
miniLine F30 / F30 Plus / F60 – technische productfiche
Brandwerende schaartrappen van 30 tot 60 minuten

Brandwerende, warmte-isolerende schaartrap

Brandbescherming kan levensbelangrijk zijn. Daarom is 

de schaartrap miniLine de passende oplossing voor kleine 

ruimten met hoge eisen aan brandveiligheid. De trap biedt 

gegarandeerde bescherming dankzij het keurmerk van de 

MPA Braunschweig. 

Maatwerk op aanvraag

miniLine F30 / miniLine F60
	30 / 60 minuten van onderen getest
 Conform DIN 4102-2 door MPA Braunschweig
 Conform DIN EN1365-2 / 1363-1

	Inbouw in houten plafonds (≥ 197 mm)  

 of in betonnen plafonds (≥ 150 mm)
 Zie onze bouwtekeningen

miniLine F30 Plus
	30 minuten onder en boven het luik getest
 Conform DIN 4102-2 door MPA Braunschweig

	Inbouw in betonnen plafonds (≥ 150 mm)
 Zie onze bouwtekeningen

Energielabel
	Bouwelement: 0,92 W/m²K
 Getest conform EN ISO 12567-1 door IFT Rosenheim

Energie-efficiëntie
	Luchtdoorlatendheid klasse 4
 Getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12207 / 12114

	Afdichting rondom

	Warmte-isolatie in deksel

Raveelbak / deksel
	B1 spaanplaat (witte coating)

	Deksel aan beide zijden wit gecoat

	Slot: draaislot (dubbele grendel)

	Raveelbakhoogte: 22 cm

	Speelruimte 1,5 cm

Trap
	Schaartrap van aluminium

	Treden: 28 tot 33,8 cm diep (van aluminiumprofiel)

	Belastbaarheid 150 kg per trede

	Wij leveren altijd de maximaal mogelijke tredebreedte

Inbouwgereed met standaard toebehoren
	Telescoopleuning

	Montageschroeven

	Trekstang

	Opsteekbare witte afdeklijsten

	Montageschuim (2K-fixeerschuim PU 2/403)
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www.roto-frank.be

www.roto-frank.nl

Roto Frank NV
Rue du Bosquet 1

Zoning Industriel II

1400 Nijvel, België 

Sparingsmaten Plafondhoogte Tredebreedte in cm

110 x 60 cm 225 tot 250 cm 28

110 x 70 cm 251 tot 275 cm 33

120 x 60 cm 225 tot 250 cm 28

120 x 70 cm 251 tot 275 cm 33

België
Tel.: +32 (0)67 89 41 30

Fax: +32 (0)67 89 41 72 

Nederland
Tel.:  +31 (0)800 0232 114

Fax:  +31 (0)800 0232 116

info.benelux@roto-frank.com


