
SDL Akzent plus

Thermish onderbroken aluminium profiel 
met uitwendige draagconstructie

Speciale smalle aluminium profielen zorgen voor veel licht-

doorlaat en tegelijkertijd voor hoge isolatie. De weerbesten-

dige, slanke profielen met buitenliggende constructie zorgen 

voor een mooie vormgeving en maken grote oppervlaktes in 

dakconstructies mogelijk in meer dan 20 verschillende vormen. 

In combinatie met de juiste raam- en deursystemen, beglazing, 

ventilatie- en zonweringselementen wordt aan de maximale 

norm voor serres in woonkwaliteit voldaan.

SDL Akzent plus
Produktinformatie
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®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Voordelen

Liggers SDL Akzent plus 

ı Smalle liggers hoge isolatiewaarde

ı Precies geconstrueerde thermische onderbreking 

ı zonder koudebruggen

ı Gecontroleerde ontwatering door 11 mm hoogteverschil ı 
ı tussen hoofd- en dwarsliggers

Warmte doorgangs coëffi cient 

ı Isothermenverloop

ı Lage u-waarde, uf tot 1,3

Verlichting 

ı Geen boorgaten in de liggers noodzakelijk

ı Verlichting wordt in opzetprofi elen ingebouwd 

ı en onder de liggers bevestigd 

Hoekstaanders met voet 

ı Verstelbare vloerconsole, opname van bouwtoleranties ı 
ı van 60 tot 170 mm

ı Aansluiting op de elementen met 25 mm aanslag voor ı 
ı aanpassing van breedte toleranties 

Technische informatie

Variabele hoekstaanders

ı Aansluiting van verticale elementen met dikte 

ı van 50 tot 80 mm mogelijk

ı 25 mm aanslag aan de buitenzijde waardoor bouw- en ı 
ı montagetoleranties kunnen worden opgenomen

ı Binnenafwerking door glaslijsten, dus geen verlijsting 

ı of kitvoegen noodzakelijk.

Geïntegreerde hemelwaterafvoer / goot

ı Elegante hemelwaterafvoer omkleding 

ı Mooie vormgeving door harmonieus gootdesign

Profi eltechniek:

ı Volledig thermisch onderbroken daksysteem

ı Dakhellingen van 5 tot 45 graden mogelijk

ı Elegante aluminium hemelwaterafvoer omkleding

ı Traploos instelbare dakhelling door oplegging van de ı 
ı liggers op gerond gootprofi el

ı Eenvoudige en snelle montage van de wandaansluiting

ı Compleet afgewerkt systeem, geen extra afwerklijsten 

ı of kitvoegen in de serre

ı Hoge draagkracht en maximale overspanning mogelijk ı 
ı door staalversterking in de dragers en liggers

ı Diverse zwaartes van dakgoten mogelijk

ı Be- en ontluchting door hoogwaardige dakramen, ı 
ı handmatig of electrisch bedienbaar, en/of mechanische ı 
ı ventilatie met volautomatische besturing

Beglazing:

ı Dakbeglazing van 28 tot 36 mm dikte met vierzijdige ı 
ı oplegging

ı Sluitende verbinding van de glasdelende dwarsliggers ı 
ı met de hoofdliggers met vierzijdige glasoplegging

ı Gecontroleerde cascadenvormige ontwatering van het ı 
ı gehele daksysteem

Oppervlakte:

ı Poedercoating in rAL kleur

ı Geanodiseerd volgens EurAS

Verticale elementen:

ı Perfect te combineren met de systemen: SL 60, SL 70, ı 
ı SL 80/81

Technische wijzigingen voorbehouden


