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ALGEMEEN

* Deze prijslijst is geldig vanaf "zie datum" boven aan de pagina's. Alle voorgaande prijzen zijn vervallen.

* Deze prijslijst is geheel vrijblijvend en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle gegevens worden geheel te

goeder trouw meegedeeld. Informeer naar de actuele prijzen.

* Alle prijzen in deze prijslijst zijn in euro's. Alle prijzen zijn INCLUSIEF btw.

* Leveranties geschieden conform onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Breda, Nederland.

* De in deze prijslijst gegeven informatie ontslaat u niet van de verplichting, deze te toetsen aan haar bruikbaarheid voor uw 

specifieke toepassing. Bepaal voor aanvang of uw materiaal en bouwwerk voldoet aan de geldende wettelijke eisen.

Ons advies is geen toezegging t.a.v. de eigenschappen van onze producten.

* Bij meerwandige kunststof platen kan door o.a. de dampdoorlatende eigenschap van de kunststof condens in de platen optreden.

Tevens kan waterdamp binnentreden door de met (ventilerende) tape afgeplakte einden van de kanalen. Vocht in de platen kan

nooit een reden zijn tot aanspraak maken op garantie.

* Daar wij onze producten blijven verbeteren, behouden wij het recht de specificaties zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

Maten, gewichten, kleuren

* Alle in deze prijslijst vermelde maten zijn indicaties.

* De tekeningen in deze prijslijst zijn niet op schaal. De getoonde tekeningen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

* Aluminium kleuren in deze prijslijst: blank onbehandeld aluminium

wit ral 9016 glad poedercoating

crème ral 9001 glad poedercoating

antraciet ral 7016 fijne structuur poedercoating

ral xxxx naar keuze in glad of in structuur (mits leverbaar)  -  meerprijs en langere levertijd

* Voor een andere RAL kleur (op aanvraag) gelden de in de prijslijst vermelde toeslagen.

* Ral prijs voor grote volumes per profieltype op aanvraag.

* Bij op bestelling geëxtrudeerde profielen is een afwijking tot + 10% van de bestelde hoeveelheid mogelijk.

Transport

* Al onze leveringen geschieden af fabriek. 

* Als wij leveren dient de ontvanger zorg te dragen voor het lossen van de goederen.

Bij levering pallet(s) dient er een vorkheftruck voor het lossen aanwezig te zijn. Overkappingen worden niet op pallets geleverd.

* I.h.a. zijn de transportkosten in Nederland vanaf € 60,00 incl btw; mits het afleveradres te bereiken is via een verharde weg.

Bij volumineuze bestellingen kan  een transport-/ verpakkingstoeslag in rekening gebracht worden.

Levering waarvan de grootste maat maximaal 0,7 m is vanaf € 20,00 incl. btw (afhankelijk van het gewicht).

Voor "brievenbus post" rekenen wij € 12,75 voor verpakken en verzenden.

Voor massieve polycarbonaat platen gelden afwijkende transportkosten.

* Multi-Link® overkappingen en panelen, transport en verpakkingskosten € 95,00. Prijs voor België op aanvraag.

* Op het afleveradres dient de gehele dag iemand aanwezig te zijn. Het tijdstip van leveren kan niet worden aangegeven.

* Bij uw bestelling kunt u tegen meerprijs het volgende aangeven. Levering vóór een bepaalde tijd of een ochtend- of middaglevering.

Wij kunnen niet garanderen dat de gewenste levertijd wordt gehaald en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten 

die het gevolg zijn van het niet halen van de afgesproken levertijd.

 - Leveren vóór 9.30 uur toeslag € 55,00 incl. btw

 - Leveren vóór 13.00 uur toeslag € 30,00 incl. btw

* Tot € 2500,00 is contante betaling (geen PIN) aan de chauffeur mogelijk. Hiervoor worden rembourskosten in rekening gebracht.

* Retour zendingen van door u goed verpakte goederen kunnen wij verzorgen. De verzendkosten worden niet door Eurofix vergoed.

* Artikelen op maat worden niet door ons terug genomen.

* Transportkosten voor België op aanvraag.

Vergunningen en informatie

* Wilt u weten of uw bouwwerk vergunningsplichting is kijk dan op www.omgevingsloket.nl of neem contact op met uw gemeente.

* Heeft u vragen over onze producten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
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WIE ZIJN WIJ?

Kwaliteit

Wij stellen hoge eisen aan onze producten en 

onze leveranciers.

Locatie

Hoofdkantoor, showroom, productie, voorraad

in Oudenbosch. 

Ervaring

Meer dan 20 jaar ervaring vindt u terug in bijv. onze 

verkoopondersteuning, service en garantie.

Voorraad

Wij hebben op ruim 3000 m² ongeveer 3500 artikelen

in voorraad vele profielen, platen, goten tot schroeven

en afdekdopjes. 

Maatwerk

Onze Multi-Link® overkappingen worden door

ons op maat geproduceerd. Voor profielen en

platen hebben wij een zaagservice.

Service

Goed en eerlijk advies, training,

duidelijke offerte, korte levertijd, uitstekende

verpakking en betrouwbare levering.

Gegevens Eurofix bv

Bezoekadres: Postadres:

Industrieweg 10c Postbus 263

4731 SC  Oudenbosch 4730 AG  Oudenbosch

Telefoon 0165  31 35 39 KvK 24295657 te Breda

Fax 0165  32 15 59 ABN-AMRO 428837166

E-mail info@eurofix.nl ING 5530114

Website www.eurofix.nl

SPECIALIST in:    terrasoverkappingen,   carports,   lichtstraten,  profielsystemen,   

meerwandige kunststof beglazing.

Maximaal resultaat met een minimale inspanning

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539
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WAAR VINDT U ONS?

Eurofix bv

Industrieweg 10c

4731 SC  Oudenbosch

Tel 0165 31 35 39

Fax 0165 32 15 59 Openingstijden:

Email info@eurofix.nl Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.

Website www.eurofix.nl Buiten deze uren op afspraak.
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INDEX

Multi-Link® overkappingen pag.

* Informatie terrasoverkappingen A1 - A10

  en carports

* Prijzen A11 - A18

* Offerte-, bestelformulier A19 - A21

Kant-en-klare panelen pag.

* Multi-Link® panelen C1 - C7

* Easi-Glaze® panelen D1 - D4

Profielsystemen en diversen pag.

* Informatie F1 -F8

* Alles voor uw dak F9 - F42

Anti-Dust® tape pag.

* Open en dichte tape K1 - K2

Meerwandige platen pag.

* Polycarbonaat (pc) M1 - M8

* Acrylaat (pmma) N1

Massieve platen 

* Polycarbonaat (pc) P1- P3

Multi-Link®, Easi-Glaze® en Eurofix® zijn gedeponeerde merknamen van Eurofix.
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MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Uniek

Waarin verschilt de unieke Multi-Link® overkapping van andere overkappingen?

Multi-Link® is een gepatenteerd bouwsysteem:

* U ontvangt op maat geproduceerde onderdelen!

