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Technisch Bureau Merford B.V.

Edisonweg 30
4207 HG Gorinchem
Telefoon 0183 /64 38 00
Telefax 0183 /62 64 40
e-mail kli@merford.nl
www.trox.nl

Productinformatie
oprolbaar aluminium vloerrooster
serie ARR

PI/T 1.1/2/HL/1

Omschrijving
Het oprolbare vloerrooster serie ARR kan in ventilatie-
openingen in de vloer, voor vloerinductie-units, vloer-
convectoren etc. toegepast worden.

In principe is het rooster bedoeld voor toepassing in de
vloer, maar het kan ook als vormelement in de wand 
worden toegepast. Daarvoor is dan een extra bouwkundige
bevestiging nodig.

In verband met de stabiliteit zijn twee roosterhoogten
leverbaar (15 mm en 20 mm).

In representatieve ruimtes en in exclusieve woningbouw 
past dit rooster goed in de binnenarchitectuur en vormt het
een decoratief element.

De belangrijkste kenmerken zijn:

• Grote geluiddemping en stabiliteit bij het belopen door de
kunststof onderzijde en de afwerking van de zijkant.

• Toepasbaar in verkeersgebieden.

• Grote thermische, chemische en mechanische
bestendigheid.

• Hoogwaardig design.

• Met speciaal gereedschap pos. � op het werk op maat
te maken.

• Onderhoudsvriendelijk 
(reparatiemogelijkheden, goed schoon te maken).

• Uitwisselen van lamellen is op het werk zonder veel
moeite mogelijk.

• Vrije doorlaat ~ 60 % betrokken op L x B.

Uitvoering
De constructie van het oprolbaar vloerrooster serie ARR 
is uniek.

De lamellen worden met kunststof banden en de zaagkant-
afdekking met elkaar verbonden. Daardoor ontstaat een
stabiel geheel met een goede hanteerbaarheid, geruisloos
beloopbaar en een lange levensduur.

Oppervlak
Standaard oppervlak geanodiseerd volgens E6-C-0, 
naar keuze geanodiseerd volgens Euras-standaard E6-C-31
tot C-35 of gemoffeld in een RAL-kleur.
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Type ARR-15

� Uitwisselbare lamellen 
met ronde bovenkant

� Kunststofband met randafwerking

� Kunststof onderzijde 
voor geluiddemping en stabiliteit

� Speciaal gereedschap 
voor op maat maken van de lengte

Type ARR-20
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Besteksomschrijving
Het oprolbare vloerrooster serie ARR bestaat uit de lamellen, 
die door kunststof banden en de zijkantafdekking met elkaar
verbonden worden. De geïntegreerde afdekking van de zijkanten
voorkomt verwondingen en garandeert een geruisloze ligging bij
zijdelingse speling. Grote stabiliteit en geluiddemping door
kunststof onderzijde. Eenvoudig uit te wisselen lamellen, op het
werk op maat te maken.

Bestelsleutel

Material
De lamellen bestaan uit aluminium profielen, standaard naturel
geanodiseerd volgens E6-C-0, naar keuze geanodiseerd volgens
Euras-standaard E6-C-31 tot C-35 of gemoffeld volgens RAL. 
Het oppervlak is bestand tegen thermische belasting en verkleurt 
niet onder invloed van licht.

Technische gegevens · belasting
De maximale belastingen gelden voor de verschillende staaflengtes in de constructie,
die in het midden met een statische puntlast belast worden. Het rooster wordt alleen
op de einden ondersteund met een oplegging van ca. 8 mm.
Bij normale belasting (bijv. belopen) van het rooster hangt de maximaal toelaatbare
belasting af van de grootte van het belastingoppervlak. Dit betekent dat de maximale
belasting met het aantal lamellen en de maximaal toelaatbare lamelbelasting
berekend kan worden.

Voorbeeld: B = 300 mm, ARR-15
33 kg/lamel, bij 8 lamellen 33 x 8 = 264 kg.

Bestelvoorbeeld (rol)
Fabrikaat: TROX                                                               
Type: ARR-15 / R x 250 / P1 / RAL 9016                                 
Toebehoren: ARR-SW                                                                       

Toebehoren:
SW speciaal gereedschap voor op lengte maken

* Effectieve roosterafmetingen lengte L 
resp. breedte B –3 mm

Bestelvoorbeeld (op maat geleverd)
Fabrikaat: TROX                                                               
Type: ARR-20 / 1200 x 250 / P1 / RAL 9016                           
Toebehoren: ARR-SW                                                                       
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Breedte (mm)

ARR - 15 R x 250 0 0 P1 RAL 9016

Geen opgave bij standaard-uitvoering

Geen varianten Kleur opgeven

0 standaard naturel 
geanodiseerd volgens E6-C-0

S2 geanodiseerd volgens Euras-
standaard E6-C-31 tot C-35

P1 gemoffeld volgens RAL.. .
glansgraad 70 %

Serie aanduiding

Roosterhoogte
15
20
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R = rol van 10 m
of op maat
L* in mm

1000...3000
B* in mm

150
200
250
300
350
400
450

Afmetingen
Leverbaar in rollen van 10 m 
of op maat

Type ARR-15

Roosterhoogte: 13 + 2 = 15 mm

Type ARR-20

Roosterhoogte: 17 + 3 = 20 mm


