
Bijlage	  1	  Politieverordening	  voor	  het	  uitbaten	  van	  een	  verbruiksterras.	  	  

Gemeenteraad	  20.02.2017	  

Technische	  fiche	  terrasschermen	  

	  

	  

Variant	  1:	  Terrasscherm	  zonder	  bovenbalk	  in	  twee	  delen.	  Paneel	  bovenaan	  in	  klaar	  glas	  en	  paneel	  
onderaan	  ondoorzichtig	  uitgevoerd	  in	  aluminium.	  

technische	  tekening	  variant	  1	  in	  bijlage	  A	  

Glasdikte:	  12	  mm	  

Afronding	  :	  R	  10	  

Gehard	  veiligheidsglas	  

Hoogte:	  1660	  mm	  

Ondoorzichtig	  paneel	  onderaan	  in	  ALU	  gepoedercoated	  in	  RAL	  kleur	  7016	  (antraciet)	  

Voorzien	  van	  in	  de	  hoogte	  verstelbare	  bevestigingsvoeten	  en/of	  stormsteun	  ter	  extra	  versteviging	  
indien	  nodig.	  

De	  glazen	  wanden	  worden	  door	  middel	  van	  inox	  verbindingsklem	  zilvergrijs	  RAL	  7001	  (bijlage	  C)	  op	  
één	  lijn	  gehouden	  

	  

	  

	  

Variant	  2:	  Terrasscherm	  met	  zitbank	  (paneel	  in	  glas	  wordt	  geïntegreerd	  in	  de	  zitbank)	  

Technische	  tekening	  variant	  2	  in	  bijlage	  B	  

Glasdikte	  :	  12	  mm	  

Afronding	  :	  R10	  

Gehard	  veiligheidsglas	  

Hoogte	  1660	  mm	  

Zitbank	  met	  opendraaiend	  deksel,	  ALU	  gepoedercoated	  in	  RAL	  kleur	  7016	  (antraciet)	  

Voorzien	  van	  in	  hoogte	  verstelbare	  pootjes	  

In	  de	  banken	  moet	  gewicht	  voorzien	  worden	  om	  voldoende	  stabiliteit	  te	  geven.	  De	  banken	  worden	  
onderling	  aan	  elkaar	  vastgemaakt	  worden	  en	  deze	  mogen	  ook	  verankerd	  worden	  in	  de	  grond	  

De	  glazen	  wanden	  worden	  door	  middel	  van	  inox	  verbindingsklem	  zilvergrijs	  RAL	  7001	  (bijlage	  C)	  op	  
één	  lijn	  gehouden	  

Een	  hoekbank	  is	  toegelaten	  
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gehard klaar veiligheidsglas dikte 12 mm

ALU gepoederdcoated paneel in RAL kleur 7016

in hoogte verstelbare bevestigingsvoeten

Politieverordening voor het uitbaten van een verbruiksterras. Gemeenteraad 20.02.2017. Bijlage A.

Variant 1 : terrasscherm zonder bovenbalk in twee delen.






	Technische fiche terrasschermen GR februari 2017
	Bijlage A Variant 1 terrasscherm zonder bovenbalk in twee delen
	bijlage B Variant 2 terrasscherm met zitbank
	Bijlage C verbindingsklem