* KANT-EN-KLARE panelen - gemakkelijk te monteren

* Geen overbodig moeilijk zaag- en boorwerk

* Goot en andere onderdelen zijn op maat en montageklaar

* Minimaal lichtverlies door zeer slanke profielen

* GRATIS OP MAAT (rechthoekig)  -  met even brede panelen

* Dakhelling van 5 tot 25 graden

Belangrijk:

* GEHEEL van aluminium, dus alles in de gewenste kleur!

*  Dus géén matig klemmend en verwerend breed rubber a/d bovenzijde!

* 10 jaar beperkte fabrieksgarantie op de kunststof beglazing

* 10 jaar beperkte garantie op het gekleurde aluminium (qualicoat®)

* Op aanvraag: uitsparingen voor regenpijpen, verspringende muren, enz. 

* Een slank muurprofiel - erg weinig ruimte nodig op de gevel!

* Perfecte kwaliteit en flexibiliteit - productie in eigen fabriek

* Spanningsvrije (dubbele) afdichting langs achter- en zijgevel(s)

En natuurlijk:

* Onderhoud aan uw woning? Verwijder een aantal panelen en er is ruimte voor een trap of steiger.

* Multi-Link® daken zijn zeer vlak aan de onderzijde. Geen kans voor spinnen!

* Beloopbaar bij gelijk verdeelde belasting. Leg een paar steigerplanken op het dak (wel vastzetten)

* Polycarbonaat is zelfdovend, dus brandveilig. Polycarbonaat laat geen schadelijk Uv-straling door

* De beglazing is praktisch onbreekbaar. Hagelschade garantie op hagelstenen tot 20 mm

* RVS bevestigingsmaterialen

Aluminium kleuren:

* Standaard in Wit (ral 9016) of Crème (ral 9001)  -  gladde coating

* Standaard Antraciet (ral 7016) - structuur coating

* 200 andere ral kleuren 

Polycarbonaat beglazing:

* Standaard in helder of opaalwit (zonwerend)

* Brons  tegen meerprijs

* Andere plaattypen en kleuren in overleg (mits 16 mm dikte)

A11-5-2015

Geen gedoe meer 

met losse platen en 

profielen! 
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MULTI-LINK® OVERKAPPING

Het unieke prefab koppelsysteem

  

van links naar rechts of van rechts naar links

Terrasoverkapping met een ketting als afvoer aan de goot Een kleine carport/ luifel bij entree

1-5-2015 A2

startpaneel koppelpaneel 

kant-en-klaar 
Multi-Link® paneel 
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MULTI-LINK® OVERKAPPING

Impressie

1-5-2015 A3
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MULTI-LINK® OVERKAPPING

Details maken het verschil

Dubbele afdichting bovenzijde

1. met speciale kleefband - geen

lekkage door stuwwater

2. aluminium afdekkap (H75) - altijd

in de gewenste kleur - op maat

geproduceerd

Géén directe kitafdichting tussen dak en

zijmuur, maar een vrijhangend profiel (M225)

voor een langdurige waterdichte afwerking.

Volledig aluminium profielen

- geen zwakke pvc lijsten of afdekrubbers voor

  het bevestigen van de kunststof beglazing

- alles in dezelfde ral kleur

Mooie onopvallende staanders

- positie in overleg te bepalen

- altijd voldoende lang

- keuze uit diverse voetplaten

Overkapping geheel op maat.

De panelen zijn allemaal even breed!

Hellingshoek 5 tot 25 graden - past bijna altijd.

Slanke profielen nemen nauwelijks licht weg.

1-5-2015 A4
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MULTI-LINK® OVERKAPPING

Details maken het verschil

schuin dak schuin dak schuin paneel verspringend

Schuine Multi-Link® panelen

Niet vlakke gevel - kleine verspringing

Korte en lange panelen

1-5-2015 A5
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MULTI-LINK® OVERKAPPING

Details maken het verschil

 Uitsparing t.b.v. regenwaterafvoer

  Grote uitsparing t.b.v. afvoerkanaal

Hangt de bestaande goot te laag of is er geen ruimte om

de overkapping te bevestigen dan zijn onze op maat gemaakte

beugels in combinatie met een aangepaste afdichting aan 

de bovenzijde een oplossing.

1-5-2015 A6
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MULTI-LINK® OVERKAPPING

Beschutting tegen weer en wind

A71-5-2015

Verschil terrasoverkapping en serre

De aluminium profielen in terrasoverkappingen zijn nooit thermisch onderbroken en dus

niet isolerend. Dit in tegenstelling tot profielen die in goede serres gebruikt worden. Echte

gesloten en verwarmde serres zijn véél duurder doordat de profielen geïsoleerd zijn en door 

de vele noodzakelijk bouwkundige aanpassingen. Denk hierbij aan een geïsoleerde, damp-

dichte vloer, diverse waterkeringen (slabben) in de achtergevel, enz.

Geen enkele terrasoverkapping kan in een later stadium dicht gemaakt worden en 

omgebouwd worden tot een volwaardige serre! Bij alle dicht gemaakte terrasoverkappingen

is er afhankelijk van het weer (vochtigheid, temperatuur) een kans op overmatige condens- 

en zelfs ijsvorming op de profielen. Een afgesloten terrasoverkapping komt nog het meest 

overeen met een tuinkas. Dicht gemaakte overkappingen worden soms, zeer verwarrend,

"tuinkamer" genoemd. 

Serre bouwen?

Wilt u goedkoop een goed geïsoleerde serre bouwen kijk dan eens bij onze losse profiel-

systemen 226/261 en 320/261. Met deze profielen kunt u meerwandig polycarbonaat of glas 

op een houten draag constructie plaatsen. Hout is van nature een goede isolator!

systeem 
226-261 
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MULTI-LINK® OVERKAPPING

Veel gestelde vragen

"Zal wel duur zijn?"

Nee, want bij dit modulaire systeem koopt u alleen wat u nodig heeft.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

"Monteert u ook?"

Bel voor meer informatie. 

Wij bespreken graag alle mogelijkheden met u.

"Is doe-het-zelf montage moeilijk?"

Nee, bij het gepatenteerde Multi-Link® ontvangt u géén ingewikkelde 

losse profielen, platen, tapes, rubbers, enz. Bij andere systemen

moet u vaak veel onderdelen op maat maken en afwerken. Bij ons

Multi-Link® systeem krijgt u kant-en-klare panelen; de beglazing zit al 

in de aluminium profielen. De goot is kant-en-klaar, bewerkingen zijn 

niet nodig. Dit geldt natuurlijk voor alle onderdelen van uw overkapping.

Een duidelijke onderdelenlijst en montagehandleiding maken dat 

deze overkapping zeer eenvoudig te monteren is.

"Moet ik het dak vaak schoonmaken?"

Nee, wij adviseren gemiddeld 2x per jaar. Door de gladde beglazing 

en de gepoedercoate profielen hecht vuil zich slecht.

Soft-Touch structuur coating is nog makkelijker schoon te maken!

"Hoe maak ik het dak schoon?"

Wij adviseren een autowasborstel op een slang en een oplossing van

milde zeep (afwasmiddel). Gebruik veel water maar gebruik géén hoge

drukspuit, scherpe voorwerpen, harde borstels of oplosmiddelen.

