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Plaatmateriaal diversen

Dikte Afmeting Per

Laudio car grenen multiplex geweven motief

18mm 250x125cm m2

Laudioform grenen betonmultiplex

9mm 250x125cm m2
12mm 250x125cm m2
15mm 250x125cm m2
18mm 250x125cm m2
18mm 300x150cm m2

Pin filmé betonmultiplex

18mm 250x122cm m2

Aziatisch betonmultiplex

4mm 250x125cm m2

Wisa-form beto betonmultiplex

18mm 250x125cm m2

Betonspaanplaat V313 2-zijdig roodbruine coating

18mm 250x125cm m2

Spaanplaat V313 ongeschuurd

18mm 250x125cm m2

Syteemplafonds
Armstrong Tatra plafondplaat

15mm 120x60cm m2

Ophangsysteem

Hoofdprofiel 360cm m1 20 st/per pak
Tussenprofiel 60cm m1 60 st/per pak
Tussenprofiel 120cm m1 60 st/per pak
Hoekprofiel 300cm m1 30 st/per pak

165-165 bereik 15-29cm st 100 st/per pak
315-315 bereik 30-59cm st 100 st/per pak
415-415 bereik 40-79cm st 100 st/per pak

Vuren geschaaf 1 smalle zijde zwart gegrond

PEFC plaatmateriaal opgebouwd uit berken dekfineren, binnenlaag naar keuze fabrikant, en aan beide

zijden voorzien van een fenolharsfilm van 120gr/m2.

Verlijming: WBP/Exterior 1 (NEN-EN 314-2)

Homogene hardgeperste houtspaanplaat (700kg/m3) en voorzien van een roodbruine coating.

Verlijming: V-313 watervast

Homogene hardgeperste houtspaanplaat (700kg/m3). Verlijming: V-313 watervast

Opmerkingen

PEFC plaatmateriaal opgebouwd uit grenen fineren en éénzijdig voorzien van een geweven motief

(240gr/m20. De achterzijde is voorzien van een donkerbruine fenolharsfilm (170gr/m2) Verlijming:

WBP/Exterior 1 (NEN-EN 314-2)

Plaatmateriaal opgebouwd uit tropische hardhoutfineren en aan beide zijden voorzien van een gladde

donkerbruine fenolharsfilm van 120gr/m2. Verlijming: WBP/Exterior 1 (NEN-EN 314-2)

PEFC plaatmateriaal opgebouwd uit door en door grenen fineren. Het oppervlak is glad geschuurd en aan

beide zijden voorzien van een donkerbruine fenolharsfilm (170gr/m2). Verlijming: WBP/Exterior 1 (NEN-

EN 314-2)

PEFC plaatmateriaal opgebouwd uit pin maritime fineren en aan beide zijden voorzien van een

fenolharsfilm van 400gr/m2. Verlijming: WBP/Exterior 1 (NEN-EN 314-2)

Plafondplaat met geluidsabsorberende eigenschappen.

API Profielen 24mm sneeuwwit

Snelhangers



22x38mm 390cm m1

Plaatmateriaal gevelbekleding

Dikte Afmeting Per

Trespa Meteon

6mm wit 305x153cm m2 éénzijdig kleur
6mm puur wit 305x153cm m2 éénzijdig kleur
6mm antracietgrijs 305x153cm m2 éénzijdig kleur
6mm dennengroen 305x153cm m2 éénzijdig kleur

Bevestigingsmateriaal
Trespa schroeven 4,8x38mm ds 100 st/per ds
Trespa schroeven 4,8x25mm ds 100 st/per ds

Trespa saphir boor 8,0x115mm st

Voegdichtingsprofielen

epdm z-profiel (verticale toepassing)
45mm rol 10m/rol
60mm rol 10m/rol

epdm z-profiel (verticale toepassing)
36mm rol 40m/rol
60mm rol 40m/rol

Simson lijmverbindingsysteem
Paneltrack grijs koker 290ml/per koker
Primer paneltrack blik 500ml/per blik
Primer SX black blik 1000ml/per blik
Foamtape 12x3m rol 25m1/per rol
Liquid 1 remover blik 1 ltr/per blik
Applicatieset st

HPL plaat

Weerbestendige plaat. 2-zijdig kleur
6mm wit 305x130cm m2
6mm creme 305x130cm m2

Bevestigingsmateriaal
Schroeven 4,8x38mm ds 100 st/per ds

Rockpanel Coulors

6mm creme wit RAL 9001 305x120cm m2 éénzijdig kleur
6mm gebr. Wit RAL 9010 305x120cm m2 éénzijdig kleur

8mm creme wit RAL 9001 305x120cm m2 éénzijdig kleur
8mm gebr. Wit RAL 9010 305x120cm m2 éénzijdig kleur

Rockpanel Ply

8mm lichtgrijs 305x120cm m2 éénzijdig kleur

Bevestigingsmateriaal
Rockpanel nagels ds 200 st/per ds
Rockpanel schroeven ds 200 st/per ds

Cempanel bouwplaat

10mm 260x125cm m2
12mm 260x125cm m2
16mm 260x125cm m2
18mm 260x125cm m2

Opmerkingen

Extreem weerbestendige plaat. Eventueel te leveren kant-en-klaar gezaagd, gefreesd geboord, etc.

Verschillende kleuren op voorraad.

Vervaardigd uit onder hoge druk samengeperste steenwol. Zichtzijde voorzien van een damp-open

watergedragen coating. Hierdoor kan de plaat in ongeventilerde constructies worden geplaatst.

Eventueel te leveren kant-en-klaar gezaagd, gefreesd geboord, etc.

Opgebouwd uit een Rockpanel basisplaat en voorzien van een lichtgrijze gepigmenteerde grondlaag.

Eventueel te leveren kant-en-klaar gezaagd, gefreesd geboord, etc.

Opgebouwd uit houtspaanders van naaldhout en gebonden met portland cement. Goed bestand tegen

vocht en schimmels.



Plaatmateriaal vensterbanken

Dikte Afmeting Per

Werzalit vensterbanken

200mm 425cm m1
250mm 425cm m1
300mm 425cm m1

Toebehoren

Kanten afdekkappen wit
35x260mm st
37x605mm st

Laminaat stroken wit
36x610mm st

Opmerkingen

Zichtzijde glad, slijtvast, decoratief bekleed, zijdemat wit.

Exclusief E34/4 zijdemat wit - neushoogte 34cm.


