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DL-Aknafedlap termékcsaládokDL-Aknafedlap termékcsaládok
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A Direct-Line Kft. kifejlesztette a nemesacél aknafedél gyártmánycsaládját, amely A Direct-Line Kft. kifejlesztette a nemesacél aknafedél gyártmánycsaládját, amely 
DL-standard házi szabványábanDL-standard házi szabványában rögzített anyagválaszték és méretsor szerint  rögzített anyagválaszték és méretsor szerint 
készül és készül és raktárról történő értékesítéseraktárról történő értékesítése elindult. elindult.

    Anyagminőség:Anyagminőség: 1.4301 (V2A), 1.4404 (V4A)1.4301 (V2A), 1.4404 (V4A)

    Felület:Felület:   PácoltPácolt

    Fedélméretek (mm):Fedélméretek (mm):

      400x400400x400
      500x500500x500
      600x600600x600
      800x800800x800
  1000x1000 1000x1000 

    Rögzítés:Rögzítés:   Betonozva, csavarozvaBetonozva, csavarozva

DL-Aknafedlapok jellemzőiDL-Aknafedlapok jellemzői

A DL-Aknafedelek négy típusát különböztetjük meg, amelyek felhasználási területe, A DL-Aknafedelek négy típusát különböztetjük meg, amelyek felhasználási területe, 
műszaki tartalma, s ebből következően az árszintje is különböző.műszaki tartalma, s ebből következően az árszintje is különböző.

Az aknafedlapok DL-standard szerinti fix méretsorában található termékek mellett Az aknafedlapok DL-standard szerinti fix méretsorában található termékek mellett 
természetesen vállaljuk természetesen vállaljuk egyedi méretű aknafedelek gyors megtervezését és egyedi méretű aknafedelek gyors megtervezését és 
legyártásátlegyártását is. is.

A DL-Aknafedlapok minden típusa az alábbi anyagminőségben, felületkikészítéssel A DL-Aknafedlapok minden típusa az alábbi anyagminőségben, felületkikészítéssel 
és fix méretsorban készül:és fix méretsorban készül:

LeemelhetőLeemelhető
aknafedlapaknafedlap

NyithatóNyitható
aknafedlapaknafedlap

Vízzáró peremesVízzáró peremes
aknafedlapaknafedlap

BurkolhatóBurkolható
aknafedlapaknafedlap



Leemelhető AknafedlapLeemelhető Aknafedlap 44

A leemelhető A leemelhető 
aknafedelek a aknafedelek a 
legegyszerűbb legegyszerűbb 
megoldást megoldást 
jelentik, hiszen jelentik, hiszen 
nem állnak nem állnak 
másból, mint egy másból, mint egy 
bebetonozható, bebetonozható, 
vagy vagy 
csavarozással csavarozással 
rögzíthető szögvas rögzíthető szögvas 
keretből, és egy rá keretből, és egy rá 
helyezett, helyezett, 
leemelhető leemelhető 
fedlapból. fedlapból. 

Nyitható AknafedlapNyitható Aknafedlap

A nyitható A nyitható 
aknafedelek aknafedelek 
esetében a fedél esetében a fedél 
egy fogantyú és egy fogantyú és 
egy diópánt egy diópánt 
alkalmazásával alkalmazásával 
felnyitható.felnyitható.



Vízzáró peremes AknafedlapVízzáró peremes Aknafedlap 44

A A nyitható nyitható 
változatban változatban 
készülő vízzáró készülő vízzáró 
peremmel peremmel 
rendelkező rendelkező 
aknafedelek aknafedelek 
esetében 25 mm-esetében 25 mm-
nél alacsonyabb nél alacsonyabb 
vízszintnél vízszintnél 
biztosítva van, biztosítva van, 
hogy az aknafedél hogy az aknafedél 
alatt a víz nem alatt a víz nem 
folyik be az folyik be az 
aknatérbe.aknatérbe.

Burkolható AknafedlapBurkolható Aknafedlap

A burkolható A burkolható 
aknafedél aknafedél 
kialakítása kialakítása 
lehetővé teszi egy lehetővé teszi egy 
betonréteg betonréteg 
kialakítását, kialakítását, 
amelyre különböző amelyre különböző 
burkolatok burkolatok 
helyezhetők el.helyezhetők el.