"Is het schilderwerk bereikbaar?"

Ja, met planken op de profielen is het dak beloopbaar. Echter vaak is

een trap of steiger wenselijk. Door snel een paar panelen te verwij-

deren creëert u een open ruimte voor uw steiger.

"In welke kleuren leverbaar?"

De gepoedercoate profielen zijn in +/- 200 kleuren leverbaar, géén

extra toeslag op Soft-Touch structuur coating. De beglazing is helder

of opaalwit. Tevens leverbaar in brons.

"Zit er garantie op het dak?"

Op de aluminium profielen ontvangt u een beperkte garantie van tien

jaar. Daarnaast krijgt u op de polycarbonaat beglazing tien jaar

beperkte fabrieksgarantie op breuk (ook hagelschade) en 

lichtdoorlatendheid.

"Hoe schuin moet het dak zijn?"

Hoe schuiner het dak hoe groter de zelfreinigende werking. 

Het Multi-Link® systeem wordt met een helling tussen de 5 en 25

graden gemonteerd. 

"Wordt het niet te donker in huis?"

Nee, want de slanke profielen verminderen amper de lichtinval!

Lichtdoorlatendheid wordt niet alleen door de beglazing maar ook

door de constructie bepaald.

"Heb ik nog een zonnescherm nodig?"

Een zonnescherm houdt meer zonlicht tegen dan een overkapping. 

In het algemeen is standaard opaalwitte beglazing voldoende, een 

mooie balans tussen lichtopbrengst en zonwering.

A81-5-2015
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MULTI-LINK® OVERKAPPING

Veel gestelde vragen

"Zijn platen met een X-structuur sterker?"

Nee, platen met een X-structuur zijn niet sterker. Door de diagonale

schotten zijn ze wel stijver en buigen dus minder (bij gelijke druk).

Bij hogere (sneeuw)belasting kunnen de X-structuur platen knikken.

Gemiddeld zijn de gelaagde platen, zoals de 3-wandige plaat,

zwaarder per m². De buitenwanden van de gelaagde platen zijn i.h.a.

dikker waardoor deze platen nog beter bestand zijn tegen zeer grote

hagelstenen. Gelaagde (3 tot 6-wandige) hebben een veel mooier en

beter doorzicht.

 - dikke en sterke wanden (gem. 2,75 kg/m²)

 - knikt niet kapot bij hoge belasting

 - mooi doorzicht

 - lichtere plaat (gem. 2,50 kg/m²)

 - buigt minder, maar knikt eerder

 - iets gevoeliger voor hagelschade

 - minder helder doorzicht

 - verticale schotjes dichter bij elkaar

"Zijn platen met meer lagen beter?"

NEE, in tegendeel! Bij een open overkapping is beglazing met een lage

isolatie waarde beter! Goed isolerende beglazing houdt de warmte 

onder het dak vast. En warmte onder uw dak is meestal ongewenst.

Platen met meer lagen en/ of X-structuur bieden GÉÉN extra

bescherming tegen de zonnewarmte! Speciale zonwerende platen

doen dit wel. Wij leveren vele type structuren, kleuren en zonwerende

uitvoeringen. Bel voor meer informatie.

"Maakt het dak lawaai als het regent?"

Dit is een vraag die wij alleen bij de koop van een overkapping horen.

Van klanten krijgen we hier nooit een negatieve opmerking over.

Een gemiddelde regenbui bestaat uit kleine druppels die men bijna niet

op het dak hoort. Natuurlijk hoort men dikke regendruppels op een dak

vallen. Net zoals een stevige bui tegen het glas van de woning slaat.

Hoe zwaarder het dak hoe beter de geluidsdemping. Een constructie

met houten dakplaten en een bitumen dak dempt beter dan een

kunststof of een glazen dak. Ook het aantal lagen in een plaat maakt

maakt geen hoorbaar verschil! De zogenaamde "fluisterplaten"

zijn een verkooppraatje! 

"Ik wil een vrijstaande overkapping. Kan dat?"

Ja, speciaal hiervoor ontworpen overkappingen kunt u vrijstaand

plaatsen. Een standaard overkapping die u tegen een gevel plaatst

kunt u NIET met een paar extra palen vrijstaand plaatsen. De over-

kapping haalt een deel van de sterkte "uit" de gevel, het dak rust op

de palen. Het bevestigen van een aantal palen onder het muurprofiel

is niet voldoende. Bel voor meer informatie.

"Is er een vergunning nodig?"

Informatie hierover vindt u op www.omgevingsloket.nl

Vink bij vraag 2 de optie "bijbehorende bouwwerk bouwen" aan.

"Wat is de levertijd?"

De levertijd van een rechthoekige overkapping in wit of crème is

2 tot 3 weken en in kleur naar keuze 3 tot 5 weken. 

Heeft u haast? Bel ons voor een oplossing.

A9

3 of meer wanden

X-structuur

1-5-2015
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MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Overzicht

Tekeningen zijn niet op schaal.

Vrije zijde (standaard)

Vrije zijde met zijprofiel

Bevestiging aan de zijmuur

Vrije zijde

Bevestiging aan de zijmuur

Hoogte bij muur

min. 80 mm

en max. 160 mm

De maximale vrije overspanning tussen de staanders is het

grootst bij een overkapping met goot.

Hart op hart maten van de staanders:

Met goot : X is max. 3,5 m en Y is max. 1,0 m

Zonder goot : X is max. 3,0 m en Y is max. 0,8 m

Grotere vrije overspanning op aanvraag.

A101-5-2015
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MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Prijzen

1. Bepaal de maat langs de gevel (L) en de gewenste diepte (D) met goot  en haal de prijs van het basisdak uit de tabel.

2. Kies de gewenste kleur van het aluminium (zie ook www.ralkeuren.net) en u heeft de prijs van het basisdak.

Bijvoorbeeld, daklengte 5,90 m en diepte 2,9 m: 6,04 m  -  6 panelen  -  5x platen

of 6,46 m  -  6 panelen  -  3-wandig platen

Bijvoorbeeld, daklengte 6,23 m en diepte 2,9m: 6,46 m  -  6 panelen  -  3-wandig platen

7,04 m  -  7 panelen  -  5x platen

3. Wilt u brons kleur polycarbonaat, tel dan de toeslag hiervoor bij de prijs van het basisdak.

4. Naast het basisdak heeft u afhankelijk van de situatie staanders, afdichtingen, hoeksteunen nodig.

Meestal heeft u voldoende aan een paar standaard staanders en de dubbele afdichting aan de bovenzijde. De laatste heeft u niet

nodig als u het dak vlak onder een oversteek monteert.

5. Wij maken uw dak op maat en maken graag een offerte voor u!    -    Bel 0165 31 35 39 of gebruik het offerte-formulier op pagina A21.

Voorbeeld

De overkapping wordt tegen de gevel en een hoge zijmuur 

geplaatst. Lengte 6,31 m en diepte met goot is 2,97 m.

