Verduisterbaar dakraam
Hoge isolatiewaarde
Brede stallen
KAT-waardig
Verduisterbaar
Maatwerk
Renovatie

Vleeskuikenstallen
Voor alle vleeskuikenstallen om aan de
hedendaagse welzijnsnormen te voldoen.

Verduisterbare dakramen zijn een ideale
daglicht oplossing voor alle type stallen.

Leghennenstallen breder dan 24 meter
Volgens KAT-normen moet daglicht altijd binnen 12m van het dier zijn. Met dakramen van Tulderhof kan men in
theorie tot 48m breed bouwen.
Bij renovatie van een stal
Verduisterbare dakramen zijn een uitstekende oplossing voor een renovatie, waar de stal nog niet aan de 3%
eis voldoet. De dakramen bevatten lamellen die met een handlier of liermotor bediend worden. Op deze manier
kan men de stal gradueel verduisteren, wat een meerwaarde betekent voor je lichtmanagment. Tulderhof maakt
de dakramen op maat, zodat ze exact tussen de bestaande gordingen passen.
Type

R (m².K/W)

U (W/m²·K)

Dakraam klassiek enkel 0-25

1,21

0,83

Dakraam klassiek dubbel 10-25

1,61

0,62

Dakraam HR+ enkel 0-25

2,02

0,50

Dakraam HR+ dubbel 10-25

2,49

0,40

Dakraam HR+ dubbel 25-25

2,84

0,35

Dakraam HR+ dubbel 32-25

3,09

0,32

Optioneel: De Tulderhof lux regelaar

Voorverwarmde stal
Dakraam toont geen warmteverlies

Tulderhof Ventilation BV • Looyenbeemd 10 • 5652 BH Eindhoven • Nederland
Tel. +31 (0) 404 00 63 13 • Tel. +32 (0) 14 65 86 91 • Fax +32 (0) 14 65 99 60
WWW.TULDERHOF.COM

Technische Gegevens

Open

40% gesloten

60% gesloten

Technische tekening
Hiernaast ziet u een technische
tekening van een dakraam. Bij de
bestelling hebben wij de volgende
maten nodig.
X = de exacte maat tussen de
gordingen
Y = de exacte maat tussen de
onderkant isolatie en de onderkant
golfplaat
Z = de exacte maat tussen de
onderkant gording en de onderkant
isolatie

Klassieke lamellen
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HR+ lamellen

