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Waarom Airkoe
Airkoe is opgericht in 2001. Henk Dijkstra en Peter Groenveld,
beide toen werkzaam in de melkveehouderij, voorzagen een
verandering van de rundveestallen wat betreft de ventilatie.
Waar de eerste ligboxstallen uitgevoerd werden met een kleine
ventilatieklep en een nok vaak niet meer dan 15 cm breed, kwam
eind jaren 90 het idee om de koeien te voorzien van meer lucht
en licht. De praktijk was dat kozijnen en muren werden
verwijderd zodat er meer lucht en licht de stal binnen kwam.
Deze nieuwe openingen werden voorzien van een flexibel zeil,
wat veelal van onder naar boven dicht werd getrokken.
Een markt was geboren! Tegenwoordig is Airkoe actief in de
agrarische sector maar ook in andere sectoren leveren en
monteren wij onze producten (industrie en sport).
Airkoe is sterk in oplossingen voor alle ruimtes die voorzien
moeten worden van flexibel werkende zeilen en lichtstraten.
Airkoe BV
Dearsum nr 3 8644 VP Dearsum
Tel: 0515 23 03 04
Email: info@airkoe.nl www.airkoe.nl

www.facebook.com/Airkoe
@airkoe

Stalgordijnen

Stalgordijnen
SAFE SYSTEM PLUS

Vouwgordijn, van onder naar boven dicht
met voorzetzeil
Werking
Door het draaien van een bovenbuis, direct aangesloten op een krachtige
380 volt motor, wordt de aluminium buis waaraan het zeil verdeeld in
compartimenten hangt op of neer bewogen. De opening wordt d.m.v
zoomen verdeelt in compartimenten van ca. 60 cm. In deze zoom wordt een
buis 0.5” (duim) aangebracht die voor kracht en stabiliteit zorgt.
Het systeem wordt standaard uigevoerd met een binnen en buiten beugel,
dit voorkomt dat het zeil in aanraking komt met een eventueel (optie)
aangebracht vogel/windbreekgaas. Dit voorkomt beschadiging en plakken.

Uitvoering
Het systeem wordt uitgevoerd met een krachtige 380 volt motor, rechtstreeks aangesloten op de bovenbuis. Een onderaandrijving blijf achterwege,
hierdoor verliest de motor geen vermogen. Het grote voordeel hiervan is dat
het systeem wel > 100 mtr met één motor kan aansturen, zonder onderbreking. De afsluitkappen aan beide uiteinden van het Safe System worden
uitgevoerd met een 70 cm brede zeil kap, meestal in de kleur van het vouwgordijn. De gehele lengte wordt afgewerkt met een voorzetzeil. Dit is een
zeil met aan de boven en onder zijde een pees gelast, die in aluminium
profielen wordt getrokken. Dit zorgt voor een nog completer afgewerkt
geheel. Logisch dat Airkoe op dit systeem 5 jaar volledige garantie afgeeft!
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Voordelen:
•
•
•
•
•

100 % Veilig/ CE gekeurd
>100 mtr zonder onderbreking
geschikt voor grote openingen
5 jaar volledige garantie
esthetisch zeer verantwoord!

Stalgordijnen
SAFE SYSTEM PLUS

Montageruimte
minimaal 225 mm

225

165
90

Draadspoel

RVS draad 3 mm
Gegalvaniseerd buis 38 mm
met daarover pvc buis 40 mm

Gegalvaniseerd buis 38 mm
met daarover pvc buis 40 mm

54

Zeil

Voorzetzeil (optie)

38

Stormbeugel gegalvaniseerd

426

132

235

2355
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Stalgordijnen
SAFE SYSTEM

Vouwgordijn, van onder naar boven dicht
Werking
Door het draaien van een bovenbuis, direct aangesloten op een krachtige
380 volt motor, wordt de aluminium buis waaraan het zeil verdeeld in
compartimenten hangt op of neer bewogen. De opening wordt d.m.v
zoomen verdeelt in compartimenten van ca. 60 cm. In deze zoom wordt
een buis 0.5” (duim) aangebracht die voor kracht en stabiliteit zorgt. Het
systeem wordt standaard uigevoerd met een binnen en buiten beugel, dit
voorkomt dat het zeil in aanraking komt met een eventueel (optie)
aangebracht vogel/windbreekgaas. Dit voorkomt beschadiging en plakken.