Nodig: basisdak 6,46 x 3,09 m  (wij leveren 6,31 x 2,97 m)

2x staander

1x  hoeksteun 

6x dubbele afdichting langs de gevel (ref. H75)

3 meter afdichting langs de zijmuur (ref. M225)

* Slank en modern

* Minimaal lichtverlies

* KANT-EN-KLARE panelen - eenvoudige montage

* Geen moeilijk zaag- en boorwerk

* Past altijd - dakhelling van 5 tot 25 graden 

* GRATIS OP MAAT (rechthoekig)  -  even brede panelen

* GEHEEL van aluminium, alles in de juiste kleur!

* Meer dan 200 ral kleuren 

*  Géén lelijke en slecht klemmende brede zwarte of witte rubbers a/d bovenzijde!

* 10 jaar beperkte fabrieksgarantie op de kunststof beglazing

* 10 jaar beperkte garantie op het gekleurde aluminium (qualicoat®)

* Woningonderhoud? Verwijder snel de panelen en u heeft ruimte voor een steiger

* Perfecte kwaliteit en flexibiliteit - productie in eigen fabriek

€ 1.754

A111-5-2015

€ 1.445

€ 1.492

€ 1.492

D 

1 4 2 3 6 5 

S S H 

2,97 m 

goot 

H75 kap + butylband 

M225 
staander 

D 

 L 6310 mm 

S 

Geen gedoe meer met 

losse platen en profielen! 

hoeksteun i.p.v. 
staander 

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



 -  Prijs basisdak

  * De prijs van het Multi-Link® basisdak wordt bepaald door het aantal en de lengte van de panelen. 

  * De diepte met goot (D) is gegeven bij een hellingshoek van 7 graden (12 cm afschot per meter). Minimaal 5 en maximaal 25 graden.

    Is het afschot groter dan 7 graden dan worden de Multi-Link® panelen langer (duurder) of wordt het dak iets minder diep.

  * Aluminium gepoedercoat volgens Qualicoat norm.

1. Standaard in glad wit (ral 9016)  -  glad crème (ral 9001)  -  antraciet structuur (ral 7016 ST)

2. Tegen meerprijs in RAL kleur naar keuze - glad of Soft-Touch structuur (mits leverbaar)

Multi-Link® BASIS-dak met goot 

  - Prijs is inclusief 16 mm dikke heldere of opaalwitte platen.

 - S = afstand van de achtergevel tot het hart v/d staander. Maat S = D - 160 mm

 - Maten en prijzen gelden bij een dakhelling van 7 graden (5 tot 25 graden).

 - GRATIS op maat, mits rechthoekig! 

 - Schuine daken, verspringende daken, uitsparingen, enz.  -   prijs op aanvraag.

 - Vraag een offerte aan!

 aantal

panelen

2

2 GRATIS OP MAAT 

2  * mits rechthoekig

2  * uw prijs is de eerst volgende maat groter dan

2    de door u gewenste maat

2

2

2

2 Wit, crème of antraciet structuur

2 of RAL kleur naar keuze (toeslag)

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

2,04 m

5x-stuctuur -

3,58 m

€ 42,00

5x-stuctuur

€ 36,00

3-wandig

€ 1.259,00

1,60 m

2,59 m

€ 884,00

3,09 m

3,09 m

3,25 m

4,08 m

4,04 m

3,04 m

€ 820,00

1,60 m € 1.163,00€ 800,00

5x-stuctuur -

5x-stuctuur -

4,04 m

2,04 m

3-wandig

3,58 m € 716,00

1,60 m

-

€ 504,00 € 746,002,18 m

2,18 m 4,08 m

3,04 m 1,60 m

(L)

toeslag

3,25 m

5x-stuctuur

€ 897,00

2,10 m

3,58 m

3,25 m 3,58 m € 978,00

1,60 m

2,18 m

5x-stuctuur

MULTI-LINK® OVERKAPPING

2,04 m

3,09 m

opaalwit

A12

4,04 m

€ 760,00

-

3,04 m

4,08 m € 1.344,00

(D)

2,18 m

€ 622,00

€ 1.100,005x-stuctuur

-

€ 739,00

€ 627,00

2,18 m 3,09 m € 643,00

3,04 m

€ 28,003,58 m

2,04 m 2,10 m

€ 848,005x-stuctuur

€ 539,00

€ 615,00

2,04 m

€ 16,002,10 m

2,59 m

5x-stuctuur € 739,00

2,04 m

2,18 m € 861,00

€ 24,00

4,08 m € 1.025,005x-stuctuur

antraciet ST

Ral kleur 

naar keuze brons platen

€ 12,00

€ 882,00

-

3-wandig

helder ofDiepte

€ 497,00

groep: 1

Lengte wit, crème of

3-wandig € 1.046,00

€ 550,00

€ 602,00

5x-stuctuur

2,59 m

1-5-2015

2,59 m

€ 987,00

€ 989,005x-stuctuur -

4,08 m

-

€ 48,00

-

€ 886,00

€ 802,00

€ 24,00

€ 781,00 € 1.048,00

-

€ 32,00

2,10 m

2,59 m 5x-stuctuur

-

€ 797,00

3-wandig

-

€ 1.013,00 € 1.383,00

€ 18,00

€ 1.063,00

3-wandig

€ 635,00

€ 1.123,00

€ 702,00

€ 952,00

€ 1.451,00

3,09 m € 843,00

€ 1.285,00

€ 36,00

2,10 m

€ 734,00

€ 955,00

€ 1.286,00 € 1.735,00

Langer dan 4,04 meter  -   Zie volgende pagina.

5x-stuctuur

5x-stuctuur

-

4,04 m

3,04 m

4,04 m

4,04 m

3,04 m

3,25 m

3,25 m

3,25 m

3-wandig

-

€ 1.018,00

€ 1.069,00

€ 687,00

€ 1.238,00

5x-stuctuur

€ 1.007,003-wandig

€ 1.258,00

3-wandig

3-wandig

€ 786,00

3-wandig

3-wandig

€ 24,00

€ 1.661,005x-stuctuur

€ 1.313,00

€ 970,00

-

€ 898,00

-

5x-stuctuur -

Brons kleur beglazing is 

slechts iets duurder

Bel of mail voor informatie

Multi-Link paneel 
compleet met: 
-hwa afvoer 
-eindkapjes 
-RVS schroeven 
-pluggen 
-enz. 

goot 

D 

S 

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



 -  Prijs basisdak

  * De prijs van het Multi-Link® basisdak wordt bepaald door het aantal en de lengte van de panelen. 

  * De diepte met goot (D) is gegeven bij een hellingshoek van 7 graden (12 cm afschot per meter). Minimaal 5 en maximaal 25 graden.

    Is het afschot groter dan 7 graden dan worden de Multi-Link® panelen langer (duurder) of wordt het dak iets minder diep.

  * Aluminium gepoedercoat volgens Qualicoat norm.

1. Standaard in glad wit (ral 9016)  -  glad crème (ral 9001)  -  antraciet structuur (ral 7016 ST)

2. Tegen meerprijs in RAL kleur naar keuze - glad of Soft-Touch structuur (mits leverbaar)

Multi-Link® basisdak met goot 

  - Prijs is inclusief 16 mm dikke heldere of opaalwitte platen 

 - S = afstand van de achtergevel tot het hart v/d staander. Maat S = D - 160 mm

 - Maten en prijzen gelden bij een dakhelling van 7 graden (5 tot 25 graden).

