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Eigenschappen

Buitenluchtrooster WGK 
Afsluitbaar buitenluchtrooster

Introductie
De Waterloo buitenluchtroosters WGK zijn, door de 
draaibare schoepen (iedere 2de schoep), afsluitbaar. 
Achter het rooster hoeft dus geen extra 
kleppenregister gemonteerd te worden. Ze zijn 
vervaardigd uit aluminium profielen. Door de 
speciale schoepvorm met waterkering wordt, bij een 
goede selectie, de kans op regeninslag tot een 
minimum beperkt. De bediening kan plaatsvinden 
d.m.v. handbediening, een windwerk of een servo-
motor. Het rooster kan geleverd worden met twee 
types randen, een flensrand of geschikt voor inbouw. 
Het rooster wordt standaard voorzien van kunststof 
vogelgaas aan de achterzijde. Andere soorten gaas 
zijn ook mogelijk. Er is ook een optie om de onderste 
schoep te voorzien van een lekdorpel. Bij grotere 
afmetingen wordt het rooster in delen geleverd. Bij 
deling over de breedte wordt het rooster voorzien 
van dilatatievoegen om de optredende uitzetting bij 
temperatuursveranderingen op te vangen.

Productomschrijving
WGK-EF       Buitenluchtrooster met flensrand,

         standaard met handbediening (open/dicht) 
WGK-RF       Buitenluchtrooster voor inbouw
WGK-EF-W   Met windwerk. Hierbij kunnen de

draaibare schoepen op iedere gewenste 
tussenstand worden ingesteld

WGK-EF-S    Met servo-motor. Hierbij kunnen de
draaibare schoepen op afstand elektrisch 
worden versteld.
Verschillende type motoren zijn leverbaar.

• Regeninslagvrij
• Afsluitbaar
• Standaard voorzien van kunststof vogelgaas
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Selectie
Selectie op aanvraag

Gaassoorten 
Kunststof vogelgaas 
Gegalvaniseerd vogelgaas 
RVS vogelgaas

Bediening
links achter
(standaard)

Bediening
rechts achter

Nom. H
WGK-EF WGK-RF

305 315
485 495
665 675
845 855

1025 1035
1205 1215
1385 1395
1565 1575
1745 1755
1925 1935

Bestelvoorbeeld

WGK-EF/800x665/ANOD/EF/MB

Rooster type
Nominale breedte
Nominale hoogte
Afwerking
Rand
Bevestigingsmethode

Technische gegevens WGK

Afwerking
Naturel geanodiseerd
Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Gewichten
WGK 15,0 kg/m2 oppervlak

Afmetingen
Nom. W 400 - 1200 mm
Nom. H (WGK-EF) 305 - 1925 mm stapgrootte 180 mm 
Nom. H (WGK-RF) 315 - 1935 mm stapgrootte 180 mm

Bevestigingsmethoden 
SF (schroefbevestiging)
MB (montage set)
NF (geen bevestiging)
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OC Waterloo
Ondernemersweg 2

7451 PK Holten

T 0548-374 375
E info@oc-waterloo.nl
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