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1.0 Inleiding

DESSA biedt efficiënte, lichte en tijdelijke dakbedekkingen, inkapselingsystemen, aluminium 
vakwerkliggers en veiligheidsproducten. DESSA’s unieke en opvallende aluminium oplossingen zijn 
niet alleen geschikt voor tribunes, podia en evenementen, maar ook voor werkzaamheden door 
nutsbedrijven, lokale overheden, voor overheidsgebouwen, historische gebouwen, wegen, bruggen en 
industriële marktsectoren. DESSA levert ongeëvenaarde spanwijdtes en alternatieve configuraties, 
die hun waarde hebben bewezen bij veeleisende en complexe toepassingen in het VK, Canada, 
VAE, Australië en Europa en in allerlei klimaten. Onze klanten kunnen kiezen uit dakbedekkingen 
en universele vakwerkliggers met een unieke prijs/krachtverhouding of uit vakwerkliggers met 
een grote capaciteit, compleet met een eigen versterkingssysteem. Wij leveren de industrie een 
steeds groter assortiment kosteneffectieve producten en een uitstekende klantenservice die aan 
de hoogste professionele normen voldoet. DESSA ontwikkelt innovatieve en praktische oplossingen 
voor de ondersteunings-, toegangs- en weersbeschermingsbranches. Al onze ontwerpen hebben 
een uitstekende technische kwaliteit en zijn geregistreerd met beschermde ontwerprechten. Dit 
betekent dat alleen DESSA superieure oplossingen kan leveren door middel van onze producten. 
Het senior managementteam van DESSA heeft uitgebreide ervaring op het gebied van aanbesteding, 
engineering, productie en klantenservice. Na de introductie van een aantal toonaangevende 
producten in het Verenigd Koninkrijk hebben we nauw met enkele grote klanten samengewerkt aan de 
ontwikkeling van unieke oplossingen voor hun uitdagingen, die we op exclusieve basis vervaardigen.

2.0 Belangrijkste functies

DeepFlowTM -geleiders hebben een heavy-duty aluminium profiel, compleet met een gootsysteem 
waardoor platen voor tijdelijke dakbedekkingen of bedekkingselementen voor zijgevels eenvoudig 
geïnstalleerd kunnen worden.

• Kenmerken en voordelen:

• Geïntegreerde verbindingsmethode - minder onderdelen op locatie, geen handmatige assemblage

• Efficiënte kanalisering van regenwater met het ingebouwde en verzegelde insteekeinde

• Volledig compatibel met bestaande DESSA daksystemen 

• Sterk aluminium profiel waardoor ondersteuningsafstanden van 2,0-2,4 m mogelijk zijn 

• Verwijderbaar insteekeinde, zodat verspringende overspanningen mogelijk zijn

• Betere weerbestendigheid
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3.0 Catalogue

BESCHRIJVING ONDER-
DEELNR.

GEWICHT 
(kg) AFM 1 (m) AFM 2 (m)

Uni DeepFlowTM 
Nokgeleider 18°

US0018 3.94 1.32 0.24

Uni DeepFlowTM 
Nokgeleider 36°

US0036 5.97 1.78 0.59

Uni DeepFlowTM

Dakrandgeleider 18°

US0218 4.91 1.03 0.85

DeepFlowTM Geleider-eindstuk 
Speciaal aluminium Keder-
profiel. Voor naadloze sheeting 
over de gehele daklengte. 
Het deel met een hoger profiel levert geavanceerde 
eerbestendigheid. Heit eindstuk zonder insteekeinde 
wordt gebruikt samen met de DESSA drukveer 
(UA0005) en voor het bouwen van daken met 
verspringende overspanningen.

US0001 2.58 1.00 0.04

DeepFlowTM Geleider 
Speciaal aluminium Keder-
profiel in verschillende 
lengtes. Voor naadloze 
sheeting over de gehele 
daklengte. Het deel met een hoger profiel en de 
plaatsing van het insteekeinde leveren een betere 
weerbestendigheid.

US1000
US2000
US3000
US4000
US5000
US6000

2.65
5.23
7.82
10.44
13.00
15.60

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

0.04

DeepFlowTM Insteekeinde 
Optioneel onderdeel voor 
extra stijfheid bij niet-
ondersteunde verbindingen 
en, zo nodig, voor de 
verbinding van eindstukken 
zonder insteekeinde.

UA0035 0.54 0.10 0.04
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4.0 Installatie

(Bekijk ook de video op het DESSA YouTube-kanaal)

Zet de nokgeleider op zijn plaats en bevestig hem met twee AF0002 snelverwijderbare pennen 
(hierboven weergegeven)

Schuif de gewenste DeepFlowTM-geleider schuin omhoog, waarbij het insteekeinde naar beneden 
gericht is en het etiket zich aan de bovenkant bevindt. Bevestig de geleider aan de knopmoeren van 
de beugelklauwen.
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Bevestig de geleider aan het beschikbare, hogere insteekeinde:
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Als u een drukveer gebruikt, bevestigt u een eindstuk US0001 zonder insteekeinde. Bevestig de 
geleider met een DESSA drukveer.

Het is ook mogelijk om een dakrandgeleider op een dakrandbalk te gebruiken (gebruik drie AF0002 
snelverwijderbare pennen voor de bevestiging):
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5.0 Opslag en transport

Het DESSA DeepFlowTM-profiel is speciaal ontworpen om eenvoudig gestapeld te worden. Aan de 
onderkant van elk geleiderprofiel bevinden zich kleine inkepingen waarmee u het product op veilige 
en efficiënte wijze kunt stapelen en opbergen.

Een enkele, standaardstellage is geschikt voor 120 DeepFlowTM-profielen.

ONDERDEEL-NUMMER GEWICHT 1 STUK (kg) GEWICHT 120 STUKS* (kg) GEWICHT (1000 kg)
US1000 2.65 318.00 377

US2000 5.23 627.60 191

US3000 7.82 938.40 127

US4000 10.44 1252.80 95

US5000 13.00 1560.00 76

US6000 15.60 1872.00 64

*120 is het aantal geleiders op een volle stellage, zoals hierboven afgebeeld.
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DESSA LIMITED
Unit 25 Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH - United Kingdom
Tel +44 (0)1480 475297 - Fax +44(0)1480 215378 - Email: info@altrad-dessa.com
www.altrad-dessa.com


