
Könnyebb, 
Gyorsabb,

Célszerűbb!

Új fejlesztésű

aknafedél



2



Nincs nehéz beton
A felnyitás gyerekjáték.
85kg-mal kisebb súly.

(80 x 80cm-es méretnél)

Gyors Beépítés
A padlóburkolat (padlólap, parketta) 

gyorsan és könnyen ragasztható. 
Nincs töltött beton, ezáltal nincs betonszáradási idő sem..

Csúcstechnika
Modern, szabadalmazott (európai-szabadalmú)

aknafedelek. Alumíniumból készült rácslapok, és ragasztás
technológia, mint a repülőgépgyártásban.

DECK
®

Composite
Ú j f e j l e s z t é s ű a k n a f e d é l
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Új  aknafedelet 
alkottunk!

A repülőgépgyártásban 
alkalmazott technikával a Hago teljesen új 
aknafedél családot hozott létre. 

A pehelykönnyű aknafedél 
felnyitása igen könnyű. 

A teknő nincs betonnal töltve. 
Ez a beépítést gyorsabbá és egyszerűbbé teszi,
így időt lehet nyerni a betonszáradás kiiktatásával.

Alukeret

EPDM tömités

Alu teknőkeret

Magas szilárdságú
ragasztás

Csavarozás,
nemesacél

Alurács mag (pehelykönnyű)

Ragasztóréteg

Alu fedőlemez (fehér bevonattal)

Rugalmas ragasztóanyag 
(pl. Mapei Keralastic, cégünknél vásárolható)

Burkolóanyag (cégünknél vásárolható)

Alkalmazási példák:

Kőlapokkal

Padlólapokkal

Parkettával
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Akár 70%-kal könnyebb
mint a betonnal 

töltött fedél!



CLA típus Composite Könnyű Alu
szag és vízálló

Teherbírás: A osztály besorolású (15 kN vizsgálati terhelés) az
EN 124 szerint.

Anyag: A keret préselt aluprofil, a teknő préselt aluminium
profilokból composite Alu vaslemezzel ragasztva (fehér 
bevonattal), nemesacél csavarerősitéssel. EPDM-tömitéssel.

Tulajdonságok: Modern, könnyűépítésű aknafedél. Nagy 
súly-csökkenés a betonnal töltött aknafedelekkel szemben. 
A fedélnyitás gyerekjáték. Mivel a betontöltés elmarad, a
beépítés gyorsabb és egyszerűbb. A burkolat réteg elkészí-
téséhez 24 mm-es magasság áll rendelkezésre. Vékony bur-
kolóanyag esetén a szintbehozást csemperagasztókkal (pl.
Mapei Keralastic), vagy más fagyálló lapokkal kell megoldani. 
Szag és vízálló, magas minőségben előállított termék. Nagyon
szép felület, különösen a látszó éleké. A stabil sarokrögzítések
megkönnyítik a burkolólapok csatlakoztatását.

Felnyitás: Minden szállításra kerülő HAGODECK CLA 
Composite könnyű alu aknafedélhez egy komplett
emelőkulcs készlet és egy beépítési útmutató kerül elhelye-
zésre. A stabilan záródó fedelek aranyszín  emelőkulccsal,
azok egyszerű elfordításával könnyen felemelhetőek.

Alkalmazási javaslat: Épületeken belül (csak járható 
terhelés mellett), ahol 1-2 ember könnyen fel tudja nyitni.

Beépítés: Szigorúan a beépítési útmutatóban megfogalma-
zott szakszerűséggel. A vízzáró típusoknál különösen figyelni
kell a keret külső oldalának szoros zárására. A burkolólapok
teljes felületére fel kell vinni a megfelelő rugalmas ragasztót
(pl. Mapei Keralastic). Vékony burkolat esetén a szintbehozást
fagyálló lapok elhelyezésével kell megoldani.

Tenderkiírás szövegezése: Könnyített kivitelű aknafedél alu
rácsréteggel, HAGODECK CLA típus, méret: ..... x ..... cm, 
24 mm magasság a burkolat elhelyezésére, szag és vízálló,
speciális emelőkulcs rendszerrel. 15 kN (EN 124 szabvány sze-
rint) teherbírással.
Gyártó: HAGO, A-4600, Wels, www.hago.at
Forgalmazó: Mészáros és Tsa. Kft. 1135 Bp., Zsinór u. 27
www. meszarosestarsa.hu
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1   Keret
2   Teknő
3   Tömítés
4   Hatlapfejű csavar (acél)
5   Zárósapka (műanyag)
6   Alu-rács réteg
7   Fészek (műanyag)
8   Négylapfejű anya (acél)
9   Öntvény (alu)

CLA típus composite Könnyű
Szuperkönnyű

DECK
®

A K N A F E D E L E K

Típus Aknaméret
(ca. cm)

