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pro nepochůzné ploché střechy bez provozu (občasný výstup na střechu ke kontrole a údržbě střešního pláště) do
běžného - neagresivního prostředí.

Typ Světlý rozměr Celkový Hmotnost Jednotka Cena Kč/ks

otvoru vnější rozměr bez DPH 21%

HAGOROOF  hliníkový střešní výlez pro výstup pomocí žebříku - víko plné izolované

Prospekt strana 4 S-50TB 915 x 760mm 1.195 x 1.040mm 60 kg kus 56.077

S-50TB CL 915 x 760mm 1.195 x 1.040mm 66 kg kus 76.616

E-50TB 915 x 915mm 1.195 x 1.195mm 63 kg kus 59.663

E-50TB CL 915 x 915mm 1.195 x 1.195mm 70 kg kus 80.203

HAGOROOF  hliníkový střešní výlez pro výstup pomocí schodiště - víko plné izolované

Prospekt strana 6 CS-50TB 760 x 1.500mm 1.040 x 1.780mm 81 kg kus 75.921

CS-50TB CL 760 x 1.500mm 1.040 x 1.780mm 89 kg kus 99.286

HAGOROOF  hliníkový střešní výlez pro výstup pomocí schodiště - víko plné izolované

Prospekt strana 7 L-50TB 760 x 2.440mm 1.040 x 2.720mm 138 kg kus 113.566

L-50TB CL 760 x 2.440mm 1.040 x 2.720mm 151 kg kus 147.038

SSY-50TB 760 x 3.360mm 1.040 x 3.640mm 176 kg kus 173.555

SSY-50TB CL 760 x 3.360mm 1.040 x 3.640mm 192 kg kus 218.438

HAGOROOF  zvláštní rozměry a provedení - víko plné izolované

Výrobní program a ceník platný od 1.7.2022 do odvolání

Střešní výlezy na ploché střechy plné zateplené HAGOROOF

HAGOROOF  zvláštní rozměry a provedení - víko plné izolované

Prospekt strana 8 F-50TB 1.220 x 1.220mm 1.500 x 1.500mm 126 kg kus 112.979

F-50TB CL 1.220 x 1.220mm 1.500 x 1.500mm 136 kg kus 136.670

HAGOROOF  Ladder Up teleskopická výstupní tyč

Prospekt strana 10 LU-1 BLK 11 kg kus 15.251

LU-2 11 kg kus 20.287

LU-3 11 kg kus 41.989

LU-4 7 kg kus 20.287

HAGOROOF  Bil-Guard ochranné zábradlí

Prospekt strana 11 RL-S 915 x 760mm 24 kg kus 51.149

RL-E 915 x 915mm 24 kg kus 52.396

RL-F 1.220 x 1.220mm 28 kg kus 61.128

RL-CS 760 x 1.500mm 28 kg kus 55.571

RL-L 760 x 2.440mm 35 kg kus 66.117

RL-SSY 760 x 3.360mm 41 kg kus 105.089

Ceny uvedeny za dodávku 1ks bez montáže v provedení standard (hliník bez povrchové úpravy, kování ocel. pozink., chrom), bez DPH 21%,

včetně dopravy. Pro více kusů sleva - vyžádejte si individuální cenovou nabídku!

Záruka: 24 měsíců, 12 měsíců na opotřebitelné díly (těsnění, kování), při užití dle technického listu a při osazení podle návodu.

Platební podmínky: platba předem

Dodací lhůty: individuální dle konkrétní situace na skladu výrobce - nutno vždy poptat. 

Z důvodů příliš dlouhých dodacích lhůt lze objednat výhradně standardní provedení výlezů ve standardních rozměrech!

Atypické rozměry tedy nejsou možné.

Výše uvedené ceny jsou pouze orientační a musí být vždy potvrzeny konkrétní individuální nabídkou.

Nerez. ocel

Hliník

Ocel, pozinkovaná

Ocel, černě lakovaná



Stručný popis: 

● pevná, stabilní, těsná, větru a vodě odolná plně izolovaná konstrukce, odolné EPDM těsnění

● celý  povrch (víko i rám) hliníková slitina 2,3mm bez povrchové úpravy, zesilující Al profily, izolace PIR 75 mm, U=0,278 W/m2K

● speciální otevírací mechanismus: otevírání zevnitř i zvenku pomocí madla - grifu (obrtlíkový uzávěr) s úpravou pro uzamčení zvenku

 i zevnitř visacím zámkem, pomocné zvedáky - bezúdržbové, standardní kování ocel galvanicky pozinkovaná - výlez lze lehce jednou rukou

otevřít i zavřít

● úhel otevírání dle typu 70 - 87 stupňů, pojistka proti pádu víka v plně otevřené poloze

● rám výšky 305mm s přírubou a otvory pro snadné uchycení k pevnému podkladu

● k dodání standardní rozměry jednodílných výlezů pro otvory 915x760mm, 915x915mm, 760x1500mm, 760x2400mm, 760x3360 mm,

1220x1220mm

● zvlášť možnost dodání výsuvné výstupní tyče (k instalaci na stavbou připravený žebřík) a ochranného zábradlí 

Podrobná specifikace vlastností výlezů z hlediska požární bezpečnosti:

● požární odolnost zkouškou nebyla prokázána

● nejsou určeny pro chráněné únikové cesty ani pro vnitřní shromažďovací prostory (nejedná se o konstrukci DP1)

● mohou být umístěny v nechráněných únikových cestách 

● mohou být umístěny pouze na ploše střechy mimo požárně nebezpečný prostor - nemohou být umístěny na ploše střechy v požárně

nebezpečném prostoru

● neslouží jako požární uzávěry a nouzové únikové východy

● neslouží k větrání, k odvodu kouře, k odvodu tepla 

● norma ČSN 73 0865 (odkapávání a odpadávání hmot): vzhledem k tomu, že povrch z hliníkové slitiny je nehořlavý (tř. A1), lze předpokládat,

že k odkapávání a odpadávání hořlavých a nehořlavých hmot nedojde

● kouřotěsnost zkouškou nebyla prokázána


