
De unieke Multi-Link® panelen zijn ook los leverbaar
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* Lichtstraten

* Vijverafdekking in de winter

* Overkappingen

* GRATIS op maat



De panelen van de Multi-Link® overkappingen zijn evenals

alle overige onderdelen ook los verkrijgbaar.

De Multi-Link® panelen kunnen op de meeste bestaande

constructies worden gemonteerd.

o uniek PreFab systeem; eenvoudige montage

o op maat geproduceerd

o onderhoudsarme aluminium profielen:

in wit, crème of , antraciet structuur.

o beglazing: 16 mm

    helder of opaalwit

    opaalwit zonwerend op aanvraag

    10 jaar fabrieksgarantie

    slagvast en brandveilig

o de maximale paneellengte is 3,5 m vrijdragend.

paneellengte 6 meter op aanvraag

o in de fabriek gereinigde en afgesloten meerwandige

polycarbonaat platen, dus bij montage géén

vervuiling van de platen

o als de exacte lengte van de lichtstraat/ kap niet

bekend is, dan kan het laatste paneel tijdens

montage op maat gemaakt worden

o ideaal voor het vervangen van draadglas
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*** ook veel gebruikt voor (tijdelijke) vijveroverkappingen ! ***
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De Multi-Link® panelen worden op de dakopstanden of een onderconstructie geschroefd. Bij een lichtstraat wordt aan de bovenzijde

vaak een op maat gezette aluminium nok aangebracht en worden de zijden met aan de panelen te koppelen zijprofielen (ref. MLST)

afgewerkt. De geadviseerde hellingshoek is 10 graden of groter.

Tot acht panelen wordt de opgegeven gekoppelde lengte geproduceerd; de panelen zijn gelijk verdeeld (even breed)! 

Bij het koppelen van veel panelen maakt u het laatste of de laatste twee panelen ter plaatse op maat.

Afwerking langs bijvoorbeeld een zijmuur Dubbele H75 afdichting bij achtergevel:
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breedte: 70 mm 

50 mm - max. 3,5 m vrije overspanning

13 mm 

Startpaneel Tussenpaneel Eind- of paspaneel

1000 mm of
op maat geproduceerd 

1000 mm of
op maat geproduceerd 

paspaneel of
op maat geproduceerd 

gekoppelde lengte = lengte lichtstraat = buitenmaat opstand

Hoogte 80 mm 

waterslag profiel
(ref. L61)

20 mm

H75

ML-profiel



Montage nokkappen

Het plaatsen van een nokprofiel is door de opstaande "koppelrand" van de Multi-Link® panelen soms lastig. Door aan de bovenzijde een

uitsparing in deze koppelrand aan te (laten) brengen is het monteren van een nok zeer eenvoudig.

Van het opstaande deel (hoogte 50 mm) van het Multi-Link® profiel wordt 30 tot 100 mm (door Eurofix) verwijderd. De nok kan nu op het vlakke

deel van het Multi-Link® profiel geschroefd worden. Als extra afdichting wordt een butylband op de panelen (onder de nok) geplakt.
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lood- of
zinkslab

uitsparing in het Multi-Link profiel

uitsparing 
tot 100 mm

op maat gemaakte
aluminium nok

Multi-Link profiel
80 mm

lood- , zinkslab of
gezette aluminium
nok

aluminium
nok

50 mm

butylband en nokprofiel moeten
nog aangebracht worden

voor het aanbrengen van de nok
wordt meestal een butylband op

de panelen geplakt



Kant-en-Klare prefab Multi-Link® panelen  met  eindkapjes

Prijs is voor de panelen en de eindkapjes aan de onderzijde.

Polycarbonaat 16 mm  -  5X-structuur  -  helder of opaalwit

Aluminium in glad wit, glad crème of antraciet structuur poedercoating.

Bij uw bestelling de koppelrichting opgeven.

PreFab Multi-Link®-Paneel  -  16 mm polycarbonaat 

Standaard Multi-Link® paneel met 16 mm 5X-structuur polycarbonaat beglazing in helder of opaalwit.

Koppelrichting is standaard van links naar rechts. Van rechts naar links is mogelijk (geen meerprijs).

Het eerste paneel is altijd een startpaneel.

