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   Inhoud 



De AveTum GVK rooster is een high performance open gaas vloersysteem, 
vervaardigd uit hoogwaardig GRP (glasvezelversterkt kunststof). Het rooster 
wordt geproduceerd door het weven van continue glasvezels verticaal en 
horizontaal in een matrijs, waardoor een integrale, uit één stuk paneel wordt 
vervaardigd dat uitstekende corrosiebestendigheid en bidirectionele sterkte 
heeft. 
 
Onze rooster is brandvertragend, chemisch en corrosiebestendig, en met zijn 
10 jaar garantie maakt het ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen 
van in gebouwen en koeltorens, looppaden en spoorwegovergang, kades,… 

Toepassingen: 
 
- Werkvloeren 
- Carwashinstallaties 
- Loopgangen 
- Kades 
- Verdiepingen 
- Bruggen 
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   Productomschrijving 

Eigenschappen: 
 
- Antislip oppervlakte 
- Vuur bestendig 
- Corrosiebestendig 
- Lichtgewicht 
- Niet metalisch 
- Sterk en duurzaam 
- Keuze uit verschillende 

patronen, dikte, kleur. 
- Snelle installatie 
- Gefabriceerd volgens 

ISO 9001 
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   Standaard specificaties AveTum GVK Roosters 
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   Installatievoorschriften 

C-Clip L-Clip M-Clip Bek-clip 

C-Clip 
 
Wordt gebruikt om panelen met elkaar 
te verbinden. Een clip wordt 
aangebracht om de 500 mm. De clip 
zorgt voor een verbinding tussen twee 
steunen. Draai de clip zodat deze 
horizontaal is en schroef de bout vast. 

M en L-Clip 
 
Bepaal waar je de klem wilt plaatsen. 
Eerst op een hoek en dan elke 500 mm. 
Duw de klem in de maas en bevestigd 
deze dan. Indien je de roosters op een 
bestaande ondergrond plaatst, teken de 
gaatjes eerst af, boor deze uit en schroef 
de boutjes vast. Indien je de roosters  
bevestigt op een draagframe, boor de 
gaatjes in het frame en bevestig  met de 
klem de roosters. 
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   Belastingstabel doorbuiging lijnbelasting 
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   Belastingstabel doorbuiging verdeelde belasting 
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