  3,44
300 x   600 mm 305 x   605 mm 230 x   550 mm  5,53

   450 x   450 mm 455 x   455 mm 380 x   400 mm  6,00
   550 x   550 mm 555 x   555 mm 480 x   500 mm  7,95
   600 x   600 mm 605 x   605 mm 530 x   550 mm  8,84
   600 x   900 mm 605 x   905 mm 530 x   850 mm  12,3
   600 x 1200 mm 605 x 1205 mm 530 x 1150 mm  15,5

 afmetingen benodigde sparing   netto opening gewicht
    (X x Y)  in mm in mm     in kg

Standaard afmetingen type S 1000

Benodigde sparing X-maat + 5

X maat

Netto opening X-maat -/- 70

Rook en luchtdichte
afdichting

Standaard slot

Schroeven niet 
inclusief

25

Metalen deur

Draaischarnier

Witte PVC plug

Minerale wol
met folierug

Standaard frame

S 1000-1
S 2000-2
S 3000-3
S 4000-4
S 5000-5
S 6000-6
S 7000-7
S 8000-8

type
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TRAPPES DE SECOURS

Trappes de secours avec double sécurité

Avantages de la trappe
N.E.S. unique

epeut être ouverte électriquement/
hydrauliquement et manuellement
double assurance de l’ouverture de la 
trappe, même en cas de panne à la fois de 
l’alimentation électrique générale et de secours.

Spécialement	conçues	pour	les	issues	de	secours	
à	partir	d’espaces	souterrains	comme	des	tunnels,	
parkings	souterrains	et	stations	de	métro.	La	trappe	
s’ouvre	en	cas	de	calamité	au	moyen	d’un	signal	à	
partir	de	la	centrale	incendie.	Cela	se	fait	de	manière	
électrique/hydraulique.

Ce	qui	est	unique	à	ce	système,	c’est	qu’en	cas	
de	non-réception	de	ce	signal	suite	à	une	coupure	
de	courant	générale	ou	de	secours,	la	trappe	peut	
néanmoins	être	ouverte	au	moyen	du	système	de	
secours	(N.E.S.).	Ce	système	offre	donc	une	sécurité	
supplémentaire	et	une	double	assurance	que	la	
trappe	s’ouvrira	dans	tous	les	cas.	C’est	aussi	la	
raison	pour	laquelle	la	société	des	transports	de	
Rotterdam	(RET)	a	décidé	d’utiliser	les	trappes	de	
secours	N.E.S.	de	Storax	lors	de	la	rénovation	des	
issues	de	secours	dans	ses	stations	de	métro.
Le	système	est	breveté.

Descriptif cahier des charges trappe
de secours N.E.S.

Trappe	de	secours	N.E.S.	de	Storax	B.V.
Matériau	:	acier	S235JR
Entretien	:	projection	thermique	Schoop	et	émaillage	en	couleur	RAL	
standard.
Dimensions	intérieure	de	la	trappe	:	…...	x	……mm
Charnières	sur	la	longueur	ou	la	largeur
Commande	:	électrique	(400	volts)	/	hydraulique
Pouvu	du	système	N.E.S.	unique
Charge	admissible	:	400	kg/m²
Options	:	commande	à	partir	de	l’extérieur	-	système	d’évacuation	des	eaux		
-	isolé	ou	non	isolé	-		gyrophare	ou	signal	acoustique
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VLUCHTLUIKEN

Rotterdam
● RET Oostplein (2 luiken)
●		RET Blaak (1 luik)
●		RET Coolhaven (2 luiken)

Leiden
● Multifunctioneel gebouw Level (1 luik)
●		Meelfabriek (1 luik)

Haarlem
● Ondergrondse parkeergarage 
    bij het Provinciehuis (2 luiken)

Amsterdam
●		Nooduitgangen van Noordzuidlijn (8 luiken)
●		Dak Olympic Plaza (1 luik)
●		Parkeergarage Kistdam (1 luik)

Utrecht
●		Ondergrondse parkeergarage 
   P5 Hoog Catharijne (1 luik)

Den Bosch
●		Ondergrondse parkeergarage 
   Gasthuiskwartier (1 luik) 

Referentieprojecten met N.E.S vluchtluiken

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be
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MAATWERKLUIKEN

Uitgebreid programma 
maatwerkluiken
Storax levert en monteert speciale
stalen of aluminium luiken volgens 
klantspecificatie inclusief advies en
tekenwerk.

● hijsluiken.
● inspectieluiken.
● afdekluiken.
● hydraulische luiken.
● unieke vluchtluiken voor een veilige

evacuatie uit ondergrondse 
ruimten zoals parkeergarages, 
tunnels en metrostations.

