Der findes ikke dårligt vejr

HAKITEC beskytter
din arbejdsplads
mod dårligt vejr!
Regn og rusk, kulde og blæst. Der findes ikke dårligt vejr.
HAKITEC beskytter din arbejdsplads og det lønner sig.
I dag er det næsten lige så almindeligt at bruge overdækning på byggepladser som at
bruge paraply når det regner. Af den simple grund, du tjener på det.

Spar 20 % i arbejdsdage

Mange overvejer sikkert om det kan betale sig med en overdækning.
Men sandheden er, at man forbedrer kvaliteten i byggeriet og kan arbejde effektivt i alt
slags vejr, støbe, male, isolere, lægge tag, snedkerere og svejse. Du kan faktisk spare
20 % i arbejdsdage, hvis du er omhyggelig når du planlægger. Og da det er skønt vejr
365 dage om året, bliver det også lettere at holde tidsplanen og økonomien i arbejdet.

Undgå dyre fugtskader

Noget andet er fugten. Du mindsker risikoen for at bygge fugt ind i bygningen, hvis
du overdækker byggeriet. Som du sikkert er klar over, er en del kendte byggeprojekter
blevet ramt af fugtskader de senere år. Skader som det er kolossalt dyrt at rette op på når
byggeriet står klart. HAKITEC bliver din forsikring mod ubehagelige overraskelser.

Trivslen på arbejdspladsen kan øges

Det er ikke bare økonomien der bliver bedre med HAKITEC. Trivslen og stemningen på
arbejdspladsen bliver også bedre. Medarbejderne kan arbejde i et tørt og behageligt
miljø. De slipper for fugtigt arbejdstøj og kan udføre flere arbejdsprocesser samtidig.
Risikoen for ulykker og arbejdsskader mindskes også med HAKITEC.

Har du råd til at lade være med at bruge overdækning? HAKITEC sparer både tid og penge.

Du kan overdække hele den aktuelle byggeplads, eller inddække et helt hus

HAKITEC – den mest fleksible
overdækning der findes!
Ingen anden overdækning er så
fleksibel som HAKITEC. Der er så
mange muligheder og så mange
anvendelsesområder. Der er alt id
en løsning som passer dig.
Vi har mange forskellige typer overdækning,
som giver et tørt og sikkert arbejdsmiljø. Det er
let at overdække den aktuelle byggeplads, eller
at inddække et helt hus. HAKITEC fås som totalinddækning, fast eller rullende, rulbar sekt ion over
åbning t il materielindtag, midlert idig lager og
værksted.

Let at montere med få komponenter

HAKITEC har usædvanlig få komponenter. Det
betyder at overdækningen er endnu lettere at sætte
op. Hvis du har adgang til en kran, kan du montere
overdækningen på jorden og siden løfte den på
plads. Selvfølgelig oplærer vi dig i monteringen og
giver dig teknisk support hvis du har brug for det.

Aludrager med overlegen styrke

HAKITEC er fællesnavnet for et helt system af overdækning og inddækning. Systemet bygger på aludragere i højden 750 og 450 millimeter. De kraftige
dragere giver en meget stærk konstruktion med stor
spændvidde og lang holdbarhed. HAKITEC kan
bruges igen og igen.

HAKITEC 750
HAKITEC 750 har en kraftig aludrager som er 750 mm
høj og som kan spænde op til 32 m. Drageren fås i
forskellige længder og vinkler, hvilket betyder at den er
let at tilpasse til tagstolene alt efter spændvidde og form som sadeltag med hældning 15° til 22,5°, som polygontag eller som ensidig. Overdækningen monteres hurtigt
og sikkert, enten på stedet eller på jorden ved siden af i
lange sektioner som løftes på plads med kran.

Traditionel presenning

HAKITEC 750 overdækkes med den traditionelle
HAKITEC-presenning som fæstnes på sømbjælker der er
afstivet ved hjælp af momenthegn. Presenningen er af
kraftig armeret LD-polyeten.

HAKITEC 750 har en overlegen spændvidde

HAKITEC 750 med HAKI Trak
Denne overdækning har samme skelet som HAKITEC
750. Eneste forskel er presenningen. HAKITEC 750 med
HAKI Trak har en ekstrem holdbar presenning som er
meget let at montere. Systemet består af en presenning
med kedervulst og aluskinner. Presenningen fremstilles i
faste længder som let kan forsynes med ekstra
lommer med en cc afstand på 1 m i hver ende, for større
fleksibilitet. En 24 meter presenning kan dermed
anvendes på overdækninger i bredder fra 18 - 24 meter
flere gange.
Kederskinnerne er tilpasset i længde til aludragerne
og fæstnes hurtigt og let med kedergaffel og snapbolt.
Kederskinnerne samles med laskeplade og pakning. I kip
monteres et kiphegn for lettere montering og udspænding
af presenningen.