De maximaal gekoppelde maat van de panelen is:  aantal panelen x 1070 mm + 40 mm.

mlp16m100x x = h voor helder    en x = w voor opaalwit

lengte wit

1,00 m  ml16w1x  ml16c1x  ml16a1x

1,50 m  ml16w15x  ml16c15x  ml16a15x

2,00 m  ml16w2x  ml16c2x  ml16a2x

2,50 m  ml16w25x  ml16c25x  ml16a25x    h voor helder

3,00 m  ml16w3x  ml16c3x  ml16a3x   w voor opaalwit

3,50 m  ml16w35x  ml16c35x  ml16a35x

breedte wit

70mm mlepw mlepc mlepa Aantal benodige eindkapjes is:

52 mm mlepwz mlepcz mlepaz aantal panelen + 1

Het smalle 52 mm brede eindkapje is voor de buitenste profielen

crème antraciet

€ 6,40

€ 6,40

5 € 523,40 € 688,40 € 853,40 € 1.083,40 € 1.193,40 € 1.483,40

6

€ 2.665,00

10 € 1.040,40

crème antraciet

2

4

GRATIS OP MAAT   heeft u vragen, bel ons.

Paneellengte (P)

3,0 m 3,5 m

€ 279,20 € 345,20 € 437,20 € 481,20

3,25 m 3 € 316,60 € 415,60

12 € 1.247,20 € 1.643,20 € 2.039,20 € 2.591,20 € 2.855,20 € 3.551,20

13,95 m 13

4,32 m € 420,00 € 552,00 € 684,00 € 868,00 € 956,00 € 1.188,00

€ 1.350,60 € 1.779,60 € 2.208,60 € 2.806,60 € 3.092,60 € 3.846,60

8,60 m 8 € 833,60 € 1.097,60 € 1.361,60 € 1.729,60 € 1.905,60 € 2.369,60

9,67 m 9

€ 2.380,40 € 2.960,40

5,39 m

6,46 m

10,74 m

€ 892,60

15,02 m 14 € 1.454,00 € 1.916,00 € 2.378,00 € 3.022,00 € 3.330,00 € 4.142,00

11,81 m 11 € 1.143,80 € 1.506,80 € 1.869,80 € 2.375,80 € 2.617,80 € 3.255,80

€ 937,00 € 1.234,00 € 1.531,00

€ 730,20 € 961,20 € 1.192,20 € 1.514,20 € 1.668,20 € 2.074,20

€ 514,60

€ 1.370,40 € 1.700,40 € 2.160,40

€ 626,80 € 1.778,80

7

€ 231,00

€ 289,00

€ 163,00

€ 209,00

Voor plaatkleur de laatste x in 

artikelcode vervanger door een:
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Gekoppelde maat groter  15,02 meter op aanvraag.

€ 97,00

€ 130,00

groep: 1

€ 1.945,00 € 2.143,00

7,53 m

12,88 m

€ 824,80 € 1.022,80 € 1.298,80 € 1.430,80

gekoppelde 

maat (G)

aantal 

panelen

groep: 1

1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m

€ 597,202,18 m € 213,20

€ 652,60 € 718,60

G
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 o

p
 m

a
a
t

1,07 m

gekoppelde maat (G)

52 mm
zijde

70 mm
midden



Dubbele afdichting (ref. H75) aan de bovenzijde  -  op maat !

De hoge zijde langs de muur wordt met een zelfklevende butylband en een aluminium profiel gedicht.

De band en het op maat gemaakte H75 profiel worden per paneel aangebracht zodat op het dak 

klimmen voor het bevestigen niet nodig is.

Het aanbrengen van de butylband en het H75 profiel is veelal niet nodig als het dak onder bijvoorbeeld

een overstekende goot wordt geplaatst; zie volgende kader.

Profiel H75 set:  afdekprofiel op maat + butylband + siliconenkit + RVS schroeven en pluggen.

art. nr. H75 set

wit h75wml

crème h75cml

antraciet h75aml

Montage dicht onder een oversteek Montage op een plat dak

1. De panelen moeten al koppelend naar boven

    geschoven kunnen worden.

2. Er is meestal te weinig ruimte om de panelen van

    bovenaf vast te schroeven. 

3. Er is vaak geen ruimte voor het plaatsen van de 

    H75 kappen (zie kader hierboven).

4. Een extra afdichting is aan te raden. Wij adviseren

    om alléén de butylband te kleven en de Multi-Link® 

    profielen 25 mm in te zagen zodat de butylband 

    gemakkelijk aangebracht kan worden.