 - GRATIS op maat, mits rechthoekig! 

 - Schuine daken, verspringende daken, uitsparingen, enz.  -   prijs op aanvraag.

 - Vraag een offerte aan!

 aantal

panelen

4

4 GRATIS OP MAAT 

4  * mits rechthoekig

4  * uw prijs is de eerst volgende maat groter dan

4    de door u gewenste maat

4

5

5

5 Wit, crème of antraciet structuur

5 of RAL kleur naar keuze (toeslag)

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6,46 m

5,04 m

6,04 m 3,09 m

5,39 m

5,39 m

5,39 m

5,04 m

1,60 m

€ 1.780,005x-stuctuur

5x-stuctuur

6,46 m

6,04 m

6,04 m

MULTI-LINK® OVERKAPPING

2,59 m € 1.230,00

5,04 m

2,10 m

3-wandig

€ 1.820,00

€ 1.331,00

Langer dan 6,46 meter  -   Zie volgende pagina.

€ 30,00

€ 40,00

€ 2.309,00

3-wandig

5x-stuctuur

€ 50,00

€ 56,00

2,59 m

5x-stuctuur

€ 1.558,00

-

€ 984,00

€ 1.445,00

3-wandig

-

3,09 m

3,58 m

€ 1.075,00

4,08 m

3-wandig

€ 1.842,00

4,08 m

-

6,46 m

5,04 m

5,39 m

€ 1.499,00

3-wandig

5x-stuctuur

6,04 m € 1.779,00

3-wandig

€ 1.627,00

3,09 m € 1.094,00 € 1.482,00

5x-stuctuur

1,60 m5,04 m

5,39 m

6,04 m

€ 1.763,00

€ 1.369,00

1-5-2015

1,60 m € 1.179,00

5x-stuctuur

2,59 m

€ 1.293,00

€ 1.477,00

3,58 m

€ 1.715,00

€ 1.280,00

3-wandig

€ 2.023,00

€ 1.884,00

5,04 m

6,46 m

4,32 m

4,08 m

3-wandig

€ 2.254,00

2,10 m

3,09 m

€ 1.409,00

1,60 m

2,10 m € 1.098,00

€ 1.709,00

€ 1.753,00

4,08 m € 1.328,00 € 1.777,003-wandig

2,10 m

€ 2.069,005x-stuctuur

3,58 m € 1.512,00

5x-stuctuur

€ 1.492,00

5x-stuctuur -

€ 48,00

€ 964,00

-

€ 1.071,00

3-wandig

-

-

-

€ 1.472,00

€ 1.375,003-wandig

€ 40,00

€ 64,00

wit, crème of Ral kleur helder of

€ 1.355,005x-stuctuur

brons platen

toeslag

3-wandig € 32,00

€ 1.276,00 € 1.699,003-wandig

€ 908,00

opaalwit naar keuze

€ 1.039,00

€ 24,00

Lengte Diepte

4,32 m

4,32 m

4,32 m 3,58 m

4,32 m

2,59 m

€ 816,003-wandig

(L) (D)

groep: 1

€ 2.372,00

€ 1.409,00

-

-

-

€ 48,00

A13

€ 60,00

5x-stuctuur

3-wandig € 72,00

3-wandig € 84,00

€ 96,00

antraciet ST

€ 1.180,00 € 1.594,00

Brons kleur beglazing is 

slechts iets duurder

€ 1.977,00

-

2,59 m

6,46 m 3,09 m

€ 60,00

€ 1.931,00

4,32 m

6,46 m 2,10 m

3-wandig

€ 1.263,00 € 1.660,00

3,58 m

€ 1.626,00

5,39 m 4,08 m € 1.623,00 € 2.121,003-wandig € 80,00

6,04 m 1,60 m € 1.051,00 € 1.453,00

Bel of mail voor informatie

€ 1.212,00

€ 2.200,00

€ 1.571,00

€ 36,00

€ 70,00

Multi-Link paneel 
compleet met: 
-hwa afvoer 
-eindkapjes 
-RVS schroeven 
-pluggen 
-enz. 

goot 

D 

S 

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



 -  Prijs basisdak

  * De prijs van het Multi-Link® basisdak wordt bepaald door het aantal en de lengte van de panelen. 

  * De diepte met goot (D) is gegeven bij een hellingshoek van 7 graden (12 cm afschot per meter). Minimaal 5 en maximaal 25 graden.

    Is het afschot groter dan 7 graden dan worden de Multi-Link® panelen langer (duurder) of wordt het dak iets minder diep.

  * Aluminium gepoedercoat volgens Qualicoat norm.

1. Standaard in glad wit (ral 9016)  -  glad crème (ral 9001)  -  antraciet structuur (ral 7016 ST)

2. Tegen meerprijs in RAL kleur naar keuze - glad of Soft-Touch structuur (mits leverbaar)

Multi-Link® basisdak met goot 

  - Prijs is inclusief 16 mm dikke heldere of opaalwitte platen.

 - S = afstand van de achtergevel tot het hart v/d staander. Maat S = D - 160 mm

 - Maten en prijzen gelden bij een dakhelling van 7 graden (5 tot 25 graden).

 - GRATIS op maat, mits rechthoekig! 

 - Schuine daken, verspringende daken, uitsparingen, enz.  -   prijs op aanvraag.

 - Vraag een offerte aan!

 aantal

panelen

7

7 GRATIS OP MAAT 

7  * mits rechthoekig

7  * uw prijs is de eerst volgende maat groter dan

7    de door u gewenste maat

7

7

7

7 Wit, crème of antraciet structuur

7 of RAL kleur naar keuze (toeslag)

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

7,53 m

7,53 m

1-5-2015

Lengte

3,09 m7,04 m

7,53 m

7,04 m

3,09 m

MULTI-LINK® OVERKAPPING

5x-stuctuur

7,04 m 2,59 m

2,10 m

1,60 m

4,08 m

antraciet ST

-

wit, crème of

€ 70,00

3-wandig € 56,00

€ 84,00

€ 2.621,00

Bel of mail voor informatie
€ 96,00

5x-stuctuur

€ 3.162,00

€ 2.061,00

5x-stuctuur

3,58 m

5x-stuctuur

€ 2.130,00

-

brons platen

€ 2.612,00

7,53 m

8,04 m € 1.936,00

1,60 m € 1.294,00 € 1.751,00

7,04 m

€ 1.779,00

€ 1.915,005x-stuctuur

helder of

2,59 m € 2.079,00

€ 3.006,00

2,10 m € 1.662,00

€ 3.077,00

3-wandig

€ 128,00

€ 2.176,00

Ral kleur 

€ 1.796,00

€ 2.685,00

€ 1.952,00

7,53 m 2,59 m

(D)

3-wandig

€ 2.425,00

5x-stuctuur

Diepte

Langer dan 9,04 meter  -   Zie volgende pagina.

