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BIK DAKTERRASENTREE

Open de deur naar uw dakterras

BIK Dakterrasentree 
De BIK Dakterrasentree is ideaal voor het frequent betreden 
van het dak, bijvoorbeeld naar het dakterras. Deze 
dakterrasentree is een compleet product en bestaat uit een 
rechte opstand en een twee- of driewandige polycarbonaat 
lichtkoepel. Deze kan met een raamboom eenvoudig 
worden vergrendeld en in geval van nood zonder sleutel.

Kijk voor ons volledige assortiment Daktoegang op 
http://www.jet-bik.nl/assortiment/daktoegang.

Kenmerken
•  Gemakkelijke doorgang.
• Blijft zonder vergrendeling openstaan of dicht liggen. 
• Handgrepen aan de binnenzijde en buitenzijde. 
• Witte raamboom met kliksluiting.
• Kierstand met behulp van de raamboom.
• Optimale lichtinval dankzij rechte opstand RO16.

Opties
•  Beglazing lichtkoepel: helder, opaal of warmtewerend.
• Aluminium raamboom met slot.
• Opzet opstand.
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Technische gegevens

Vierwandig met polystyreen geïsoleerd

Wanddikte 65 mm

UV-bestendig PVC

Rechte opstand

Hoogte 160 mm

Dakuitsparing = dagmaat

Brandklasse D

Bekijk ons filmpje
Met onze BIK Dakterrasentree opent u de deur naar uw 
dakterras heel makkelijk én veilig. Nieuwsgierig? Scan de 
QR-code en bekijk ons filmpje!

JET BIK is onderdeel van de JET Group
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België en Luxemburg
JET BIK Projecten B.V. / Alsena S.A.
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I  www.jet-bik.lu
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