
TopAccess dakluiken
Daktoegang van het hoogste niveau



“Ik beloof een bepaalde mate van comfort en dat 
wil ik ook waarmaken. Met Staka weet ik zeker dat 
het goed zit.“

Patrick van Osta, directeur Adax Dakwerken



Duurzame daktoegang
Daktoegang van het hoogste niveau

De nieuwe dakluiken van Staka doen hun naam TopAccess eer aan: 

Daktoegang van het hoogste niveau. De TopAccess dakluiken zijn 

de beste oplossing voor bouwwerken waar energiebesparing de 

hoogste prioriteit heeft. Het warmteverlies door dakopeningen wordt 

maximaal gereduceerd door het gebruik van zeer hoogwaardige 

materialen en een unieke isolatiewaarde van U = 0,21 W/m2K. 

Kwaliteit
Staka dakluiken en daktoetredingsmiddelen worden standaard geleverd met 10 jaar 

garantie. Om de kwaliteit van de dakluiken te onderbouwen zijn de dakluiken getest en 
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Warmtedoorgang TopAccess dakluik, U = 0,21 W/m2K



“Met een dakluik van Staka ben ik     
 verzekerd van een veilige daktoegang“

Ted Ham, commercieel directeur ZND Nedicom



Veilig uit je dak
Doordachte oplossingen voor ieder platdak

Staka helpt u veilig het dak op. In kantoorgebouwen en industriële 

panden heeft u om functionele redenen een dakluik nodig. Denk 

aan inspectie van het dak en de voorzieningen die daarop zijn 

aangebracht. Voor deze klussen heeft u een snelle, veilige en 

praktische toegang nodig.

Opgang naar het dak
Heeft u ook een opgang nodig? Staka levert trappen afgestemd op onze dakluiken. Een 

schaartrap laat zich netjes opbergen in de ombouw van het dakluik. Een opsteekladder 
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voor de veiligheid van een kooiladder. Bij frequent gebruik past een vaste trap.



“Staka? Omdat ik over de prijs en de 
kwaliteit ronduit tevreden ben.“

Ron Drijver, commercieel adviseur Hercuton



Montagegemak 
Bespaar tijd met een Staka dakluik

Staka dakluiken worden volledig voorgeassembleerd afgeleverd 

op uw bouwlocatie en zijn voorzien van montagegaten voor de 

montage op het dak. Daarnaast zijn dakluik en toetreding volledig 

op elkaar afgestemd waardoor de montage snel en vlekkeloos 

verloopt. Alle Staka dakluiken worden geleverd met een complete 

montagehandleiding zodat u de voorschriften voor het monteren 

altijd bij de hand heeft.

Tijdsbesparing
Of je nu een werkvoorbereider, calculator, uitvoerder, projectleider of inkoper bent, door 
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De relevante documentatie, tekeningen, CAD tekeningen en montage instructies zitten er 

gelijk bij. Handig toch? 



Innovatiepark 16

4906 AA Oosterhout

Postbus 294

4900 AG Oosterhout

Tel: +31(0)162-763763

Email: info@staka.com

Website: www.staka-dakluiken.nl

De roots van Staka liggen in 1958. 
Sinds 1982 fabriceren we aluminium 
en RVS producten voor industrie en 
bouw. In 2008 lanceerden we onze 
eerste lijn van dakluiken, gemaakt voor 
kantoren, warenhuizen en fabrieken. 
Met hoogwaardige producten en een 
uitstekend serviceniveau veroverden we 
onze plek op de markt. 

Afmetingen
Staka dakluiken zijn uit voorraad leverbaar in een 

aantal standaardafmetingen:

 Model   Dagmaat*

 TOP97   900x700 mm

 TOP99   900x900 mm

 TOP147   1400x700 mm

 TOP159   1500x900 mm

 TOP249   2400x900 mm

 * Lange zijde = scharnierzijde

Toebehoren en accessoires
De dakluiken zijn leverbaar in combinatie met ladders, 

trappen en andere accessoires.

Opsteekladders: Beschikbaar in 2- of 3-delige 

uitvoering, voldoen aan NEN 2484. De ladders kunnen 

uitgevoerd worden met een aanhaak-, ophang- en 

beveiligingsysteem.

Schaartrappen: Uitgevoerd met telescopische 

leuning, voldoen aan EN 14975 en zijn geschikt tot een 

plafondhoogte van 3250 mm.

Vaste (kooi)ladders: Geleverd inclusief muurbeugels 

voor vaste montage tegen de wand, voldoen aan 

EN 14122-4 en kunnen uitgevoerd worden met 

kooibeveiliging.

Vaste trap: Een vaste aluminium trap biedt uitkomst 

bij het regelmatig betreden van het dak door een 

groot dakluik en is uitgevoerd met trapleuningen.

Veiligheidshek: Veiligheidshekken worden langs of 

rondom het dakluik geplaatst en zorgen voor extra 

veel houvast bij de in- en uitstap. 
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 Kies, klik en klaar! Zo eenvoudig is het om uw
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 op onze website. Of u nu een architect, aannemer,  

 dakdekker of medewerker van een 

 bouwmaterialenhandel bent.

Meer informatie
Op onze website www.staka-dakluiken.nl kunt u van 

alle producten STABU bestekteksten, CAD tekeningen, 

documentatie, montagehandleidingen en andere 

bestanden downloaden. 