€ 2.767,00

€ 1.808,00

5x-stuctuur

€ 1.754,00

€ 2.307,00

toeslag

€ 1.665,00

€ 1.482,00

-

A14

€ 2.143,00

5x-stuctuur

-

naar keuzeopaalwit

€ 1.872,00 € 2.371,00

€ 2.822,00

groep: 1

Brons kleur beglazing is 

slechts iets duurder-

-

-

-

€ 1.448,00

€ 112,00

€ 80,00

€ 98,00

7,04 m

4,08 m

-€ 2.325,00

€ 1.621,00

5x-stuctuur

3,09 m € 2.510,00

€ 1.711,00

3,58 m € 2.125,00

5x-stuctuur

8,04 m

€ 48,00

-

€ 1.967,00

3,09 m

€ 2.334,00

€ 2.036,00

4,08 m

3-wandig € 2.217,00

€ 1.973,00

4,08 m € 2.503,003-wandig

8,60 m 2,59 m

8,60 m 1,60 m

8,60 m

€ 2.125,00

5x-stuctuur

€ 2.573,00

-

3-wandig

€ 2.589,00

3,58 m

2,59 m

8,04 m

8,04 m

8,04 m

€ 42,00

€ 2.123,005x-stuctuur

€ 2.193,00

-

-

-

€ 2.694,00

9,04 m € 3.242,00

-

5x-stuctuur2,10 m9,04 m

8,60 m

3,09 m

8,04 m -

3,58 m

€ 1.479,00

8,60 m

9,04 m 4,08 m

3-wandig

5x-stuctuur

3,58 m

8,60 m

9,04 m

-

€ 1.603,00

€ 64,00

€ 2.253,00

2,10 m

3-wandig

€ 1.926,00

5x-stuctuur

5x-stuctuur

€ 2.748,00

3-wandig

3-wandig

2,10 m

(L)

7,53 m 1,60 m

9,04 m

1,60 m

9,04 m

3-wandig € 112,00

€ 2.418,00

5x-stuctuur

€ 1.445,00

5x-stuctuur

7,04 m

€ 2.399,00

€ 2.932,00

€ 2.166,00

€ 1.322,00

3-wandig

-

€ 3.406,00

Multi-Link paneel 
compleet met: 
-hwa afvoer 
-eindkapjes 
-RVS schroeven 
-pluggen 
-enz. 

goot 

D 

S 

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



  * De prijs van het Multi-Link® basisdak wordt bepaald door het aantal en de lengte van de panelen. 

  * De diepte met goot (D) is gegeven bij een hellingshoek van 7 graden (12 cm afschot per meter). Minimaal 5 en maximaal 25 graden.

    Is het afschot groter dan 7 graden dan worden de Multi-Link® panelen langer (duurder) of wordt het dak iets minder diep.

  * Aluminium gepoedercoat volgens Qualicoat norm.

1. Standaard in glad wit (ral 9016)  -  glad crème (ral 9001)  -  antraciet structuur (ral 7016 ST)

2. Tegen meerprijs in RAL kleur naar keuze - glad of Soft-Touch structuur (mits leverbaar)

Multi-Link® basisdak met goot 

  - Prijs is inclusief 16 mm dikke heldere of opaalwitte platen.

 - S = afstand van de achtergevel tot het hart v/d staander. Maat S = D - 160 mm

 - Maten en prijzen gelden bij een dakhelling van 7 graden (5 tot 25 graden).

 - GRATIS op maat, mits rechthoekig! 

 - Schuine daken, verspringende daken, uitsparingen, enz.  -   prijs op aanvraag.

 - Vraag een offerte aan!

 aantal

panelen

9

9 GRATIS OP MAAT 

9  * mits rechthoekig

9  * uw prijs is de eerst volgende maat groter dan

9    de door u gewenste maat

9

10

10

10 Wit, crème of antraciet structuur

10 of RAL kleur naar keuze (toeslag)

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

groep: 1

 -  Prijs basisdak

2,59 m € 2.139,00

1-5-2015

€ 2.838,003-wandig

MULTI-LINK® OVERKAPPING A15

9,67 m

wit, crème of

€ 2.566,00

11,04 m

-2,10 m € 2.147,00 € 2.752,005x-stuctuur

2,59 m

-

11,04 m 3,58 m € 3.116,00

11,04 m 4,08 m

3-wandig

-

10,04 m

€ 132,00

Lengte Diepte

5x-stuctuur -

€ 2.264,00 € 108,00

€ 3.245,00 € 4.063,00

brons platen

Ral kleur 

€ 54,00€ 2.158,00

(L)

2,10 m € 1.972,00 € 2.544,005x-stuctuur

9,67 m 1,60 m € 1.638,00

5x-stuctuur -

(D)

helder of toeslag

9,67 m

10,04 m € 2.852,00 € 3.552,00

-

€ 2.381,003-wandig

9,67 m

€ 154,00

3,58 m € 2.671,00 € 3.324,003-wandig € 126,00

9,67 m 3,09 m

9,67 m

€ 1.843,002,10 m € 72,00

5x-stuctuur -

10,04 m 4,08 m € 2.970,00

€ 2.287,00

10,04 m € 2.308,00

antraciet ST naar keuzeopaalwit

€ 2.672,003-wandig € 90,00

11,81 m 2,59 m

€ 3.862,00

€ 3.093,00

5x-stuctuur

2,59 m € 2.853,005x-stuctuur -

10,04 m 3,09 m € 2.413,00

5x-stuctuur

3-wandig

€ 3.963,003-wandig

1,60 m € 1.910,00

4,08 m € 2.788,00 € 3.500,003-wandig € 144,00

3,58 m

1,60 m € 1.756,00

10,04 m

10,74 m 4,08 m € 3.074,00 € 3.839,00

3-wandig € 88,00

11,04 m

11,04 m 3,09 m € 3.282,00

11,81 m 1,60 m € 1.953,00

10,74 m 1,60 m € 1.795,00

11,81 m 3,09 m € 2.719,00 € 3.369,00

3-wandig € 66,00€ 2.537,00

10,74 m

11,04 m

5x-stuctuur

11,81 m 2,10 m € 2.205,00 € 2.810,00

11,81 m 4,08 m € 3.359,00 € 4.177,003-wandig € 176,00

Langer dan 11,81 meter  -  Bel voor uw prijs.

11,81 m 3,58 m

5x-stuctuur

Brons kleur beglazing is 

slechts iets duurder

Bel of mail voor informatie
€ 2.632,00

€ 2.494,00

€ 100,00

3-wandig € 3.165,00

-

€ 3.644,003-wandig € 140,00

€ 110,00

€ 3.217,00

€ 3.026,005x-stuctuur -

€ 3.735,005x-stuctuur -

€ 2.347,003-wandig € 60,00

2,10 m € 2.024,00 € 2.596,003-wandig € 80,00

10,74 m 2,59 m € 2.353,00 € 2.919,003-wandig

3-wandig € 160,00

10,74 m 3,09 m € 2.492,00 € 3.105,003-wandig € 120,00

10,74 m 3,58 m € 2.944,00

€ 2.494,00

-

Multi-Link paneel 
compleet met: 
-hwa afvoer 
-eindkapjes 
-RVS schroeven 
-pluggen 
-enz. 

goot 

D 

S 

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Prijs onderdelen

Staanders en hoeksteun

Staander inclusief standaard U-voet

Drager 291 met goot wordt met M8 bouten aan de staander geschroefd; hiervoor is de drager voor-

geboord en zitten er blindklinkmoeren in de staander. Staander 80x80 mm heeft afgeronde hoeken.

