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RK250 

Planforsænkede gulvstik type RK250 
i messing eller rustfri stål.

I forbindelse med flise-, klinke- eller 
parketgulv er det muligt at anvende en 
kassetteløsning, hvor en Ackermann 
trækdåse type UZD250-3 i forbindelse 
med gulvkanal eller rørinstallation monteres
i betongulv el. støgulvkonstruktion.

Det bedste resultat opnås ved at man laver 
en udsparing i betonen, så man efterfølgende 
kan rykke rundt med gulvstikket. Dette anbe-
fales dels for at kunne flugte med fugekanten 
og dels for at kunne nivellere med overkanten 
af den færdige gulvbelægning. 

Rammen og kassetten leveres i mange 
forskellige højder afhængig af flise- eller
trætykkelsen fra 10 - 35 mm belægning.

I selve trækdåsen monteres et skråkonsol 
med plads til 2 rækker a 4½ FUGA-moduler 
eller 2 rækker a 5 x 1½ på højkant.
Udvendigt underlag svarende til ialt 6x230V 
stikdåser og 2 dobbelte PDS-stik.

OBS!
Der skal laves en udsparing i betonen, som 
er 1½ gang større end trækdåsens 
bundplade.

Med gulvstik fra BAASTRUP A/S opnår du arkitektonisk frihed til at skabe en æstetisk vellykket 
indretning, kombineret med maksimal fleksibilitet. Vores gulvstik integreres smukt i alle typer 
gulve og egner sig særlig godt til åbne kontorlokaler, museer, udstillingslokaler samt konfe-
rence- og mødelokaler. Klik ind på www.baastrup.com og se vores omfattende program af 
kanaler og gulvstik i både messing og rustfri stål. 

“Gulvstik til den unikke indretning” 
- BAASTRUP A/S
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Specifikationer

RK skal nivilleres i passende højde for tilpasning af overkanten 
på det færdige gulv.

Der er mulighed for at nivillere 50 mm op. Med en minimums 
højde på 70mm til en max højde på 120 mm. 
Målene er uden ramme, da den laves leveres i forskellige 
højder. 

 288 

 70 -120 mm 

370 

 410 

Her er illustreret hvordan RK ligger i gluvet. Illustrationerne viser både det færdige og det ikke færdige gulv. 

a = total byggedybde (b+c)
b = afhængig af flise/træ-tykkelse
c = min. 70 mm: trækd¨sens højde

U = trækdåse UZD 250-2: 
Minimum udsparing. 420 x 420 
mm.  
Optimal udsparing 590 x 590 mm.

U = trækdåse UZD 350-2:
Minimum udsparing 520 x 520 mm.  
Optimal udsparing 740 x 740 mm.

Trækdåsen påmonteres en 
kasetteramme af rustfri stål 
eller messing. 

Disse leveres i forskellige højder 
afhængig af flise / trætykkelsen.
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