Fedél külső
mérete
(ca. cm)

Súly,
burkolat 
nélkül

L/B*

c x d A x B

CLA   22 20 x 20 32 x 32 3 kg L

CLA   33 30 x 30 42 x 42 5 kg L

CLA   44 40 x 40 52 x 52 7 kg L

CLA   55 50 x 50 62 x 62 9 kg L

CLA   64 60 x 40 72 x 52 9 kg L

CLA   66 60 x 60 72 x 72 10 kg L

CLA    86 80 x 60 92 x 72 12 kg L

CLA   88 80 x 80 92 x 92 15 kg L

CLA  106 100 x 60 112 x 72 15 kg L

Teknő mélység ca. 6, 6 cm, beépítési magasság ca 7,6 cm
Egyedi méretek gyártása lehetséges!
*L = raktárról szállítható *B = rendelés alapján gyártva

CLA típus composite Könnyű
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DECK
®

A K N A F E D E L E K CCA típus Composite comfort Alu
Zsanérral, szagálló és erősen vízzáró.
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Zsanér beépítéssel könnyen felnyithatóRészlet, Visszaesésgátló

1   Keret
2   Teknő
3   Tömítés
4   Hatlapfejű csavar (acél)
5   Alumínium öntvény
6   Zárósapka (műanyag)
7   Zsanér
8   Fészek (műanyag)
9   Négylapfejű anya (acél)

10   Visszaesésgátló
11   Alu rácslap (fehér bevonattal)

Típus Aknaméret
(ca. cm)

Fedél külső
mérete
(ca. cm)

Súly,
burkolat 
nélkül

L/B*

c x d A x B

CCA   55 50 x 50 62 x 64 10 kg L

CCA   64 60 x 40 72 x 54 10 kg L

CCA   66 60 x 60 72 x 74 12 kg L

CCA   86 80 x 60 92 x 74 14 kg L

CCA   88 80 x 80 92 x 94 17 kg L

CCA 106 100 x 60 112 x 74 17 kg L

Teknő mélység ca. 6, 6 cm, beépítési magasság ca 7,6 cm
Egyedi méretek gyártása lehetséges!
*L = raktárról szállítható 
*B = rendelés alapján gyártva

CCA típus Composite comfort Alu

Teherbírás: A osztály besorolás (15 kN vizsgálati teher) az 
EN 124 szerint.

Anyag: A keret sajtolt aluprofilból, a teknő sajtolt aluprofilok-
ból, beragasztott composite alu rácslappal (fehér bevonattal).
Nemesacél csavarozással, EPDM tömítéssel.

Tulajdonságok: Modern, könnyűépítésű aknafedél. Nagy
súlycsökkenés a betonnal töltött fedelekkel szemben. A zsané-
ros teknő könnyen felemelhető, erőkifejtés nélkül. Visszaesés-
gátlóval felszerelt. Betontöltés kiesése miatt a beépítés
gyorsabban és egyszerűbben történik. A burkolat elhelyezé-
sére 24 mm belső magasság áll rendelkezésre. Vékony burko-
lóanyag esetén a szintbehozást megfelelő ragasztóval (pl.
Mapei Keralastic) vagy fagyálló építőlappal (pl. greslap) kell
megoldani. Szag és magas hatékonyságú vízzárás, csúcs-
minőségű termék. Nagyon szép felület, különösen a látható
éleké. A stabil sarokrögzítők megkönnyítik a burkolólapok
csatlakoztatását.

Nyitás: Felemeléssel, zsanér beépítésű

Minden szállításra kerülő HAGODECK CCA Composite com-
fort alu aknafedélhez egy komplett emelőkulcs készlet és egy
beépítési útmutató kerül elhelyezésre. A stabilan záródó fede-
lek aranyszínű emelőkulcsokkal, azok egyszerű elfordításával
könnyen felemelhetőek.

Alkalmazási javaslat: Belső elhelyezésű aknafedélként, ahol
a felnyitáshoz egy személy elegendő

Beépítés: Szigorúan a beépítési útmutatóban megfogalma-
zott szakszerűséggel. A vízzáró típusoknál különösen figyelni
kell a keret külső oldalának szoros zárására. A burkolólapok 
teljes felületére fel kell vinni a megfelelő rugalmas ragasztót
(pl. Mapei Keralastic). Vékony burkolat esetén a szintbehozást
fagyálló lapok elhelyezésével kell megoldani.

