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T 172 RVS-inmetselbakje

Dit ventilatiebakje is geheel van RVS-304 gemaakt voor duurzame toepassing. 
Door de neutrale kleur van RVS past het bakje bij iedere gevelkleur. 
Het bakje is los in te metselen of te lijmen maar past ook op de in de markt 
aanwezige vloerkokers. 

Het aanzicht heeft een fraai gaatjes patroon. De luchtdoorlaat is 14cm², 24cm², 31cm² en 
38cm² voor respectievelijk de modellen 4, 5, 7, en 9cm hoog. 
De inmetselbakjes “ClickBrick”en “Strek” hebben een luchtdoorlaat van 48cm².
Er zijn speciale uitsparingen en kuiltjes rondom aangebracht om een optimale fixatie in het 
cement te krijgen. De roosters zijn muisdicht, ze voldoen aan het bouwbesluit met het oog 
op wering van ratten en muizen. 
Met dit mooie frontpatroon als basis is het ook mogelijk om allerlei afwijkende maten te 
leveren. Breedte-, hoogte- en dieptematen zijn variabel, waardoor een diepte van vlak tot 
steendiepte mogelijk is.

Uitvoeringen:

• T172 RVS-inmetselbakje los in standaard hoogtematen; 4 - 5 - 7 - 9cm
• T172 RVS-inmetselbakje compleet met vloerkoker in standaard hoogtematen; 4 - 5 - 7 - 9cm
• T172 RVS-inmetselbakje ClickBrick speciaal geschikt om toe te passen in ClickBrick-gevels
• T172 RVS-inmetselbakje strekformaat deze is toe te passen met twee vloerkokers naast elkaar!
• T172 RVS-inmetselbakje U, minder diep en hierdoor toe te passen i.c.m. Ubbink VloerVent (WF)

Diverse mogelijkheden in RAL-kleuren op       

aanvraag

T172-5-ST RVS inmetselbakje in “strekformaat”

Speciaal RVS verloopstuk
Om alle T172-bakjes verticaal te kunnen plaatsen. Voorgemonteerd 
op de koker. Het inmetselbakje is naar keuze apart te bestellen.
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Maatvoeringen

TYPE    

T172-4 RVS inmetselbakje los
T172-5 RVS inmetselbakje los
T172-7 RVS inmetselbakje los
T172-9 RVS inmetselbakje los
T172-5-ST RVS inmetselbakje los ‘strekformaat’
T172-CB RVS inmetselbakje los ‘clickbrick formaat’
T172-5-U RVS inmetselbakje  
T172-4 RVS inmetselbakje met vloerkoker 
T172-5 RVS inmetselbakje met vloerkoker 
T172-7 RVS inmetselbakje met vloerkoker 
T172-9 RVS inmetselbakje met vloerkoker 
T172-5-ST RVS inmetselbakje ‘strekformaat’ met twee vloerkokers
T172-CB RVS inmetselbakje ‘clickbrick formaat met vloerkoker

T172 RVS verloopstuk staand met vloerkoker (t.b.v. verticale toepassing)*

MAAT    

40h x 95br x 80d mm 
50h x 105br x 95d mm 
70h x 105br x 95d mm 
90h x 105br x 95d mm  
50h x 210br x 95d mm 

100h x 120br x 90d mm 
50h x 105br x 45d mm
40h x 95br x 80d mm 

50h x 105br x 95d mm 
70h x 105br x 95d mm 
90h x 105br x 95d mm  
50h x 210br x 95d mm 

100h x 120br x 90d mm

105h x 50br mm

LUCHTDOORLAAT 

14 cm²
24 cm²
31 cm²
38 cm²
48 cm²
48 cm²
24 cm²
14 cm²
24 cm²
31 cm²
38 cm²
48 cm²
48 cm²

-  

* Let op; exclusief inmetselbakje, deze aanvullend naar keuze bestellen


