
voor dakinstallaties
BIS Yeti® 335 Frame Set (I 04 15)

I BIS Dakmontagesystemen + Solar Bevestigingen

Voordelen en kenmerken
■ complete set voor ondersteuning van

installaties op platte daken
■ geschikt voor gangbare modellen airco's,

ventilatiesystemen, etc
■ met anti-slip trillingdempermat
■ voorgedefinieerd draagvermogen:

berekening niet nodig
■ installatie mag niet zwaarder zijn dan 150

kg
■ bovenkant installatie mag niet hoger zijn

dan 1,2 m boven het dak
■ oppervlaktebescherming:

■ product maakt deel uit van het
Walraven BIS UltraProtect® 1000
systeem

■ geschikt voor binnen- en
buitentoepassingen

■ doorstaat min. 1.000 uur
zoutsproeitest (max. 5% rood roest)
volgens ISO 9227

■ reduceert geluidsdoorslag volgens DIN EN
ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot
31 dB(A)

■ sets voldoen aan de eisen van DIN
18531-1

■ UV-bestendig volgens EN ISO
16474-3:2014-02 - ITB-gecertificeerd

■ gietvormen gemaakt van WPC, een mix
van gerecycled kunststof en houtvezels

■ Art.nr. 67685501: bestaande uit:
■ 4 x BIS Yeti® 335 inclusief anti-slip

trillingdempermat (gemaakt van
rubber)

■ 2 x 1,5 m BIS RapidStrut®

bevestigingsrail DS 5 (BUP1000),
voorgemonteerd met verticale poten
van 0,5 m aan beide zijden, klaar om
de BIS Yeti® 335 aan te sluiten

■ 2 x 1 m BIS RapidStrut®

bevestigingsrail DS 5 (BUP1000), als
een dwarsverbinding aan het frame.
Verbindingselementen zijn al vooraf
geïnstalleerd op het frame

■ alle verbindingselementen, einddoppen
en moeren van het spoor zijn
inbegrepen en de meeste zijn
voorgemonteerd

■ Art.nr. 67685502: bestaande uit:
■ 6 x BIS Yeti® 335 inclusief anti-slip

trillingdempermat (gemaakt van
rubber)

■ 2 x 2 m en 4 x 1,5 m BIS RapidStrut®

bevestigingsrail DS 5 (BUP1000) op
maat, voor zowel horizontale als
verticale toepassingen

■ 6 x 0,5 m BIS RapidStrut®

bevestigingsrail DS 5 (BUP1000), voor
gebruik als verticale poten met
voorgemonteerde
verbindingselementen

■ alle verbindingselementen, rail
einddoppen en bouten zijn inbegrepen
en de meeste zijn voorgemonteerd
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Complementair
BIS Yeti® 3-laags Separatie Mat

Alternatief
BIS Yeti® 280 Support Systeem



voor dakinstallaties
BIS Yeti® 335 Frame Set (I 04 15)

I BIS Dakmontagesystemen + Solar Bevestigingen

67685502 BIS Yeti® 335 voor 2 installatie toepassingen 1
Voor montage moet het draagvermogen van het dak worden bevestigd door een bouwkundig
ingenieur.
Als wijzigingen aan de montage eigenschappen nodig zijn neem dan contact op met Walraven
technical support.

N
L-

BE
 0

5/
20

23
- 

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

Complementair
BIS Yeti® 3-laags Separatie Mat

Alternatief
BIS Yeti® 280 Support Systeem


