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Zeven | Randprofiel | Kunststof | Wit | Breedte 70 mm

Artikelnr.: 3616KSRKN

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Pagina 1/3

Product data sheet van 06.8.2021 om 13:32:16

Tel NL:

085 888 320 0

Tel BE:

078 481 270

E-Mail:

info@hmg-benelux-shop.com

Web:

www.hmg-benelux-shop.com

Productinfo
Montage profiel Zeven
Het montage profiel Zeven is een 70 mm breedt profiel en bestaat uit hoogwaardig PVC in kozijn kwaliteit, die door
het klik-systeem heel makkelijk gemonteert kan worden. Dit montage profiel is in de kleur wit in lengtes van 2,00 7,02 m voor 10 mm en 16 mm sterke kanaalplaten en massieve platen verkrijgbaar. De koppelprofielen bestaan uit
2 delen (onder- en bovenprofiel), de randprofielen uit 3 delen (onder- en bovenprofiel plus een randdeel om in te
schuiven).
Producttoepassingen
Deze montageprofielen worden voor de montage van kanaalplaten en massieve platen gebruikt. Omdat de platen
door het uitzetten en krimpen niet direct verschroefd mogen worden, worden ze in montage profielen geschoven.
Dit systeem wordt dan op de onderconstructie vast geschroefd.
Bijzonderheid
Met het klik-systeem is de montage heel makkelijk omdat alleen het onderprofiel vast geschroefd wordt en het
bovenprofiel erop geklikt wordt. De geïntgreerde afdichting (d.m.v. co-extrusie) garandeert 100% afdichting. De
extra grote inschuifdiepte verhoogt de speelruimte bij het uitzetten van kunststofplaten en een speciale
geïntgreerde stopper voorkomt het te diep inschuiven van de kanaalplaten.
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Tech. Details
Profielsysteem

Profiel Zeven

Staat

Nieuw

Lengte

2020 mm | 2520 mm | 3020 mm | 3520 mm | 4020 mm |
4520 mm | 5020 mm | 6020 mm | 7020 mm

Breedte

70 mm

Gewicht (ca.)

0,46 kg

Materiaal

PVC

Kleur

Wit

Toepassing

Als afsluiting aan de lange zijkanten van de
kanaalplaten

Passend voor

16 mm platen

Montage

Kliksysteem
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