
Een goede uitloopschuif is een belangrijk onderdeel om het 
klimaat in uw stal optimaal te houden. Wanneer er tochtgaten 
ontstaan bij de uitloop heeft dit zijn weerslag op de rest van het 
klimaat in de stal. Met de Scan-Air uitloopschuif heeft u het 
juiste product in handen om de uitloopopeningen in uw stal 
probleemloos te kunnen regelen.  

Goede luchtdichte 
afsluiting

KIPPENUITLOOP KU

Flexibele maatvoering

Eenvoudige montage

Geïntegreerd muurkader

Geïsoleerde schuif

Geheel uit kunststof en RVS
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De uitloopschuif is zelf sluitend, en wordt middels een motor 
open getrokken. Door te werken met meerdere schuiven per 
afdeling, is het mogelijk om in koude periodes een aantal 
schuiven af te sluiten. De uitloopluiken van Scan-Air zijn in alle 
maten verkrijgbaar in hoogte, breedte en diepte. Of het nu gaat 
om een wand gemetselde muur, beton- of sandwichpaneel, de 
muurkaders kunnen op alle manieren uitgevoerd worden. De 
Scan-Air uitloopschuif is geheel vervaardigd uit kunststof en 
RVS, waardoor een lange levensduur gegarandeerd is. Voor elke 
toepassing en elke opening kan een passende schuif gemaakt 
worden. 



Over Scan-Air

Technische gegevens KU 

Scan-Air is een toonaangevende producent op het gebied 

van ventilatie-, daglicht- en uitloopsystemen. Met ons 

geavanceerde machinepark en onze dynamische 

organisatie produceren we al meer dan 25 jaar kwalitatief 

hoogwaardige producten die decennia lang meegaan. 

Kenmerkend voor de producten van Scan-Air is het 

gebruik van een doordacht bouwsysteem waardoor we in 

staat zijn om voor elke toepassing een passende oplossing 

te bieden. Het gebruik van kunststof en RVS materialen 

staat garant voor een lange levensduur. 

Scan-Air biedt een compleet pakket aan ventilatie-, 

daglicht-, en uitloopoplossingen. Met onze kennis en 

expertise op deze gebieden kunnen we u een passende 

totaaloplossing voor uw stal aanbieden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 
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Opties KU

Meervoudige schuif Transparante schuif

Schuif op sandwich maat

Tele�ens Geïsoleerde schuif

Type uitloop Muur k ader afmetingen Netto uitloop 
( mm)  

Spar ingsmaat 
( mm)  

Slaglengte 
( mm)

B H D B H 

KU-H1-1000 1040 540 100 1000 1050 550 550
KU-H1-1100 1140 540 100 1100 1150 550 550
KU-H2-2000 2086 540 100 2001 2096 550 550
KU-H2-2200 2286 540 100 2201 2296 550 550
KU-H3-3000 3132 540 100 3002 3142 550 550
KU-H3-3300 3432 540 100 3302 3442 550 550

Maatvoering maatwerk:  

Breedte: 200-4800 mm (elke stap mogelijk)
Hoogte: 245-670 mm (in stappen van 25 mm)
Diepte: 0-500 mm (in stappen van 25 mm)

De uitloopschuif is zelf sluitend, en wordt middels een motor 
open getrokken. Door te werken met meerdere schuiven per 
afdeling, is het mogelijk om in koude periodes een aantal 
schuiven af te sluiten. De uitloopluiken van Scan-Air zijn in alle 
maten verkrijgbaar in hoogte, breedte en diepte. Of het nu gaat 
om een wand gemetselde muur, beton- of sandwichpaneel, de 
muurkaders kunnen op alle manieren uitgevoerd worden. De 
Scan-Air uitloopschuif is geheel vervaardigd uit kunststof en 
RVS, waardoor een lange levensduur gegarandeerd is. Voor elke 
toepassing en elke opening kan een passende schuif gemaakt 
worden. 