Uitvoering
Het systeem wordt uitgevoerd met een krachtige 380 volt motor, rechtstreeks aangesloten op de bovenbuis. Een onderaandrijving blijf achterwege,
hierdoor verliest de motor geen vermogen. Het grote voordeel hiervan is dat
het systeem wel >100 mtr met één motor kan aansturen, zonder
onderbreking. De afsluitkappen aan beide uiteinden van het Safe System
worden uitgevoerd met een 70 cm brede zeil kap, meestal in de kleur van
het vouwgordijn. Hierdoor blijft het Safe System onderhoudsarm, en heeft
het een lange levensduur. Logisch dat Airkoe op dit systeem 5 jaar volledige
garantie afgeeft!
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Voordelen:
•
•
•
•

100 % Veilig/ CE gekeurd
>100 mtr zonder onderbreking
geschikt voor grote openingen
5 jaar volledige garantie

Stalgordijnen
SAFE SYSTEM

Montageruimte
minimaal 225 mm

225

165
90

Draadspoel

RVS draad 3 mm
Gegalvaniseerd buis 38 mm
met daarover pvc buis 40 mm

Gegalvaniseerd buis 38 mm
met daarover pvc buis 40 mm

54

Zeil

Voorzetzeil (optie)

38

Stormbeugel gegalvaniseerd

426

132

235

2355

9

Stalgordijnen

MIDDENOPROL ONDER OPENEND
Rolgordijn, midden-oprollend,
van boven naar onder dichtrollend
Werking
Het systeem is altijd verdeeld in twee zeilen. Is de opening bijvoorbeeld 4
meter dan wordt het uitgevoerd met twee zeilen van 2 meter. Er is
altijd sprake van een middenbuis aandrijving, aangestuurd door een motor
in rail. Het gordijn heeft aan beide zijden een gelaste pees, waar aan de
bovenzijde een optrekbuis en aan de onderzijde een wikkelbuis wordt
bevestigd (boven zeil). Het systeem wordt bij grote openingen uitgevoerd
met stormbeugels van 1,5” duim buis. Veelal wordt dit systeem gebruikt voor
kapschuren zodat er onder door gereden kan worden. Een binnensteun is
optioneel.

Uitvoering
Het system wordt uitgevoerd met een krachtige 220 volt motor/handliermechanisme, rechtstreeks aangesloten op de middenbuis. De afsluitkappen
aan beide uiteinden van het oprol systeem worden uitgevoerd met een 60
cm brede afsluitkap, uitgevoerd in gegalvaniseerd materiaal. De wikkelbuis
wordt uitgevoerd in aluminium. Ten behoeve van het aandrijf systeem moet
de stal aan één zijde ca. 1,20 meter. worden dicht gemaakt. Bij grote stallen
is het soms beter de bediening in het midden te plaatsen, dan moet er 2
meter worden dicht gemaakt voor het aandrijfsysteem.
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Voordelen:

• 100 % Veilig/ CE gekeurd. Mits de middenrol
•
•
•
•

voldoende afgeschermd is.

robuuste bediening
1 jaar volledige garantie, daarna afbouwend
geschikt voor openingen < 4.50 meter
in geopende toestand kan er onder
door gereden worden ( kapschuur )

Stalgordijnen

MIDDENOPROL ONDER OPENEND

Montageruimte
minimaal 100 mm

125

Stormbeugel gegalvaniseerd
Rolbuis

50

Zeil
Rolbuis
50

Vogelgaas

38

Binnensteun

125
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Stalgordijnen

CENTRALE BUIS ONDEROPROL
Rolgordijn met bovenbuisaandrijving, van onder naar
boven dicht rollend
Werking
Door het draaien van een bovenbuis, direct aangesloten op een krachtige
220 of 380 volt motor wordt de aluminium buis waaraan het zeil hangt
op of neer bewogen. De motor wordt d.m.v. haakse overbrenging weer in
verbinding gebracht met de onderrolbuis. Het gordijn heeft aan beide zijden
een gelaste pees, waar aan de bovenzijde een optrekbuis en aan de
onderzijde een wikkelbuis wordt bevestigd. Het systeem wordt bij grote
openingen standaard uitgevoerd met binnensteun/vogelgaas, dit voorkomt
dat het zeil teveel naar binnen kan waaien en beschadigd. Een binnensteun
is optioneel.

