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Montageframes
Het ”BIG FOOT”-systeem is een eenvoudige en stevige constructie voor montage van 
units op een vlak of licht hellend dak. Zo blijft het dak perfect waterdicht en eenvoudig 
te onderhouden. Dit ook met de units erop omdat elke voet apart te regelen is en ook 
indien gewenst wegneembaar.
De dwarsverbinders schuiven over de cross bars voor eenvoudige en stevige montage  
zonder het risico dat er schroeven kunnen loskomen en de constructie niet meer als 
een geheel krachten opvangt. 
Geschikt voor alle toepassingen zoals condensors, split buitenunits, VRV-systemen, 
luchtbehandelaars en zelf chillers.

Kenmerken:

• Afmetingen voet = 305x305 mm
• Maximale belasting per voet = 185 kg
• Geschikt voor alle daktypes: beton, PVC, TPO, roofing
• Elke voet is standaard voorzien van een geïntegreerde antivibratiemat
• Optionele hellende anti-vibratiematten beschikbaar tot 5°
• Verschillende Big Foot voeten voor verschillende, regelbare hoogtes:  

290-395 mm (standaard), 290-620 mm en 730-825 mm
• Standaard modellen van 1000x1200, 2000x1200 en 3000x1200 mm  

op hoogte van 290-395 mm
• Glasvezelversterkte polyamide voeten voor perfecte drukverdeling doorheen de voet
• Stalen elementen volledig uitgevoerd in warm gegalvaniseerd staal voor optimale 

corrosievastheid en weersbestendigheid (conform EN ISO 1461:1999)
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Montageframes
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4 1000 BFS-1211 BFS-1212 BFS-1213 BFS-1511 2 2
4 1500 BFS-1221 BFS-1521 2 2
6 2000 BFS-1231 BFS-1232 BFS-1233 BFS-1531 4 4
6 2500 BFS-1241 BFS-1541 4 4
8 3000 BFS-1251 BFS-1252 BFS-1253 BFS-1551 6 6
8 3500 BFS-1261 BFS-1561 6 6

Big Foot Systems - Montageframes

Iedere voet is individueel 
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LAC-501

Toebehoren montageframes

Art. nr. Omschrijving
BFS-9101 Rechte extra verbinder voor standaard Big Foot frames
BFS-1200 Big Foot cross bar - dwarsverbinder 1200 mm
BFS-1500 Big Foot cross bar - dwarsverbinder 1500 mm
BFS-9100 Big Foot extra klemkit

BFS-9101 BFS-9100BFS-1200

https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-2-units-1000x1200-mm-305-mm-voet-lac-501
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-1000-x-1200-x-560-mm-voet-305-mm-lac-1501-sp
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-1000-x-1200-x-800-mm-voet-305-mm-lac-2501-sp
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-1000-x-1500-x-360-mm-voet-305-mm-bfs-1511
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-1500-x-1200-x-360-mm-voet-305-mm-bfs-1221
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-1500-x-1500-x-360-mm-voet-305-mm-bfs-1521
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-4-units-2000x1200-mm-305-mm-voet-lac-502
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-2000-x-1200-x-560-mm-voet-305-mm-lac-1502-sp
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-2000-x-1200-x-800-mm-voet-305-mm-lac-2502-sp
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-2000-x-1500-x-360-mm-voet-305-mm-bfs-1531
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-2500-x-1200-x-360-mm-voet-305-mm-bfs-1241
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-2500-x-1500-x-360-mm-voet-305-mm-bfs-1541
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-6-units-3000x1200-mm-305-mm-voet-lac-503
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-3000-x-1200-x-560-mm-voet-305-mm-lac-1503-sp
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-3000-x-1200-x-800-mm-voet-305-mm-lac-2503-sp
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-3000-x-1500-x-360-mm-voet-305-mm-bfs-1551
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-3500-x-1200-x-360-mm-voet-305-mm-bfs-1261
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-3500-x-1500-x-360-mm-voet-305-mm-bfs-1561
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-1000-x-1200-x-800-mm-voet-305-mm-lac-2501-sp
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-2-units-1000x1200-mm-305-mm-voet-lac-501
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-4-units-2000x1200-mm-305-mm-voet-lac-502
https://horeca.shop/nl/big-foot-systeem-6-units-3000x1200-mm-305-mm-voet-lac-503
https://horeca.shop/nl/big-foot-cross-bar-1200-mm-bfs-1200-000
https://horeca.shop/nl/big-foot-cross-bar-1500-mm-bfs-1500-000
https://horeca.shop/nl/big-foot-extra-klemkit-voor-40x40-mm-frame-lac-510
https://horeca.shop/nl/big-foot-cross-bar-1200-mm-bfs-1200-000
https://horeca.shop/nl/big-foot-extra-klemkit-voor-40x40-mm-frame-lac-510

