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Geteste belastingen
Onze testrapporten zijn uw garantie. Wij staan ervoor dat onze 
standaard vloerluiken bij volledige bevulling met beton C35/45 
(Euronorm EN 206) de opgegeven belastingen kunnen doorstaan. 
Bij toepassing van tegels e.d. in het luik neemt de belastbaarheid af. 
Bij type BVH-maxi wordt de volledige belasting bereikt met een 
betondikte van 5 cm.

Brandwerend
Met HAGODECK type BV-F90 bieden wij een 
geteste mogelijkheid om branddoorslag via het 
luik te voorkomen.

Inbouwinstructie
Zoals u mag verwachten worden 

HAGODECK vloerluiken standaard 
geleverd met een handige, bondige 
inbouwinstructie waarin op alle van

belang zijnde aspecten wordt gewezen.

Verpakking en productaanduiding
In principe worden alle HAGODECK vloerluiken standaard voorzien 
van speciaal vervaardigde hoekstukken waarmee een optimale 
bescherming wordt verkregen terwijl tevens het milieu ontzien wordt 
met een minimaal kartonverbruik. Op alle hoekstukken staat duidelijk 
de type aanduiding vermeld, zodat fabrikant, handelaar en gebruiker 
zich niet kunnen vergissen in type en afmeting.

▲

Nauwkeurigheid
HAGODECK vloerluiken worden zeer nauwkeurig vervaardigd 

met als uitgangspunt de EN-norm 22768-1. 
"Tolerantie voor lengten en hoeken."

▲

Innovatie
HAGODECK vloerluiken worden 
voortdurend verbeterd. Door de 

nieuwste gepatenteerde uitvoering 
met composiet-aluminium honing-

raat-technologie is geen betonvulling 
meer nodig en kan de afwerking 

zonder droogtijd worden aangebracht.

▲

▲

▲

▲

De gouden handgreep
Een 'gouden' idee om alle vloerluiken 
type BV eenvoudig te openen, ook al is het 
luik jarenlang nooit geopend geweest.

▲

Voorraad
Alle courante standaard typen worden door Storax B.V. in Zwijndrecht 
op voorraad gehouden om een snelle levering te garanderen. 
Minder gangbare typen zijn bij de fabriek op voorraad en worden binnen 
10 werkdagen geleverd.
Levertijd voor maatwerk is op aanvraag.

▲
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