Uitvoering
Het systeem wordt uitgevoerd met een krachtige 220 of 380 volt motor,
rechtstreeks aangesloten op de bovenbuis en onderaandrijving.
De afsluitkappen aan beide uiteinden van het oprol systeem worden
uitgevoerd met een 60 cm brede afsluitkap, uitgevoerd in gegalvaniseerd
materiaal. De optrek en wikkelbuis worden uitgevoerd in aluminium, de
trekdraad wordt d.m.v. speciale klem aan de buis bevestigd. Ten behoeve van
het aandrijf systeem moet de stal aan één zijde ca. 1,20 meter worden dicht
gemaakt.
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Voordelen:

• 100 % Veilig/ CE gekeurd. Mits de onderrol
voldoende afgeschermd is.
• robuuste bediening ( buis i.p.v staaldraad )
• geschikt voor openingen tot 3 mtr
• 1 jaar garantie, daarna afbouwend
• esthetisch zeer verantwoord!

Stalgordijnen

CENTRALE BUIS ONDEROPROL

Montageruimte
minimaal 225 mm

55

125

119

Draadspoel
Stormbeugel gegalvaniseerd
RVS draad 3 mm

Rolbuis
Zeil
Vogelgaas

Minimaal 550 mm vanaf b.k. muurplaat

38

Binnensteun

125
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Stalgordijnen

STAALDRAAD ONDEROPROL
Rolgordijn met RVS trekdraad aandrijving,
van onder naar boven dicht rollend
Werking
Het systeem wordt aangedreven d.m.v. RVS 5 mm trekdraad. Deze wordt
opgedraaid door een liermechanisme, die weer in verbinding staat met de
onderoprolbuis. Het gordijn heeft aan beide zijden een gelaste pees, waar
aan de bovenzijde een optrekbuis en aan de onderzijde een wikkelbuis
wordt bevestigd. Het systeem wordt bij grote openingen standaard
uigevoerd met binnensteun/vogelgaas, dit voorkomt dat het zeil teveel naar
binnen kan waaien en beschadigd. Een binnensteun is optioneel.

Uitvoering
Zowel handbediening als uitgevoerd met motor en bedieningsknop, met als
optie klimaatcomputer/regenmelder. Het systeem wordt uitgevoerd met
een krachtige 220 of 380 volt motor, rechtstreeks aangesloten op het
liermechanisme en de onderaandrijving. De afsluitkappen aan beide
uiteinden van het oprol systeem worden uitgevoerd met een 60 cm brede
afsluitkap, uitgevoerd in gegalvaniseerd materiaal. De optrek en wikkelbuis
worden uitgevoerd in aluminium, de trekdraad wordt d.m.v. speciale klem
aan de buis bevestigd. Ten behoeve van het aandrijf systeem moet de stal
aan één zijde, aan de kant van de aandrijving, ca. 1,20 meter worden dicht
gemaakt.
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Voordelen:

• 100 % Veilig/ CE gekeurd. Mits de onderrol
voldoende afgeschermd is.
• geschikt voor openingen tot 3 meter
• 1 jaar garantie, daarna afbouwend
• esthetisch zeer verantwoord!

