RGGOK

Minder foutkans dankzij RGGOK
Op basis van praktijkervaring in de Nederlandse markt
ontwikkelde MCT Brattberg het frame RGGOK. Dit nieuwe,
modulaire raam is speciaal ontwikkeld voor bestaande situaties
waarbij maatwerk noodzakelijk is. Het frame is vergelijkbaar
met de RGBO, maar door de extra diepte kunnen stayplates
en eindafdichtingen gemakkelijk worden geplaatst. Dankzij
de inkepingen in het frame valt de afdichting volledig in de
RGGOK en is het niet nodig om een stukje uit de muur weg te
kappen. De foutkans bij montage wordt daardoor aanzienlijk
verlaagd.

Toepassingen
Het RGGOK-frame is bedoeld voor toepassing in bestaande situaties. In essentie is het een
opbouwraam, dat het bestaande doorvoergat in een wand of vloer moet afdichten. Vaak is er bij
bestaande situaties sprake van kabels, die niet mogen of kunnen worden verwijderd, terwijl er
tegelijkertijd sprake is van een doorvoerpunt, dat onvoldoende waterdicht of brandvertragend is.
Soms is daarnaast ook sprake van de noodzaak tot het bijvoegen van enkele kabels. In alle gevallen
dient te worden vastgesteld, met welk formaat RGGOK-raam de doorvoerruimte volledig kan
worden afgedicht, terwijl tegelijkertijd de kabelaantallen, -diameters en –posities in kaart dienen te
worden gebracht. Op basis van die inventarisatie kan het juiste type RGGOK raam worden bepaald.
Onze adviseurs bekijken desgewenst graag de situatie ter plekke, om een goed advies uit te
kunnen brengen.
Maten
Het RGGOK-raam heeft dezelfde interne breedte
als de standaard RGB-ramen (120mm) en is tevens
beschikbaar in vier hoogte-eenheden: van 100mm
in stappen van 60mm oplopend tot 280mm interne
hoogte. Daarnaast bestaan er meervoudige ramen,
waarbij uitbreiding in horizontale richting mogelijk
is.
Uitvoeringen
De RGGOK wordt standaard geleverd in
gegalvaniseerd staal, maar het is ook mogelijk om
de frames in roestvrij staal te bestellen.
De RGGOK is standaard voorzien van boutgaten
(M8). Desgewenst kan een gatenpatroon op maat
worden geleverd. De benodigde vloeibare pakking
is tevens bij Theunissen Technical Trading BV
verkrijgbaar.

