GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD
Productnaam

Novoferm vlieringtrappen.

Toepassingsgebied

Trappen; vlieringtrappen.

Geschikt voor

Materiaal
Samenstelling

Eigenschappen algemeen

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Vlieringtrap.
Houten vlieringtrap, 90% hout, rest is metalen hang- en sluitwerk.
Stalen vlieringtrap, 50% hout, rest metaal.
Aluminium vlieringtrap, 50% hout, rest metaal.
Dakluiken, afhankelijk van de uitvoering, van 10% aluminium tot 90% aluminium.

Houten vlieringtrappen kunnen worden geleverd in 1-,2- en 3-delige uitvoering.
Stalen vlieringtrappen worden geleverd in een 3-delige uitvoering.
Aluminium vlieringtrappen worden als schaartrap geleverd, eventueel als element met een dakluik.
De meest voorkomende trapgatsparingen zijn 70x110/120 (bxl). De standaard plafondhoogtes zijn 240/250/260/270/280 cm.
Buitenstandaard afmetingen zijn op aanvraag.
De vlieringtrappen voldoen aan de meest recente veiligheidsnorm EN 14975-2010-12.

Eigenschappen bij verwerking

Gezond product bij montage en gebruik.
Onderhoud minimaal 1 x per jaar smeren.

Productspecificaties

Specificaties van types opvraagbaar bij SGBD NL.

Certificaat/label

FSC® C044048 en TüV Nord.

Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

HIER KLIKKEN VOOR:
1. een afbeelding van het product, waaruit blijkt
uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in
zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff
bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s
graag als eps bestanden en in full color
aanleveren.

De grondstoffen (hout) worden voornamelijk betrokken uit Noord Scandinavië waarbij duurzaam verantwoord een voorwaarde is.
De houtbewerking vindt geheel plaats in de eigen fabriek. De kwaliteit van de producten hebben wij dan ook letterlijk in eigen hand.
Door de eigen engineering in combinatie met de flexibele productiemethoden zijn wij in staat om een breed en diep standaard
assortiment vlieringtrappen te kunnen aanbieden, waarbij maatwerk snel en vakkundig kan worden geproduceerd en geleverd.
HDF platen en krimpfolie.
2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.3 herkomst grondst. en mat.; 2.2.4 Bouwmethode en techniek.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden
en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet
uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain
Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.
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