Stalgordijnen

STAALDRAAD ONDEROPROL

Montageruimte
minimaal 150 mm

125

Katrol + schroefhaak
Stormbeugel gegalvaniseerd
RVS draad 3 mm

Rolbuis
Zeil
Vogelgaas

Minimaal 550 mm vanaf b.k. muurplaat

38

Binnensteun

125
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Stalgordijnen

STAALDRAAD DUBBELBUIS
Optrekgordijn met RVS trekdraad aandrijving,
van onder naar boven dicht trekkend
Werking
Het systeem wordt aangedreven d.m.v. RVS 5 mm trekdraad, deze wordt
opdraaid door een liermechanisme. Het gordijn heeft aan één zijde een
gelaste pees, waarmee het in de optrekbuis wordt opgetrokken. Onder in
het zeil ligt een ballastbuis om het doek strak te houden. Het zeil komt in
open situatie voor de muur langs te hangen. Het systeem wordt bij grote
openingen standaard uitgevoerd met binnensteun/vogelgaas, dit voorkomt
dat het zeil teveel naar binnen kan waaien en beschadigd. Een binnensteun
is optioneel.

Uitvoering
Zowel handbediening als uitgevoerd met motor en bedieningsknop, met als
optie klimaatcomputer/regenmelder. Geschikt voor grote openingen, mits
de benodigde ondermuur beschikbaar is. Hiervoor geldt: 0.5 x netto
ventililatie opening + 25 cm muur. De afsluitkappen aan beide uiteinden van
het systeem worden uitgevoerd met een 60 cm brede afsluitkap,
uitgevoerd in gegalvaniseerd materiaal. De optrek en wikkelbuis worden
uitgevoerd in aluminium, de trekdraad wordt d.m.v. speciale klem aan de
buis bevestigd. Ten behoeve van het aandrijf systeem moet de stal aan één
zijde ca. 70 cm worden dicht gemaakt.
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Voordelen:

• 100 % Veilig/ CE gekeurd
• geschikt voor openingen tot 3 meter
• 1 jaar garantie, daarna afbouwend

Stalgordijnen

STAALDRAAD DUBBELBUIS

Montageruimte
minimaal 150 mm

125

Katrol + schroefhaak
Stormbeugel gegalvaniseerd
RVS draad 3 mm

Rolbuis
Zeil
Vogelgaas

Opening + 25 cm /2 + 15 cm = min. hoogte

38

Binnensteun

Ballastbuis

125
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Schuifkleppen
POLYCARBONAAT

Van boven naar onder openend
Op plaatsen waar een ventilatieopening en tevens veel daglicht gewenst is,
en een hogere isolatiewaarde vereist is, is dit systeem een ideale oplossing.
De schuifkleppen worden vervaardigd uit meerwandig polycarbonaat 16 mm
platen met aluminium omlijsting en zijn geschikt om openingen tot circa
1,50 mtr. hoog af te sluiten.
Bediening:motor of handlier, zowel binnen als buiten mogelijk
Maximale hoogte : afhankelijk van de ondermuur
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Schuifkleppen
POLYCARBONAAT

Montageruimte
minimaal 150 mm

Katrol + schroefhaak
Stormbeugel gegalvaniseerd
RVS draad 3 mm

Polycarbonaat
Lengte plaat is
opening + 200 mm
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Deursystemen
ROLDEUR
Werking
De deur wordt door een sterke buismotor die in de middenbuis zit naar
boven opgerold. Door deze buis te koppelen kan een lengte van
20 meter worden overbrugd. Aan de zijkanten is de deur afgewerkt
met stalen afsluitkappen waar de profielen in op zitten gesloten.
Goed alternatief voor voederplaatsen of kopgevels van stallen.

Uitvoering
Aandrijving door een sterke 220v buismotor, naar wens met afstandsbediening. Deze zit in de middenbuis en rolt het doek naar boven op.
Verschillende soorten doek en/of windbreekgaas zijn toepasbaar. De deur
kan in de opening of buiten de opening gemonteerd worden.

