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LUCHTTECHNISCHE COMPONENTENTechnische fiche

Buitenroosters

Reeks AG 638 - aluminium
Grote verterkte buitenroosters

• Rechtstreekse installatie 
zonder tegenkader

• De bevestiging op een 
tegenkader is ook mogelijk, 
waardoor men niet in de 
muur hoeft te boren

AFMETINGEN (MM)PRODUCTGAMMA
Afmetingen Referenties

AG638 F1
200 x 200 11052011

300 x 300 11052012

400 x 400 11052013

500 x 500 11052014

600 x 600 11052015

•  Directe bevestiging zonder tegenkader

BESCHRIJVING
• Kader en horizontale regenwerende lamellen van geëxtrudeerd 
aluminium.
• Hartafstand tussen de lamellen: 40 mm.
• Binnenin zit een beschermrooster met vierkante mazen van 12 
x 12, Ø 1,2 mm in gegalvaniseerd staal.
• Afwerking: blank geanodiseerd aluminium.
• Rechtstreekse bevestiging in de muur of op een tegenkader 
(als optie). Het tegenkader en rooster zijn bij levering aan de 
voorzijde voorgeboord.

TOEPASSINGSGEBIED
• Aanvoer verse lucht of afvoer vervuilde lucht.
• Muurbevestiging buiten.
• Beschermd tegen inregenen.

TOEBEHOREN
• Tegenkader F10 in gegalvaniseerd plaatstaal, voorzien van 
bevestigingshaken. Dit kader wordt gebruikt om het rooster met 
schroeven vast te zetten. Hierdoor moet men tijdens de installatie 
niet in de muur boren. De schroeven worden meegeleverd met 
het tegenkader F10.

PRODUCTGAMMA MET OPTIES
Afmetingen Referenties

AG 638-reeks 11003254

F10 tegenkader 11003259

• Lengtes van 200 mm tot 2000 mm in stappen van 100 mm.
• Hoogtes van 200 mm tot 2000 mm in stappen van 100 mm.
• Afwerking met epoxycoating in RAL-kleur als optie.

Rooster AG 638 F10 tegenkader
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Installatie zonder tegenkader Installatie op tegenkader F10
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VERKRIJGBARE OPTIES
Benaming

F1-bevestiging: rechtstreekse muurmontage via schroeven in het (voorgeboorde) kader

F2-bevestiging: rechtstreekse muurmontage met meegeleverde klemhaken
Bevestiging tegenkader – rooster is aangepast aan tegenkader F10 (voorgeboord kader – geleverd zonder 
tegenkader)
Bevestiging gemonteerd tegenkader - rooster meegeleverd met gemonteerd tegenkader F10 (inclusief 
schroeven)
Vogelwerend rvs-rooster

Gegalvaniseerd muggengaas

Verfcoating RAL 1

Verfcoating RAL 2
Verfcoating RAL 3
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