In offertes rekenen wij met een fictieve paallengte van meestal 2,2 m. 

Bij staanders van 2,2 m is de vrije doorloophoogte 2,12 m. Wij kunnen de staanders voor u op lengte zagen.

complete staander met U-voet en rvs schroeven

standaard staander 70x70 mm * lengte 2,75 m

Stelvoeten in plaats van een standaard U-voet

Tot 200 mm hoogte verstelbaar. Te monteren op een vlakke ondergrond (bijv. gestort betonpoertje).

Stelvoet inclusief RVS schroeven en pluggen.

per stuk

stelvoet en toebehoren blank

Funderingsplaat in plaats van een standaard U-voet

per stuk

funderingsplaat en toebehoren blank

Naar keuze:  afvoerbuis voor goot

   + uitloop met bladvanger uitloop  -  4 m buis (Ø 80 mm)  -   2x bevestigingsbeugels  -  bocht 90 graden.

   + 1x alu beugel of uitloop  -  2,75 m buis (Ø 70 mm)  -  1x bevestingingsbeugel.

      2x pvc beugel meerprijs alu buis tot 5,5 meter, zie pag. F39

   + bocht 90 grdn (bij pvc) * Bij een overkapping in wit (ral 9016) wordt wit pvc geleverd.

wit grijs bruin aluminium

afvoer set € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 gratis bij een overkapping

Hoeksteun voor bevestiging tegen een zijmuur

Voor het ophangen van de drager/goot profielen aan de zijmuur. Er is dan géén staander nodig!

per stuk

hoeksteun en toebehoren* in wit, crème, antraciet of ral xxxx*

Waterdichte aansluiting op de zijmuur

Veel overkappingen worden tegen de zijmuren geplaatst en daarna afgekit. Het nadeel hiervan is dat de siliconenkit belast wordt door de

natuurlijke beweging (krimp en uitzetten, sneeuwbelasting, ….) in het dak. Dit wordt voorkomen door een extra profiel te plaatsen.

Dit profiel hangt geheel vrij van het dak waardoor de afdichting met siliconenkit niet belast wordt en heel lang mee gaat.

Afdichting (ref. M225) langs een zijmuur

Dit profiel is even lang als het paneel en wordt tegen de zijmuur geschroefd.

Profiel M225 inclusief schuimband, siliconenkit, RVS schroeven en pluggen.

per meter

M225 en toebehoren* in wit, crème, antraciet of ral xxxx*

* Prijs geldt voor bestellingen in combinatie met een Multi-Link® basisdak in dezelfde kleur.

   Voor losse bestellingen in ral xxxx:  bovenstaande prijs + een  toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order

De staander wordt met een U-voet op een betonpoertje bevestigd; zie ook stelvoet en funderingsplaat.

groep: 1

Een alternatief voor een gestort betonpoertje. Plaats de funderingsplaat en de staander in een

+/- 0,6 m diep gat. Het bepalen van de juiste positie en hoogte is door de unieke montage van het

Multi-Link® systeem zeer eenvoudig. Na montage eventueel verzwaren met beton.

De plaat kan indien nodig op maat gezaagd worden. Blank aluminium en rvs bevestigingsmateriaal.

Pvc in wit, grijs of bruin:  

Aluminium ral kleur

Hoogte 100mm x diepte 64mm x breedte 70mm x dikte 8mm. Inclusief RVS schroeven en pluggen.

groep: 1

groep: 1

groep: 1

€ 75,00

€ 25,00

€ 54,00

€ 16,00

groep: 1

groep: 1

1-5-2015

gatdiameter uitloop in de goot 83 mm

A16

83 mm 89 mm 65 mm

Staanders langer dan 2,75 meter  -  op aanvraag.

€ 13,00

M225 

hoeksteun 

voetplaat 
250 x 100 mm 

drager 291 

M8 blind- 
klinkmoeren M8 bouten 

U-voet 

lengte 300 mm 

voetplaat 
495 x 495 mm 

lengte 595 mm 

2,75 m alu buis 
of 4 m pvc buis 
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MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Prijs onderdelen

Waterdichte aansluiting op de achtergevel

Voor de achtergevel geldt hetzelfde als voor de zijgevel. Echter voor het plaatsen van de vrijhangende aluminium afdichting (H75) wordt

eerst een eenzijdig klevende butylband op het paneeluiteinde en de gevel aangeplakt. Deze band is een extra afdichting en beschermd

tegen water dat door wind omhoog gestuwd wordt. De kleeflaag is oplosmiddelvrij en tast de kunststof beglazing en uw gevel niet aan!

De butylband en de aluminium H75 kap wordt per paneel aangebracht. U hoeft dus niet op het dak te klimmen.

Vanzelfsprekend worden de aluminium afdichtingen in dezelfde kleur als uw dak geleverd.

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.

Complete set:  Afdekprofiel H75 + butylband + siliconenkit + RVS schroeven en pluggen.

per paneel

H75 en toebehoren* in wit, crème, antraciet of ral xxxx*

Wat te doen als u weinig ruimte op de gevel heeft?

Deze situatie komt vaak voor. Door obstakels (bijv. ramen, rolluiken, zonwering) is er weinig ruimte tot aan de trimrand of tot aan een

overstekende goot. In de praktijk is een ruimte van 8 tot 11 cm vaak voldoende! Het H75 afdichtprofiel wordt in zo'n situatie niet gebruikt.

De opstaande rand van de Multi-Link® panelen zagen wij enkele cm's weg waardoor de butylband aan een stuk en netjes geplakt kan

worden. De butylband is Uv-licht en weersbestendig. Bel ons voor de juiste oplossing!

Montage dicht onder een oversteek (bijv. een goot)

1. De panelen moeten al koppelend naar boven geschoven kunnen worden.

2. Er is soms weinig ruimte om de panelen van bovenaf vast te schroeven. Op verzoek leveren wij 

    gratis rvs boutjes waarmee u de panelen vanaf onderen op het muurprofiel kunt bevestigen.

3. Er is vaak geen ruimte voor het plaatsen van de H75 kappen (zie kader hierboven).

    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.

Butylband wordt geleverd in loodkleur en in breedte 80 mm, 100 mm, 150 mm of 200 mm.

80 mm 100 mm 150 mm 200 mm

butylband per meter

25 mm inzagen (per paneel)

bevestigen vanaf onderen gratis, a.u.b. aangeven bij uw bestelling

Wat te doen als u géén ruimte op de gevel heeft?

Het muurprofiel (ref. 290) wordt vervangen door de zwaardere drager (ref. 291). Deze drager rust op steunen die aan gevel bevestigd zijn.

Deze beugels worden speciaal voor uw dak op maat gemaakt. Dit kunnen wij alleen als wij een goede tekening, maten en foto's van de

situatie ontvangen. Vanzelfsprekend dient de gevel voldoende sterk te zijn. 

