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Zeven | Koppelprofiel | Kunststof | Wit | 2020 mm

Artikelnr.: 3616KSVKN2020
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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
Staat Nieuw

Type Koppelprofiel

Lengte 2000 mm

Gewicht (ca.) 0,46 kg

Materiaal PVC

Kleur Wit

Toepassing Verbinding kanaal- of glazen platen

Profielsysteem Profiel Zeven

Montage Kliksysteem

Breedte 70 mm

Passend voor 16 mm

Merk VLF
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