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Voor ondersteuning van lichte dakinstallaties

BIS Yeti® 130

Een fl exibele en betrouwbare 
ondersteuning



BIS Yeti® 130

Geschikt voor lichte 
toepassingen

Met uniek 
klikmechanisme

Voor horizontale 
en verticale 
toepassingen
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Maximaal toelaatbare belasting 

De maximale toelaatbare belasting is afhankelijk van de constructie van het dak en de dakisolatie. 

Maak gebruik van de ervaring van onze experts en engineers en laat u adviseren over de veiligste, 

meest duurzame en kosteneffectieve oplossing voor uw installatie. 

BIS Yeti® 130
Een fl exibele en betrouwbare ondersteuning voor lichte Strut installaties op daken

Voordelen en kenmerken Met uniek klikmechanisme

Technische gegevens

■  Geschikt voor lichte toepassingen 

■  Met uniek klikmechanisme

■  Met geluidsdempende anti-slip trillingdempermat 

■  Flexibel te gebruiken - creëer uw oplossing

■  Kosteneffectief en hoge kwaliteit

Toepassingen 

■   BIS Yeti® 130 als H-set 

ter ondersteuning van 

ventilatiekanalen

■   BIS Yeti® 130 ter 

ondersteuning van 

roostervloeren

■   Gietvormen gemaakt van WPC, een mix van gerecycled kunststof 

en houtvezels

■   Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 100% gerecycled 

materiaal

■  Bestand tegen UV en chemicaliën

■  130 x 130 mm

■   Voor horizontale en verticale toepassingen

■   # 67685130

Horizontale toepassing

Alle Strut rails met standaard gaten-

patroon kunnen gebruikt worden, 

bij voorkeur 41x21x2,5 of 41x41x2,5. 

U kunt zelf de door u benodigde lengte in 

horizontale ondersteuning opbouwen.

Verticale toepassing

Strut rails 41x21 kunnen gebruikt worden 

als H-constructie voor lichte toepassingen. 

Het inzetstuk is niet nodig: u kunt de rail in 

de behuizing van de BIS Yeti® 130 drukken.

Tel. +31 (0)297 23 30 00

walraven.com

■   Het inzetstuk sluit automatisch wanneer de rail erin gedrukt 

wordt

■   BIS Yeti® 130 voet met 

kabelgoot

■   BIS Yeti® 130 ter ondersteuning 

van buizen 

BIS Yeti® 130 I 3
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Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen 

om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

Wij helpen u graag verder

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15 

3640 AA Mijdrecht (NL)

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 23 30 99

info.nl@walraven.com

NL:

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info.be@walraven.com


