
Voorverpakte set 280-283

Vrijdragend tot 3,3 meter. Maximale plaatdikte is 32 mm.

280-283 set: afdekprofiel 280, onderprofiel 283 en 4x rubber 280G. 

art. nr. 3 m art. nr. 4 m art. nr. 6 m

blank p2803m3 p2803m4 p2803m6

wit p2803w3 p2803w4 p2803w6

ral * p2803r3 p2803r4 p2803r6

Voorverpakte set 280-283-284

Met kunststof onderprofiel. Vrijdragend tot 3,3 meter. Maximale plaatdikte is 32 mm.

280-283-284 set: afdekprofiel 280, blank onderprofiel 283, kunststofprofiel 284 en 4x rubber 280G. 

art. nr. 3 m art. nr. 4 m

blank-wit p28034mw3 p28034mw4

wit p28034w3 p28034w4

Voorverpakte set 280H-283 voor het maken van een hoek

Vrijdragend tot 3,3 meter. De minimale hoek tussen de platen is 150
0
.

Geschikt voor maximaal 16 mm plaatdikte. Nodig is een hoog eindkapje.

280-283 set: profiel 280, profiel 283 en 4x rubber 280HG.  

art. nr. 3 m art. nr. 4 m art. nr. 6 m

blank p2803hm3 p2803hm4 p2803hm6

wit p2803hw3 p2803hw4 p2803hw6

ral * p2803hr3 p2803hr4 p2803hr6

Voorverpakte set 280H-283-284 voor het maken van een hoek

Met kunststof onderprofiel. Vrijdragend tot 3,3 meter. De minimale hoek tussen de platen is 150
0
.

Geschikt voor maximaal 16 mm plaatdikte.

280-283-284 set: afdekprofiel 280, onderprofiel 283, kunststofprofiel 284 en 4x rubber 280HG. 

art. nr. 3 m art. nr. 4 m

blank-wit p28034hmw4

wit p28034hw4

Eindkapjes 280ep voor systeem 280-283(-284)

art. nr. laag art. nr. hoog

blank 280eplm 280ephm

wit 280eplw 280ephw

ral * 280eplr 280ephr

* Op ral xxxx  geldt een netto toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order.

€ 150,10

€ 96,00

€ 121,00

283 geklemd. Het kunststof profiel biedt extra isolatie en

vermindert de kans op condensvorming.

Set 280-283 bestaat uit 2 profielen in dezelfde kleur.

Set 280-283-284 bestaat uit een wit of bruin kunststof

onderprofiel (284), een aluminium afdekprofiel (280) in 

kleur en een blank onderprofiel (283).

blanke bovenzijde - wite onderzijde

witte onder- en bovenzijde

blanke bovenzijde - wite onderzijde

witte onder- en bovenzijde

F24

groep: 10

groep: 10

groep: 10

groep: 10

groep: 10

p28034hmw3

p28034hw3

€ 114,00

€ 125,25

€ 146,00

€ 161,50

€ 116,70

€ 150,00

€ 167,40

€ 175,10

€ 225,00

€ 251,00

€ 105,40

€ 117,10

€ 134,50

Tussen liggende 

lengte maten op 

aanvraag

€ 87,60

€ 112,50

€ 178,70

€ 125,50

€ 134,00

€ 128,00

€ 161,40

TOT 3,3 m VRIJDRAGEND  -  280/283 en 280/283/284

Systeem 280-283 (afgebeeld) en 280-283-284

Deze combinatie van een aluminium onder- en bovenprofiel

is tot 3,3 meter vrijdragend.

Dit systeem kan op hout maar ook op een aluminium

muurprofiel (290) en drager (291) bevestigd worden.