Platform for let montering

Overdækningen monteres let og sikkert fra en montageplatform på den ene gavl og rulles derefter ud sektion
for sektion efterhånden som de monteres færdig. Omkostningerne til kran kan minimeres, da alt materiel løftes
op til montageplatformen.

HAKI Trak-presenningen er meget slidstærk og kan genanvendes mange gange

HAKITEC 450
Den traditionelle overdækning HAKITEC 450 kan opbygges som sadeltag med en taghældning på 15-30°
eller som ensidig overdækning. Det er let at tilpasse
overdækningen til dit aktuelle behov, med spændvidder
op til 12-18 meter med forstærkninger. Derefter overdækkes med en kraftig HAKITEC-presenning, som passer
til de ovenstående typer af overdækninger.

Let at montere

Overdækningen monteres på stedet eller på jorden i
sektioner af op til 9,15 meters bredde, og derefter løftes
den på plads med kran. Det er også muligt at montere
rulbare sektioner over åbninger, for helt enkelt at
transportere materiel ind og ud.

HAKITEC 450 er perfekt til mindre overdækninger med kortere spændvidde

HAKITEC 750

Mulighederne er mange!

HAKITEC 750 med HAKI Trak

HAKITEC 450

Overdækningen monteres sikkert fra montageplatformen på
gavlen og rulles derefter ud sektion for sektion. Den kraftige
tagkonstruktion er tilpasset store spændvidder og tunge laster.

Overdækning med kraftig HAKITEC
presenning selv på sider. Velegnet
til de korte spændvidder.

Aludrager 750 AL

L=1250, 2250, 3250 resp. 6250 mm

HAKI TRAK

Diagonalstag 750 AL

Kederskinne

Samlepind 750

Drageadapter 750

Fodbeslag 750

Kederskinne 15 grader kip og
tagfod

Samlebeslag

HAKITEC brandhæmmende

Facade Light

15°, 22,5° alt. 37,5°

Inkl. 2 stk. klemmebeslag
Stilbar fra 12-22°, samt 0°

15°, 22,5° alt. 37,5°

Samlepind 750 skal monteres med 4 stk.
snapbolte 12 mm pr. samlepind

Laskeplade. Samlepind. Pakning

HAKITEC

L=1250, 2250, 3250 resp. 6250 mm
Med 1 stk. samlepind monteret i den øverste ende

Aludrager kip 750 AL

HAKITEC

Armeret plast, 250 g/m2
Blåstribet, huldiameter 15 mm cc 0,1m

Armeret plast, brandhæmmende, 200 g/m2
Hvide striber, huldiameter 15 mm cc 0,1 m

Armeret plast, 170 g/m2
Hvide striber, huldiameter 15 mm cc 0,1 m

HAKI Stilladsoverdækning

Med enkle søjler og hjul som mobil overdækning til
f.eks. støbearbejde. Spændvidde fra 8,3 m til 12,2 m.

Øverste bomlag er overdækket. Tagbøjler
kombineret med forlængerrør til forskellige
stilladsbredder. En fordel at flytte med kran.

Momenthegn

Hjul til trekantdrager

Trekantdrager

Kedergaffel

HAKI Trak presenning

Diameter 12 mm resp. 16 mm

Monteres på aludrager 750 med 1 stk.
snapbolt 12 mm

Med fjederlås

PVC belagt polyestervævning 640 g/m2
Med kedervulst

Aludrager 450 AL

L=2220, 4100, 6100 resp. 8100 mm
Med og uden bøjler på vertikaler og hul i
øverste rør

Samlepind og snapbolt

Samlepinden skal monteres med 4 snapbolte
12 mm pr. samlepind

ØVRIGT

Snapbolt m/fjeder

HAKITEC 450

HAKITEC 450 Hal

Vægstolpe 450
Til aludrager 450

Sømbjælke

Til fastgørelse af momenthegn

Tagskinne HAKITEC

Fastgøres med 6 stk. tagskinneskruer pr.
tagskinne samt 2 stk. pr. kipskinne

Stilladstag

Tagbøjle = fagbredde
700 - 770 mm, TB +1
Forlængerrør = fagbredde.
1050 - 1250 mm.
TB + 2 Forlængerrør =
fagbredde 1655 mm

P200053
© HAKI DK 2018 12

HAKI A/S • Erhvervsvej 16, 2600 Glostrup, Danmark • Tlf: +45 4484 7766 • info@haki.dk • www.HAKI.dk