Tenderkiírás szövegezése: Könnyített kivitelű aknafedél alu
rácsréteggel, HAGODECK CCA típus zsanérral, 
méret: ..... x ..... cm, 24 mm magasság a burkolat elhelyezé-
sére, szag és vízálló, speciális emelőkulcs rendszerrel. 15 kN
(EN 124 szabvány szerint) teherbírással.
Gyártó: HAGO, A-4600, Wels, www.hago.at
Forgalmazó: Mészáros és Tsa. Kft. 1135 Bp., Zsinór u. 27
www. meszarosestarsa.hu
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DECK
®

A K N A F E D E L E K CCA-GD típus Composite comfort Alu
Zsanérral és gázrugókkal, szagálló és erősen vízzáró.
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Szabad magasság 24 mm

Optimális nyitási komfort a könnyű építésnek és a
gázrugóknak köszönhetően.

Részletkép: visszaesésgátló 
és gázrugó

Típus Aknaméret
(ca. cm)

Fedél külső
mérete
(ca. cm)

Súly,
burkolat 
nélkül

L/B*

c x d A x B

CCA-GD  66 60 x 60 72 x 74 13 kg L

CCA-GD  86 80 x 60 92 x 74 15 kg L

CCA-GD   88 80 x 80 92 x 94 18 kg L

CCA-GD 106 100 x 60 112 x 74 18 kg L

Teknő mélység ca. 6, 6 cm, beépítési magasság ca 7,6 cm
Egyedi méretek gyártása lehetséges!
*L = raktárról szállítható 
*B = rendelés alapján gyártva

CCA-GD típus Composite comfort Alu

Teherbírás: A osztály besorolás (15 kN vizsgálati teher) az 
EN 124 szerint.

Anyag: A keret sajtolt aluprofilból, a teknő sajtolt aluprofilok-
ból, beragasztott composite alu rácslappal (fehér bevonattal).
Nemesacél csavarozással, EPDM tömítéssel. Csúcsminőségű
gázrugókkal.

Tulajdonságok: Modern, könnyűépítésű aknafedél, maximális
nyitási kényelemmel. Nagy súlycsökkenés a betonnal töltött 
fedelekkel szemben. A zsanéros teknő könnyen felemelhető,
erőkifejtés nélkül. A gázrugóknak köszönhetően optimális fel-
nyitási komfort. Visszaesésgátlóval. Betontöltés kiesése miatt a
beépítés gyorsabban és egyszerűbben történik. A burkolat el-
helyezésére 24 mm belső magasság áll rendelkezésre. Vékony
burkolóanyag esetén a szintbehozást megfelelő ragasztóval
(pl. Mapei Keralastic) vagy fagyálló építőlappal (pl. greslap) kell
megoldani. Szag- és magas hatékonyságú vízzárás, 
csúcsminőséget reprezentáló termék. Nagyon szép felület, 
különösen a látható éleké. A stabil sarokrögzítők megkönnyí-
tik a burkolólapok csatlakoztatását.

Nyitás: Felemeléssel, zsanér beépítésű.

Minden szállításra kerülő HAGODECK CCA-GD Composite
Comfort alu aknafedélhez egy komplett emelőkulcs készlet
és egy beépítési útmutató kerül elhelyezésre.
A stabilan záródó fedelek aranyszínű emelőkulcsokkal, azok
egyszerű elfordításával könnyen felemelhetőek.

Alkalmazási javaslat: Belső elhelyezésű aknafedélként, ahol
a felnyitáshoz egy személy elegendő

Beépítés: Szigorúan a beépítési útmutatóban megfogalma-
zott szakszerűséggel. A vízzáró típusoknál különösen figyelni
kell a keret külső oldalának szoros zárására. A burkolólapok
teljes felületére fel kell vinni a megfelelő rugalmas ragasztót
(pl. Mapei Keralastic). Vékony burkolat esetén a szintbehozást
fagyálló lapok elhelyezésével kell megoldani.

Tenderkiírás szövegezése:
Könnyített kivitelű aknafedél alu rácsréteggel, HAGODECK
CCA-GD típus, zsanérral és gázrugókkal, méret: ..... x ..... cm,
24 mm magasság a burkolat elhelyezésére, szag és vízálló,
speciális emelőkulcs rendszerrel. 15 kN (EN 124 szabvány sze-
rint) teherbírással.
Gyártó: HAGO, A-4600, Wels, www.hago.at
Forgalmazó: Mészáros és Tsa. Kft. 1135 Bp., Zsinór u. 27
www. meszarosestarsa.hu
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1   Keret
2   Teknő
3   Tömítés
4   Hatlapfejű csavar (acél)
5   Alumínium öntvény
6   Zárósapka (műanyag)
7   Zsanér
8   Fészek (műanyag)
9   Négylapfejű anya (acél)

10   Visszaesésgátló
11   Alu rácslap (fehér bevonattal)
12   Gázrugó



1/
09

1135 Budapest, Zsinór u. 27.
Telefon +36 / 320 9247

Fax: +36 / 465 0398
e-mail: mrandco@t-online.hu

www. meszarosestarsa.hu