Ingezaagd Multi-Link®-Paneel 

Ingezaagde (25 tot 150 mm) Multi-Link® profielen voor het gemakkelijk monteren van een nokkap.

art. nr. per paneel uitsparing

mlp30mm 30 mm meest gekozen

mlp70mm 70 mm

Hoekprofiel 80 x 40 x 2 mm

Te gebruiken bij 30 mm of 70 mm ingezaagde Multi-Link® panelen.

art. nr. 1,995 m art. nr. 2,995 m art. nr. 6 m

blank L70402m2 L70402m3 L70402m6

wit L70402w2 L70402w3 L70402..6

crème L70402c2 L70402c3 L70402..6

antraciet L70402a2 L70402a3 L70402..6

Butylband - extra dik 1,5 mm   

Wordt vaak als extra afdichting onder een gezette aluminium nok aangebracht. 

Hoogwaardige butylband met UV-bestendige kunststoffolie. Goedgekeurd voor gebruik op polycarbonaat.

De butylkleeflaag 1,5 mm dik (standaard is 0,7-0,8mm). De kunststoffolie aan de buitenzijde is in loodkleur.

De ondergrond dient droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn. Aanbrengen boven 5 graden.

breedte art. nr. per doos art. nr. per meter

200 mm but200ld   2 x 20 m but200lpm

150 mm but150ld   2 x 20 m op=op but150lpm op=op

netto prijs

€ 10,00

€ 10,00

groep: 10

€ 16,60 € 24,90

groep: 10

€ 219,30
per meter

€ 10,00

€ 163,30 € 7,50

€ 35,00

€ 35,00

groep: 1

MULTI-LINK® PANELEN  -  Prijs onderdelen 18-10-2021 C7

groep: 1

€ 35,00

€ 85,30

€ 85,30

€ 42,70

€ 42,70

€ 28,50

€ 28,50

€ 49,80

€ 28,50 € 42,70 € 85,30

uitsparing

butylband
H75

butylband
+ inzagen

oversteek

uitsparing met een hoekprofiel



Aluminium muurprofiel 290

Geschikt voor alle onze vrijdragende profielsystemen. De profielen kunnen

onder een hoek van 5
0
 tot 25

0
 op het muurprofiel bevestigd worden.

art. nr. 4,32 m art. nr. 6,50 m

wit 290w432 290w650

crème 290c432 290c650

antraciet 290a432 290a650

4,32 meter op=op

Aluminium drager 291

Geschikt voor alle onze vrijdragende profielsystemen. De profielen kunnen

onder een hoek van 5
0
 tot 25

0
 op de drager bevestigd worden.

De vrijdragende lengte is 3 meter (3,5 m indien aan de goot gemonteerd).

art. nr. 4,32 m art. nr. 6,50 m

wit 291w432 291w650

crème 291c432 291c650

antraciet 291a432 291a650

4,32 meter op=op

Aluminium eindkapje voor profielen 290 en 291

art. nr. per stuk art. nr. per stuk

wit 290epw 291epw

crème 290epc 291epc

antraciet 290epa 291epa

Staander (70 x 70 mm) inclusief standaard L-voet

art. nr. 3 m

wit st77275w Langere staanders op aanvraag.

crème st77275c

antraciet st77275a

Hoeksteun voor bevestiging tegen een zijmuur

Voor het bevestigen van drager 291 tegen een zijmuur. Inclusief RVS schroeven en pluggen.

Hoogte 100mm x diepte 64mm x breedte 70mm x dikte 8mm. 

art. nr. per stuk

wit hoek64w

crème hoek64c

antraciet hoek64a

€ 16,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 82,00

€ 82,00 Als u de staander gebruikt i.c.m. drager 291 dan is de vrije doorloop-

hoogte onder de drager 80 mm kleiner dan de lengte van de 

staander.€ 82,00

groep: 1

groep: 1

De staander wordt met een L-voet op bijvoorbeeld een zware beton tegel bevestigd.

Drager 291 (eventueel met goot) kunt u met plaatschroeven aan de staander bevestigen.

€ 6,80 € 6,80

€ 6,80 € 6,80

€ 6,80 € 6,80
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€ 144,70 € 217,60

groep: 1

€ 144,70 ook leverbaar: € 217,60

€ 144,70 3,25 meter € 217,60

groep: 1

€ 91,10 € 137,00

€ 91,10

3,25 meter

€ 137,00

groep: 1

€ 91,10 ook leverbaar: € 137,00

hoeksteun

290
291

52 mm

7
5
 m

m

Montage op 
bijv. staanders

5
2
 m

m

3 x

1 x

30 mm

Eenvoudig op de
staanders te 
bevestigen

80 mm

8
0
 m

m