Voordelen:
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•
•
•
•
•

Aantrekkelijk geprijsd
Ventilerend mogelijk
Tot hoogte 500 cm breedte 20 meter
1 jaar volledige garantie
Eenvoudige bediening

Deursystemen
ROLDEUR

38

38

89

130

89

100

200

100

200

200
Zetwerk
Vuren 38x89 mm
Betonwand

LANGSDOORSNEDE

Damwand
Vuren 38x89 mm

Damwand
Vuren 38x89 mm

300

300

60

Zetwerk

Vuren 38x89 mm
Betonwand
Staalconstructie

89

100

Vuren 38x89 mm
Betonwand
Staalconstructie

89

DWARSDOORSNEDE

AANZICHT

100

DWARSDOORSNEDE

AANZICHT
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Deursystemen
SEGMENTDEUR
Werking
De deur wordt door een sterke buismotor naar boven opgerold.
De horizontale profielen zorgen voor stabiliteit bij hoge winddruk. Aan de
zijkanten is de deur afgewerkt met stalen afsluitkappen waar de profielen in
op zitten gesloten.
De deur wordt voor de opening gemonteerd, bij voorkeur aan de binnenkant
van de opening.

Uitvoering
Aandrijving door een sterke 220v buismotor, naar wens met afstandsbediening, in de aandrijfbuis waar het doek en de profielen omheen rollen.
De segmenten zijn verdeeld in vakken van ca 75 cm. Verschillende soorten
doek en/of windbreekgaas zijn toepasbaar. De bovenkant waar het
oprolmechanisme zit wordt afgewerkt met een kap van zeil in de gewenste
kleur.

Voordelen:
•
•
•
•
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Alternatief voor overhead deuren
Ventilerend
Tot hoogte 500 cm breedte 500 cm
1 jaar volledige garantie

Deursystemen
SEGMENTDEUR

379

150

379

150

123

123

LANGSDOORSNEDE

Damwand
Vuren 38x89 mm

DWARSDOORSNEDE

AANZICHT
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Klimaatcomputer
Automatisch gestuurde ventilatie
Werking

Automatisch gestuurde ventilatie wordt tegenwoordig veel toegepast.
Vandaar dat Airkoe een eigen klimaatcomputer heeft ontwikkeld. Deze is
naar ervaringen uit de praktijk ontwikkeld.

De klimaatcomputer kan tot 4 gordijnen onafhankelijk van elkaar aansturen
(openingshoogtes kunnen dus van elkaar verschillen).
Voor Airkoe is het belangrijk dat wij u een veilig systeem aanbieden. Om u
deze veiligheid te garanderen heeft de Airkoe Klimaat Computer een
zogenaamd ,,Puls - Pauze Oprol Ritme” Dit betekend dat het gordijn een
klein deel oprolt en vervolgens een aantal seconden stil staat.

Onze klimaatcomputer is geschikt voor het aansturen van:
• Gordijnen
• Licht
• Ventilatoren e.d.

Voordelen:
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• onbeperkte mogelijkheden
• geschikt voor 4 gordijnen
• scherp in prijs,
zeker bij meerdere openingen
• geschikt voor
Maatlat Duurzame Veehouderij (M.D.V.)

Windbreekgaas
Dichte doeken, ook KIWA keur. Doeken in diverse kleuren
o.a. mosgroen, grijs, zwart en wit transparant (lichtdoorlatend).
Voor allerlei toepassingen, alles op maat gemaakt!

Velitex 91%

Airkoe Ged. PVC 85%
Windbreek

Airkoe Ged. PVC 70%
Windbreek

Toepassing:
Varkensstallen, volèire,
kippenstallen en open
frontstallen.

Toepassing:
Varkensstallen, volèire,
kippenstallen en open
frontstallen.

Airkoe Ged. PVC 50%

Vogelgaas

Toepassing:
Varkensstallen, volèire,
kippenstallen en open

Maas: 12x12 mm
Toepassing:
Hoofdzakelijk rundvee
stallen.

Vogelgaas extra
zware kwaliteit

Toepassing:
Schuifgordijn, open frontstallen, caravanstallingen

frontstallen.

Maas: 25x25 mm
PVC in rolbreedtes van 5 en
10 meter.
Toepassing:
Hoofdzakelijk rundvee
stallen.
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Ventilatoren
Werking

Grote plafond ventilatoren zorgen voor frisse wind in de stal. De ventilatoren
met een diameter van 4 tot 8 meter worden in het midden van de stal opgehangen. De naar beneden gerichte luchtstroom raakt de vloer en stroomt
naar alle kanten weg. De daardoor ontstane wind zorgt voor verkoeling.