● in aluminium of staal.
● in iedere gewenste uitvoering, 

RAL-kleur, isolatie, brandwerendheid,
inbraakwerendheid, etc.

● bediening handmatig, elektrisch of
hydraulisch.

● elektrische bediening met drukknop 
of afstandsbediening.

Storax Belgium B.V. ● Dompel 3, 2200 ● Herentals, België ● Tel. +32 14 71 35 82 ● E-mail storax@storax.be ● www.storax.be

TRAPPES DE SECOURS

Projets de référence avec trappes de secours N.E.S.
Rotterdam•	RET	Oostplein	 (2	trappes)•	RET	Blaak	 (1	trappe)•	RET	Coolhaven	 (2	trappes)

Leiden•	Immeuble	multifonctions	Level	 (1	trappe)•	Minoterie	 (1	trappe)

Haarlem•	Parking	souterrain	près	de	la	Maison	provinciale	 (2	trappes)

Amsterdam•	Issues	de	secours	de	la	ligne	nord-sud	 (8	trappes)•	Toit	Olympic	Plaza	 (1	trappe)•	Parking	souterrain	Kistdam	 (1	trappe)

Utrecht•	Parking	souterrain	P5	Hoog	Catharijne	 (1	trappe)

Den Bosch•	Parking	souterrain	Maison	de	quartier	 (1	trappe)
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Rotterdam
● RET Oostplein (2 luiken)
●		RET Blaak (1 luik)
●		RET Coolhaven (2 luiken)

Leiden
● Multifunctioneel gebouw Level (1 luik)
●		Meelfabriek (1 luik)

Haarlem
● Ondergrondse parkeergarage 
    bij het Provinciehuis (2 luiken)

Amsterdam
●		Nooduitgangen van Noordzuidlijn (8 luiken)
●		Dak Olympic Plaza (1 luik)
●		Parkeergarage Kistdam (1 luik)

Utrecht
●		Ondergrondse parkeergarage 
   P5 Hoog Catharijne (1 luik)

Den Bosch
●		Ondergrondse parkeergarage 
   Gasthuiskwartier (1 luik) 

Referentieprojecten met N.E.S vluchtluiken
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TRAPPES SUR MESURE

Large programme de 
trappes sur mesure
Storax	livre	et	installe	des	trappes	
spéciales	en	acier	ou	en	aluminium	suivant	
les	spécifications	du	client,	y	compris	les	
conseils	et	les	dessins.

•	trappes	de	levage.•	trappes	d’inspection.•	trappes	de	protection.•	trappes	hydrauliques.•	trappes	de	secours	uniques	pour	une	évacuation	en	toute	sécurité	d’espaces	
souterrains	comme	les	parkings	
souterrains,	tunnels	et	stations	de	
métro.

•	en	aluminium	ou	en	acier.

•	dans	toutes	les	versions	souhaitées,•	couleur	RAL,	isolation,	résistance	au	feu,	résistance	aux	effractions,	etc.

•	commande	manuelle,	électrique	ou	
hydraulique.

•	commande	électrique	avec	bouton-
poussoir	ou	télécommande.
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MAATWERKLUIKEN

Uitgebreid programma 
maatwerkluiken
Storax levert en monteert speciale
stalen of aluminium luiken volgens 
klantspecificatie inclusief advies en
tekenwerk.

● hijsluiken.
● inspectieluiken.
● afdekluiken.
● hydraulische luiken.
● unieke vluchtluiken voor een veilige

evacuatie uit ondergrondse 
ruimten zoals parkeergarages, 
tunnels en metrostations.

● in aluminium of staal.
● in iedere gewenste uitvoering, 

RAL-kleur, isolatie, brandwerendheid,
inbraakwerendheid, etc.

● bediening handmatig, elektrisch of
hydraulisch.

● elektrische bediening met drukknop 
of afstandsbediening.
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TRAPPES SUR MESURE
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Le programme de livraison 
Storax

•	Tapis	d’entrée
•	Zones	de	propreté
•	Antidérapant
•	Balustrades	en	verre
•	Mains	courantes	et	treillis

•	Grilles
•	Mur	en	lamelles

•	Revêtement	de	façade

•	Brise-soleil
•	Protections	d’angles
•	Protections	de	murs

•	Couvercles	de	regards
•	Trappes	de	secours
•	Puits	de	lumière

•	Trappes	de	toit	et	d’inspection
•	Échelles	d’accès	et	échelles	escamotables

•	Passages	de	toits
•	Profils	de	raccordement

•	Nez	de	marches

•	Profils	pour	carrelage	/	film	pour	carrelage	/	supports	pour	carrelage

•	Protections	de	bas	de	portes	et	fabrications	spéciales
•	Plinthes
•	Profils	de	sol
•	Joints


