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Van Boven: toonaangevend in kunststoffen

Voor veestal-ventilatienokken  
produceren wij de beugels, het plaat-
materiaal en de kpschotten.

Plaatmateriaal
Als plaatmateriaal wordt de Novolite 
Plus lichtdoorlatende polyester vlakke 
rol met een gegarandeerde 600 grams 
glasvezelwapening per m2  
geadviseerd. Deze polyester vlakke rol 
kan eventueel aan weerszijde voorzien 
worden van een protectiefilm,die de 
polyester plaat tegen weersinvloeden 
beschermt. De plaat blijft optimaal 
glad waardoor vervuiling zo veel  
mogelijk wordt tegen gegaan. U kunt 
ook kiezen voor de Novolite  
polyester vlakke plaat zonder  
protectiefilm of voor de Novolon GT 
glasheldere vlakke plaat. 

De standaardbreedtes van het plaat-
materiaal zijn 100 en 125 cm. De  

standaardrollengten zijn 30 meter. 
Geadviseerd wordt het materiaal met 
een maximale lengte van 15 meter toe 
te passen. 

Bijbehorende beugels
Aluminium standaard beugel,  
bestaande uit een onder- en  
bovenbeugel inclusief 2 RVS-parkers.
Aluminium koppelstangbeugel, 
bestaande uit een onder- en  
bovenbeugel met koppelstang en  
4 RVS-parkers.

De koppelstangbeugel is mede 
ontwikkeld door het C.A.D. en 
voorziet de veestal van een optimale 
ventilatie.

Om krimp- en uitzettingsproblemen 
van het plaatmateriaal te voorkomen 
wordt het plaatmateriaal los tussen 
de boven- en onderbeugel 

geklemd en niet meer mechanisch 
door bijvoorbeeld parkers bevestigd. 
hierdoor is het ook overbodig dat het 
plaatmateriaal, met name PVC platen 
voorgeboord dient te worden. 

Kopschotten
Voor het begin en einde van de  
ventilatienok worden kunststof  
kopschotten geleverd. Voor de  
standaard uitvoering een grijs  
polyester kopschot en voor de 
koppelstangbeugel een girjs 
glasvezelversterkt polyester  
kopschot. Deze kunststof kopschot-
ten worden tussen de beugel en de 
plaat gemonteerd.
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Tekeningen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden. 
Maten zijn in mm.