Uitvoering

De grote ventilatoren kunnen van traploze regeling worden voorzien. De
aandrijving voor de ventilatoren zijn grotendeels geruisloos.

Voordelen:

• Geen hitte stress
• Weinig tot geen productiedaling
• Voeropname blijft op peil
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Stalnokken

Stalnokken

ZADELDAK MET ZIJVENTILATIE
Werking
De Zadeldak met Zij Ventilatie (ZZV) is de lichtstraat die 100% beschermt
tegen regenwater of sneeuw en veel daglicht in uw stal brengt.
Het schoorsteeneffect d.m.v. de windgeleideplaten verzorgd een goede
afvoer van warme en vervuilde lucht. De hoogte van de windgeleideplaat
speelt hierbij een grote rol. Elke lichtstraat word door Airkoe exact naar wens
geproduceerd om een zo hoog mogelijke luchtafvoer te realiseren.
De zogenaamde ZZV bestaat uit een sterke aluminium constructie
waarop de lichtplaten worden gemonteerd. De lichtplaten zijn van een
meerwandige polycarbonaat met een UV beschermende laag. Dit is om
verkleuring op de polycarbonaat lichtplaat te doen voorkomen.

Voordelen:

• geen regen/sneeuw inslag
• esthetisch zeer verantwoord
• combinatie van twee verschillende
polycarbonaatplaten mogelijk
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Eigenschappen Zadeldak
met Zij Ventilatie:
Lichtplaat:

Meerwandige polycarbonaat lichtplaat

Uitvoering lichtplaat:

10 mm. helder/opaal of athermic (nieuw)

Windgeleideplaat:

Aluminium of plastisol grijs, inclusief
borstels

Aluminium profielen (constructie):
Brute aluminium

Stramien:

1250 mm t/m dagmaat 2500 mm
1050 mm vanaf dagmaat 2500 mm
700 mm vanaf dagmaat 4000 mm

NEN normering:
NEN 6065

Brandklasse:
B1

Bescherming:

UV-bestendig, hoogslagvast

OOK LEVERBAAR
ZONDER ZIJVENTILATIE
Ventilatieluik (optioneel)
1250 x 1250mm (lxb)
elektrisch of handbediend

31

Stalnokken

GEBOGEN NOK MET ZIJVENTILATIE
Werking
De Gebogen nok met Zij Ventilatie (GZV) is de nieuwste lichtnok in het
Airkoe assortiment. De Gebogen nok met Zij Ventilatie is een zeer solide
constructie met als groot voordeel dat het ruimtelijke zicht van binnen zeer
aangenaam is.
Deze nieuwe lichtnok is in diverse afmetingen leverbaar. Natuurlijk daglicht
heeft een gezonde werking op u en uw vee.
Luchtafvoer is een belangrijk aandachtspunt bij de nok.
Het schoorsteeneffect d.m.v. de windgeleideplaten verzorgd een goede
afvoer van warme en vervuilde lucht. De hoogte van de windgeleideplaat
speelt hierbij een grote rol. Elke lichtstraat wordt door Airkoe exact naar
maatvoering geproduceerd, om een zo hoog mogelijke luchtafvoer
te realiseren.

Voordelen:

• zeer hoge belasting mogelijk (sneeuw)
• geen regen/sneeuw inslag
• esthetisch zeer verantwoord

32

Eigenschappen Gebogen nok
met Zij Ventilatie:
Lichtplaat:

Meerwandige polycarbonaat lichtplaat

Uitvoering lichtplaat:

10 of 16mm. helder/opaal of athermic
(nieuw)

Windgeleideplaat:

Aluminium of plastisol (standaard in
RAL7016)
Inclusief borstel aansluiting

Aluminium profielen. (constructie):
Brute aluminium

Dagmaat

Stramien:

1050 mm t/m dagmaat 4000 mm
700 mm vanaf dagmaat 4000 mm

OPTIONEEL MET AFSLUITBARE KANTELKLEP

NEN normering:
NEN 6065

Brandklasse:
B1

Bescherming:

UV-bestendig, hoogslagvast
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Stalnokken

ZADELDAK MET OPEN NOK
Werking
Goede ventilatie begint bij een goede afvoer van de afgewerkte lucht. Een
goede zuiging in de nok van de stal is daarom erg belangrijk. Naast afvoer
van de afgewerkte lucht, is een nok ook een ideale plaats om licht in de
stal te brengen. Op het hoogste punt, zodat er een optimale licht situatie
onstaat met zo weinig mogelijk instraling van warmte.
Met de Zadeldak met Open Nok (ZON) wordt zuiging gecreëerd door het
zogenaamde schoorsteeneffect. De capaciteit van de zuiging van de nok
wordt voor een groot deel bepaald door de hoogte en breedte van de
schoorsteen. Airkoe produceert elke lichtstraat naar wens zodat een
optimale luchtafvoer wordt gewaarborgd.
Naast de opening die dient voor afvoer van de afgewerkte lucht in de stal, is
de nok voorzien van een lichtdoorlatende polycarbonaat plaat. Deze platen
zijn dubbelwandig en zorgen voor een goede spreiding van het licht in de
stal en het tegengaan van warmte instraling.

Voordelen:

• optimaal schoorsteeneffect
• esthetisch zeer verantwoord
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Eigenschappen Zadeldak met
Open Nok:
Lichtplaat:

Meerwandige polycarbonaat lichtplaat

Uitvoering lichtplaat:

10 of 16mm. helder/opaal of athermic
(nieuw)

Windgeleideplaat:

Aluminium of plastisol (standaard in
RAL7016)
Inclusief borstel aansluiting

Aluminium profielen (constructie):
Brute aluminium

Stramien:

1050 mm t/m dagmaat 4000 mm
700 mm vanaf dagmaat 4000 mm

NEN normering:
NEN 6065

OPTIONEEL
MET LEKGOOT

Brandklasse:
B1

Bescherming:

UV-bestendig, hoogslagvast
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Stalnokken
OVERSTEEKNOK
Werking
Airkoe levert oversteeknokken in diverse soorten. Hierbij kan er gekozen
worden voor een enkelzijdige of dubbelzijdige oversteek, met of zonder
windgeleideplaat, etc. Onze oversteeknokken bestaan uit een solide
aluminium constructie met meerwandige polycarbonaat platen.
De oversteeknokken zijn tot 5000 mm breed leverbaar. Voor de juiste
bouwtechnische voorwaardes kunt u contact opnemen met Airkoe om een
probleemloze montage te garanderen.
Omdat de ventilatie opening het hoogste punt is vloeit de warme en
vervuilde lucht uit de stal. Omdat wij elke nok op maat produceren kunnen
wij een optimale ventilatie waarborgen. Levering is mogelijk met een
heldere- of een opaal lichtplaat (zonwerend).

Voordelen:

• gunstig geprijsd
• esthetisch zeer verantwoord
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Eigenschappen
Oversteeknok:

OVERSTEEKNOK ENKELZIJDIG

Lichtplaat:

Meerwandige polycarbonaat lichtplaat

Uitvoering lichtplaat:

10 of 16mm. helder/opaal of athermic
(nieuw)

Windgeleideplaat:

Aluminium of plastisol (standaard in
RAL7016)
Inclusief borstel aansluiting

SCHADUWNOK

Aluminium profielen (constructie):
Brute aluminium

Stramien:

1050 mm t/m dagmaat 4000 mm
700 mm vanaf dagmaat 4000 mm

NEN normering:

OVERSTEEKNOK
DUBBELZIJDIG

NEN 6065

Brandklasse:
B1

Bescherming:

UV-bestendig, hoogslagvast
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Montage

Vakkundig opgeleverd

Uitvoering
Robuust

Contact:
Dearsum nr3
8644 VP Dearsum
0515 23 03 04

www.airkoe.nl

