
Daglicht toetreding in uw stal is noodzakelijk om te voldoen aan de 

hedendaagse welzijnseisen. Het licht goed verdeeld, met de juiste 

intensiteit bij uw dieren krijgen is hierbij van wezenlijk belang. Zo 

voorkomt u zoninstraling en is er toch voldoende daglicht bij uw dieren. 

Met het Scan-Air verduisterbare raampaneel heeft u het juiste 

raampaneel in handen om de daglicht toetreding in uw stal perfect te 

kunnen regelen. Het verduisterbare raampaneel is zowel toepasbaar in 

de zijgevel als in het dak.

Scan-Air heeft een uniek verduistering systeem ontwikkeld waarmee de 

ramen traploos van 0-100% verduisterd kunnen worden. Dit systeem 

werkt met geïntegreerde contra roterende lamellen waardoor alle 

bewegende delen beschermd zijn tegen stof en/of vocht. De lamellen 

zijn veer gesloten, en worden middels een handlier of motor open 

getrokken. Per stal wordt bekeken welk type en welke maatvoering 

geschikt is voor de betreffende situatie. Zodat het systeem geheel naar 

uw wens en volgens de gestelde eisen voor uw dieren gemaakt wordt. 

De Scan-Air verduisterbare raampanelen zijn geheel vervaardigd uit 

kunststof en RVS, waardoor een lange levensduur gegarandeerd is. 

Voor elke opening kan een passend raampaneel gemaakt worden.

Hoge isolatiewaarde

Toepasbaar in zijgevel en dak

Uniforme lichtverdeling

Geheel uit kunststof en RVS

Eenvoudige montage

Traploze verduistering 

van 0-100%
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Flexibele maatvoering

Modulair systeem

VERDUISTERBAAR RAAM 
RP-SK



Over Scan-Air

Technische gegevens RP-SK 

Scan-Air is een toonaangevende producent op het gebied 

van ventilatie-, daglicht- en uitloopsystemen. Met ons 

geavanceerde machinepark en onze dynamische 

organisatie produceren we al meer dan 25 jaar kwalitatief 

hoogwaardige producten die decennia lang meegaan. 

Kenmerkend voor de producten van Scan-Air is het gebruik 

van een doordacht bouwsysteem waardoor we in staat zijn 

om voor elke toepassing een passende oplossing te bieden. 

Het gebruik van kunststof en RVS materialen staat garant 

voor een lange levensduur. 

Scan-Air biedt een compleet pakket aan ventilatie-, 

daglicht-, en uitloopoplossingen. Met onze kennis en 

expertise op deze gebieden kunnen we u een passende 

totaaloplossing voor uw stal aanbieden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Scan-Air      l      Spoorstraat 42a 5451GB Mill, Netherlands      l      Tel.: +31-485 453734      l      Fax.: +31-485 454985      l      info@scan-air.nl       l       www.scan-air.nl
 

Opties RP-SK

Opaal Polycarbonaat

Teleflens Helder Polycarbonaat

Combinatie met ventielen

PU gevulde lamellen

Type raam  In bou wafmetin gen  Netto opp.  
(cm2)  

Trekkrach t 
(kg)  

Slaglen gte 
(mm)  

 B H D    

       
DK-SK 1026-1250 1026 1250 200 11.800 6 300 

RP-SK 2006-500 2006 500 200 8.800 7,5 300 

RP-SK 2251-500 2251 500 200 9.900 7,5 300 

RP-SK 2496-500 2496 500 200 11.000 7,5 300 

       
Maatvoerin g maatwerk  DR-SK :     

Breedte:  903 / 1026 / 1148 / 1271 mm   
Hoogte:  800 – 1300 mm ( elke stap mogelijk)    

Diepte:  200 – 500 mm ( in stappen van 25 mm)  

    
Maatvoerin g maatwerk  RP-SK :     

Breedte:  658 – 2618 mm (in stappen van  122.5 mm)  
Hoogte:  400 – 1120 mm (elke stap mogelijk )    

Diepte:  200 – 500 mm (in stappen van 25 mm)  
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