
Ecco - Ecco DD – technische productfiche
Prijsvriendelijke schaartrap

De gemakkelijk te monteren schaartrap – zo dicht als een raam

Energielabel
 Bouwelement: 0,77 W/m²K
 Door fabrikant berekend conform DIN EN ISO 6946

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

 Afdichting rondom met gesloten hoeken

 Warmte-isolatie in deksel

 Klimaatdicht systeem

Raveelbak / deksel
 Raveelbak: wit

 Deksel: wit, waterbestendig met pvc-folie

 Sluiting: 4-punts vergrendeling

 Bakhoogte: 20 cm

 Inbouw gelijkliggend met plafond mogelijk

 Slot gelijk met het oppervlak zonder trekhaak

 Speelruimte 2 cm

 Klimaatdicht systeem

Trap
 Schaartrap van aluminium

 Treden: 28 – 33 cm, 8 cm diep (profieltreden)

 Belastbaarheid 150 kg per trede

 Wij leveren altijd de maximaal  

 mogelijke tredebreedte

Inbouwgereed met standaard toebehoren
 Montageschroeven

 Bedienstaaf met 4-hoek

 Opsteekbare witte afdeklijsten

 Isolatie- & afdichtingsblok op de raveelbak
 Getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12114

 Voorgeboorde raveelbak 

 (vereenvoudigde montage)

 Trio-montage-systeem

Door ift Rosenheim getest
 Luchtdoorlatendheid (a-waarde)

 Aansluitsysteem (WDL)

Met het hoogwaardige raambeslag van Roto is de 

Eccoschaartrap met 4 vergrendelingspunten zo dicht 

als een raam. De nieuw ontwikkelde schaartrap met de 

reeds voorgemonteerde WDL en de voorgeboorde gaten 

creëert nieuwe normen wat betreft energie-efficiëntie, 

eenvoudige montage en duurzame kwaliteit. Als er hoge 

eisen worden gesteld aan de dichtheid en de energie- 

efficiëntie, zoals bijvoorbeeld bij geïsoleerde plafonds 

tussen verdiepingen, dan is de Ecco de beste oplossing.

Maatwerk op aanvraag

De Ecco-schaartrap kan ook als DD-versie geleverd  

worden. Hiervoor dient bij de bestelling een dubbel  

deksel DD te worden toegevoegd. 
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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 

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

Afmetingen vloeropeningen Hoogte onder het plafond Bakhoogte

110 x 60 cm

225 tot 275 20
110 x 70 cm

120 x 60 cm

120 x 70 cm


