DAKPROFIEL SAMENSTELLEN: Set 3 - Midden 58mm: Onderprofiel + Afdekprofiel + Sier kli

Set 3 - Midden 58mm: Onderprofiel + Afdekprofiel + Sier kliklijst

onderprofiel en bovenprofiel

Set 3 Midden: Onderprofiel + Afdekprofiel met 2 glasrubbers (excl.schroeven) + Sier Kliklijst in RAL. Per lengte op maat te bestellen.
Verzendopties zie onderaan.

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Verkoopprijs: € 25,99
Verkoopprijs zonder BTW: € 21,48
Bedrag BTW€ 4,51

Stel een vraag over dit artikel
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Beschrijving
{tab=Info}
Deze S3 set met onderprofiel ipv van onderrubber wordt toegepast bij dubbelglas voor extra stabiliteit en duurzaamheid.
Setprijs aluminium koppelprofiel bestaande uit:
- Onderprofiel aluminium, met 2 beglazingsrubbers 58 mm breed en 7,5 mm hoog,. Schroefbaar met m6 bouten op onderconstructie
- Afdekprofiel aluminium, met 2 beglazingsrubbers, 58 mm breed en 10mm hoog. Schroefbaar met torxschroef door schroefgleuf en onderprofiel
in de onderconstructie.
- Sier Kliklijst aluminium gecoat in kleur RAL 9010, of RAL 7016, breedte: 60 mm - hoogte 20mm
Voor de afwerking kunt u het eindschotje afdekprofiel gebruiken
De set wordt exclusief schroeven geleverd:
Voor het koppelen van de profielen gebruikt u de RVS profielschroef M6x25 voor 5 mm, M6x30 voor 10 mm, M6x35 voor 16 mm en M6x45 voor
25 mm beglazing.
20mm is de totale hoogte van het afdekprofiel + kliklijst.
Daarbij nog een paar mm van het glasrubber van afdekprofiel eronder. Hoe hoog dat rubber uiteindelijk is, hangt dan ook af hoe 'vast' u hem
schroeft.
De glasopleg op het oplegrubber of onderprofiel wordt geadviseerd op 2cm.
Het profiel is inclusief glasrubbers 58mm breed en u dient met het glas minimaal 3mm afstand tot de boorgleuf in het midden te houden om
vanwege werking van een houten onderconstructie of het glas zelf breuk van het glas te voorkomen.
Afwijking tolerantie in uw opgegeven afmeting van de profielen: lengte -2 / +2mm
- Optioneel, los bij te bestellen
- Eindschotje (standaard = laag) Breedte: 59.5 mm Hoogte: 50mm
- Eindschotje Hoog: Breedte: 61,5 mm Hoogte: 70 mm
(uw keuze hoogte is afhankelijk welke dikte glas u toepast)
{tab=Toepassingen}
Geschikt voor een degelijke en waterdichte montage van gelaagd glas of dubbelglas t.b.v. dakbeglazing of wandbeglazing van veranda, terras,
overkapping, serre, lichtstraat, vide.
Toepasbaar op zowel hout als aluminium framewerk.
U kiest dan verschillende schroeven.
Het zeer duurzame epdm rubber onderlegband, de epdm band die u op het hout of aluminium aanbrengt voordat u het glas erop legt, is
inbegrepen.

Dit systeem kan zonder de RAL gecoate Topkliklijst gebruikt worden icm schroeven met rubberring. (u ziet dan de schroeven, maar het is
waterdicht)
De Top kliklijst RAL gecoat is optioneel ter afwerking.
{tab=Montage tips}
- het rubber oplegrubber kan op het houtwerk frame geniet worden. Zo blijft het oplegrubber netjes liggen.
- u dient de schroef minimaal ca. 40 mm in het hout te boren
Geschikt voor alle types beglazing. Met dit profiel kunt u verschillende glassoorten monteren. Het is een schroefbaar systeem dus elke dikte
beglazing past ertussen; hoe dikker het glas hoe langer de schroef.
Eventueel is ook de gootconstructie voor S1 leverbaar.
Schroeven met afdichtingsring zijn los te bestellen.
Max. lengte: 7 mtr per profiel. Op uw gewenste lengte in cm te bestellen.
{tab=Bezorgkosten-Afhalen}
Verzendopties
Indien spoed - afhalen voorraad Rotterdam en Dokkum, graag telefonisch contact.

Dokkum Afhalen (FR) - GRATIS - Dakprofiel - Dakpakket - Veranda - (excl. glas)
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Rotterdam Nesselande Afhalen - GRATIS- dakprofiel, glas en accessoires.
DAKPROFIEL - BEZORGD (excl.glas)- dakprofiel/dakpakket/veranda tot €500 a €39,95.
COMBI DAKPROFIEL EN GLAS - BEZORGING VIA 2 TRANSPORTEURS. Tot €750 a €49.95
Vanaf €1500= Gratis levering.
BRIEF- / PAKKET FORMAAT- Kleine accessoires/formaat tot 95cm en tot 2 kg max - Excl. glas en dakprofiel. € 5,95
{/tabs}
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