Leemelhető Leemelhető 
aknafedlapaknafedlap

Nyitható Nyitható 
aknafedlapaknafedlap

Vízzáró Vízzáró 
aknafedlapaknafedlap

Burkolható Burkolható 
aknafedlapaknafedlap

400x400400x400 L_400L_400 N_400N_400 V_400V_400 B_400B_400

500x500500x500 L_500L_500 N_500N_500 V_500V_500 B_500B_500

600x600600x600 L_600L_600 N_600N_600 V_600V_600 B_600B_600

800x800800x800 L_800L_800 N_800N_800 V_800V_800 B_800B_800

1000x10001000x1000 L_1000L_1000 N_1000N_1000 V_1000V_1000 B_1000B_1000

Letölthető látványtervekLetölthető látványtervek 44

A tervezők munkáját igyekszünk segíteni azzal, hogy az alábbi táblázatban A tervezők munkáját igyekszünk segíteni azzal, hogy az alábbi táblázatban 
valamennyi DL-aknafedlap 3D-modelljét letölthető stl.-formátumban rendelkezésre valamennyi DL-aknafedlap 3D-modelljét letölthető stl.-formátumban rendelkezésre 
bocsátjuk.bocsátjuk.

Az stl.-fájlban található modelleket csak logóval ellátott verzióban tesszük Az stl.-fájlban található modelleket csak logóval ellátott verzióban tesszük 
publikussá. A logó ilyen formában nem képezi a legyártott termék részét.publikussá. A logó ilyen formában nem képezi a legyártott termék részét.

Stl.-fájlokStl.-fájlok

http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_kiemelheto_400.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_nyithato_400.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_vizzaro_400.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_burkolhato_400.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_kiemelheto_500.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_nyithato_500.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_vizzaro_500.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_burkolhato_500.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_kiemelheto_600.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_nyithato_600.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_vizzaro_600.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_burkolhato_600.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_kiemelheto_800.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_nyithato_800.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_vizzaro_800.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_burkolhato_800.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_kiemelheto_1000.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_nyithato_1000.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_vizzaro_1000.stl
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2019/08/DL_0_AFL_burkolhato_1000.stl


Aknafedlap opciókAknafedlap opciók 55

Aknafedlap lezárásaAknafedlap lezárása

Az akna lezárása érdekében az aknafedél tetején lakatszemek Az akna lezárása érdekében az aknafedél tetején lakatszemek 
helyezhetők el.helyezhetők el.

Fedlap kitámaszthatóságaFedlap kitámaszthatósága

Az aknafedlapok kitámasztása is megoldható, ami gyakori Az aknafedlapok kitámasztása is megoldható, ami gyakori 
követelmény.követelmény.

HőszigetelésHőszigetelés

A leemelhető és nyitható aknafedelek alján található 30 mm magas A leemelhető és nyitható aknafedelek alján található 30 mm magas 
laposvas keret szolgál a hőszigetelés fogadó felületeként. A vízzáró laposvas keret szolgál a hőszigetelés fogadó felületeként. A vízzáró 
aknafedél esetében egy szigetelés védő laposvas keret készül, amely a aknafedél esetében egy szigetelés védő laposvas keret készül, amely a 
külső kerettel egyenközű helyzetben van felhegesztve. A szigetelés külső kerettel egyenközű helyzetben van felhegesztve. A szigetelés 
védő kereteken belül ragasztással könnyen rögzíthető a laposvas védő kereteken belül ragasztással könnyen rögzíthető a laposvas 
szélességével egyező 30 mm, vagy akár annál vastagabb hőszigetelés szélességével egyező 30 mm, vagy akár annál vastagabb hőszigetelés 
is.is.

Terhelhetőség növeléseTerhelhetőség növelése

A fedlap terhelhetőségét javítandó, a mandorlás struktúrával A fedlap terhelhetőségét javítandó, a mandorlás struktúrával 
rendelkező lemezen alul merevítés helyezhető el.rendelkező lemezen alul merevítés helyezhető el.

NyitásrásegítésNyitásrásegítés

A nehezebb fedlapok esetében gyakori elvárás, hogy a nyitást segítő A nehezebb fedlapok esetében gyakori elvárás, hogy a nyitást segítő 
megoldás kerüljön alkalmazásra, erre a célra légrugó és csavarrugó is megoldás kerüljön alkalmazásra, erre a célra légrugó és csavarrugó is 
beépíthető.beépíthető.

TömítésTömítés

Az aknafedlapok gumi tömítéssel is elláthatók, így a szögvaskeret és a Az aknafedlapok gumi tömítéssel is elláthatók, így a szögvaskeret és a 
fedlap között egy kiváló tömítettségi állapot állítható elő.fedlap között egy kiváló tömítettségi állapot állítható elő.
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