Kunststof profiel 284 wordt vóór montage op onderprofiel

€ 192,00

€ 242,00

€ 268,00

€ 6,15

€ 6,15

€ 3,75

€ 6,15

€ 3,75

€ 6,15

  hoog eindkapje

10 en 16 mm: laag
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25 en 32 mm: hoog
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max. 32 mm dikte 

max. 32 mm dikte 

max. 16 mm dikte 

max. 16 mm dikte 

aluminium 
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F25TOT 3,3 m VRIJDRAGEND  -  280/283 en 280/283/284 1-5-2015

Maat schroeven

plaatdikte schroefmaat plaatdikte schroefmaat

280-283 10 mm 22 x 4,8 mm 280H-283 10 mm 32 x 4,8 mm

16 mm 32 x 4,8 mm 16 mm 38 x 4,8 mm

25 mm 38 x 4,8 mm

32 mm 45 x 4,8 mm

groep: 10Voor systeem 280(H)-283-284 Schroeven op 5 tot 10 cm van de uiteinden. Overige schroeven met ongeveer 40 cm tussenruimte.

art. nr. per 50 per 300

Plaatschroef - Ph2 22 x 4,8 mm a2pl48022

32 x 4,8 mm a2pl48032

38 x 4,8 mm a2pl48038

45 x 4,8 mm a2pl48045

art. nr. per 50

wit kaprw50 wit

crème kaprc50 crème

antraciet kapr701650 antraciet

art. nr. per 50

art. nr. per 35

In ral * xxxx 22 x 4,8 mm a2pl4822r35

32 x 4,8 mm a2pl4832r35

38 x 4,8 mm a2pl4838r35

45 x 4,8 mm a2pl4845r35

* Op ral xxxx  geldt een netto toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order.

groep: 10

a2ring16

€ 6,76

€ 35,30*

€ 5,21

€ 32,20*

€ 4,85

€ 22,30

kunststof dop + ring

    16 mm

€ 5,68 € 25,10

€ 4,85

€ 4,85

€ 32,90*

€ 4,74

€ 4,08

€ 19,50

i.c.m. blanke profielen

€ 31,60

RVS ring met 

elastomeer

gepoedercoat in ral * kleur naar keuze
€ 33,60*
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De maatverschillen tussen H, P en A zijn vast:   P = H-20mm     A = H+30mm     H = A-30mm    , enz.

Bijv. dakbreedte is 6020 mm en 6 platen: h.o.h. profielen  = (dakbreedte - (2 x 30 mm)/ aantal platen = 993 mm

plaatbreedte  = h.o.h. profielen - 20 mm = 973 mm

P(laatbreedte) H A Advies dikte

980 mm 1000 mm 1030 mm 16 mm

1050 mm 1070 mm 1100 mm 16 mm

1230 mm * 1250 mm 1280 mm 32 mm *

TOT 3,3 m VRIJDRAGEND  -  280/283 en 280/283/284 F26

TIP:   meest verkocht is 16 mm plaatdikte op breedte 1050 mm. Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

1-5-2015

1250 mm * 1270 mm 1300 mm 32 mm *

* Bij een vrije overspanning groter dan 1,75 m 

adviseren wij een plaatbreedte van max. 1050 mm.

pagina 1 Onderprofiel 283, eventueel met pvc kliklijst 284, en afdekprofiel 280 met in totaal vier rubbers

* Bij een vrije overspanning groter dan 1,75 m 

adviseren wij een plaatbreedte van max. 1050 mm.

K1 2 Dichte tape aan de bovenzijde. Ventilatie tape aan de onderzijde.

F35 3 U-profiel 25x. Montage tussen de profielen. Lengte = h.o.h. koppelprofiel 283 - ongeveer 60 mm.

F28 4 Boor voor montage de schroefgaten in de afdekprofielen en plaats de eindkapjes.

F36 5 Bij verwarmde, gesloten ruimte: afdichtprofiel P280F tussen constructie en onderzijde plaat.

F35 6 Polycarbonaat plaat met bovenste U-profiel. Plaatlengte = lengte koppelprofiel - 15 mm. Bedrukte folie naar boven.

F33 - F34 7 Profiel 280-283-(284) met eindkapje en P-profiel 27x.

F37 8 Butylband - breedte meestal 150 mm.

F37 9 Afdichtkap H75, afkitten met SilglazeN.

F2 t/m F8 Algemene informatie en montage tips.

Pagina F2 t/m F8 Montagetips en handleiding

3x 20 mm 

60 mm 

30 mm 40 mm 

Buitenmaat  =  (aantal platen) x H + (2 x 30mm)  

profiel 280 

profiel 283 
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15 mm  
ruimte 

 H = h.o.h. profiel   

 P(laatbreedte) = H - 20 mm  

 A = H + 30 mm   
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