Ook de afdichting aan de bovenzijde wijkt af van standaard. De Multi-Link® panelen worden iets ingezaagd waarna een 80x80 mm 

hoekprofiel de opening tussen bijvoorbeeld een bestaande goot en de overkapping dicht. Neem voor advies contact met ons op!

Montage met beugels

Prijs en mogelijkheden op aanvraag.

Definitieve prijs van de beugels is afhankelijk van het aantal en de uitvoering

De beugels worden op maat geproduceerd en gecoat. Vraag naar de actuele levertijd.

3 m 6 m

L-profiel 70x40 mm *

L-profiel 80x80 mm *

tot 80 mm inzagen (per paneel) Zie foto's op pagina A6

netto vanaf prijs per beugel*

* Prijs geldt voor bestellingen in combinatie met een Multi-Link® basisdak in dezelfde kleur.

   Voor losse bestellingen in ral xxxx:  bovenstaande prijs + een  toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order

groep: 1

groep: 1

groep: 1

A17

€ 30,00

€ 3,60 € 4,70 € 6,80 € 9,50

€ 8,00

€ 29,70 € 59,30

€ 106,40€ 53,20

€ 8,00

€ 95,00

1-5-2015

butylband 

H75 

butylband 
+ inzagen 

oversteek 

extra schroeven 
- bevestigen vanaf onderen 

70 x 40 mm hoekprofiel 

beugel op maat 

bestaande 
goot 
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MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Prijs onderdelen

Onderdelen op maat tegen meerprijs

 - Steunen voor het bevestigen van de drager/goot tegen een muur

 - Speciaal voor uw dak op maat gemaakte onderdelen

 - Steunen voor plaatsen van de staanders onder de goot 

 - Een extra grote vrijdragende overspanning tussen de staanders

 - Een paneel met een uitsparing voor een regenwaterafvoerpijp is vaak mogelijk.

 - Bel voor meer informatie.

Rechthoekige opening aan de bovenzijde van een paneel.

Mogelijkheden in overleg. Meerprijs vanaf € 50,00 netto.

Beugel voor bevestigen drager-goot aan een muur

Aluminium beugel met rvs bevestigingsmaterialen.

Let op:  als de overkapping met de goot tegen een muur geplaatst wordt dan dient er bij montage

ruimte te zijn om de panelen met een draaiende beweging te koppelen; bel voor meer informatie.

per stuk

beugel met rvs schroeven *

Afwijkende dakvormen

Technische mogelijkheden en prijzen op aanvraag.

Bij de schuine daken zit het muurprofiel niet horizontaal tegen de gevel.

schuin dak schuin dak schuin paneel verspringend

Meerprijs indicatie vanaf € 60,00 netto per paneel. Exacte prijs op aanvraag!

Toebehoren

Aan de kwaliteit  van de gebruikte materialen en het verpakken van de diverse onderdelen wordt

veel aandacht besteed . Uw overkapping wordt compleet  met eindkapjes, afwerkdopjes, RVS

bevestigingsmaterialen, speciale boor en een schroefbit geleverd.

Alle bij elkaar behorende schroeven, eindkapjes worden tezamen verpakt, zodat u de onderdelen

niet hoeft te sorteren.

U ontvangt een duidelijke montagehandleiding en een uitgebreide onderdelenlijst.

Transport

afhalen

transportkosten  - Mits in Nederland, België op aanvraag

levering voor 9.00 uur

levering voor 13.00 uur

levering op afwijkend adres € 0,00  - in Nederland

* Prijs geldt voor bestellingen in combinatie met een Multi-Link® basisdak in dezelfde kleur.

   Voor losse bestellingen in ral xxxx:  bovenstaande prijs + een  toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order

A18

netto

groep: 1

 - Wij kunnen het levertijdstip niet garanderen

€ 70,00

€ 0,00

€ 95,00

€ 55,00

€ 30,00

1-5-2015

HWA pijp 
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MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Spie

Spie aan de zijde

De spie wordt niet op maat geleverd en dient ter plaatse op maat te worden gemaakt.

De prijs van een spie wordt bepaald door de diepte van het dak (paneellengte) en geldt voor een 

spiehoogte van max. 1,07 meter. Prijs geldt voor standaard 16 mm helder of opaalwit.

1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m  3,5 m 4,0 m

wit, crème of

antraciet ST

Ral xxxx *

Opbouw: Boven- en onderzijde F-profielen

Achterzijde (langs de gevel) een F- of U-profiel naar keuze

Voor zijde een U-profiel

Compleet met siliconen kit, tape, schroeven en pluggen

Optische verbreding (ref. MLST) van het buitenste ML-profiel

Dit zijprofiel is niet nodig; de standaard afwerking is ruim voldoende. Te bevestigen aan een vrije zijde.

Het profiel is te koppelen aan lage en hoge Multi-Link® profielen.

2,995 m 4 m

per lengte * op=op

laag model hoog model  

* Prijs geldt voor bestellingen in combinatie met een Multi-Link® basisdak in dezelfde kleur.

   Voor losse bestellingen in ral xxxx:  bovenstaande prijs + een  toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order

A19

€ 161,00 € 184,00 € 208,00 € 231,00 € 255,00

groep: 1

netto

€ 115,00 € 132,00 € 149,00

€ 53,75 € 81,80

1-5-2015

€ 279,00

€ 166,00  € 184,00 € 201,00

MLST  MLST gekoppeld 
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MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Zijwand

Schuine zijwand  -  ter plaatse op maat te maken

Deze zijwand wordt tegen de buitenzijde van de Multi-Link® oberkapping geplaatst.

De overkapping wordt daardoor ongeveer 4 cm breder.

Het buitenste verticale (Easi-Glaze - zie pag. D1) wordt meestal in de grond vast gezet.

De platen dienen vrij te hangen van de grond.

De wand niet op maat geleverd en dient ter plaatse op maat gemaakt te worden.

Voor het zagen van de profielen bevelen wij een afkortmachine aan.

Voor het doorblazen van de platen is een compressor nodig.

Aluminium in ral kleur naar keuze. Polycarbonaat dikte 16 mm in helder of opaalwit.

Meerprijs brons kleur polycarbonaat

Meerprijs WIDE heldere plaat met extra brede kanalen (32 mm) en 85% lichtdoorlaat

 aantal

platen

1

2

3

4

Aluminium hoeksteun 40x40mm

Aluminium hoeksteun voor bijvoorbeeld het horizontaal bevestigen van koker 70x70 of 80x80 aan 

een staander en/of aan de gevel. Voorzien van 4 gaten, diverse rvs schroeven en pluggen.

art. nr. per stuk

wit hoek40w

crème hoek40c

ral * hoek40r

* Prijs geldt voor bestellingen in combinatie met een Multi-Link® basisdak in dezelfde kleur.

   Voor losse bestellingen in ral xxxx:  bovenstaande prijs + een  toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order

A20

€ 771,00

€ 64,00

€ 48,00

netto

groep: 1

€ 601,00

€ 1.069,00

€ 112,00

brons WIDE

hoogte

standaard

€ 667,00

€ 84,00

€ 24,00

€ 84,00

€ 1.340,004 m € 48,00

standaard

€ 963,00 € 36,00

standaard € 28,00

40x40 - lengte 70 mm

3 meterdiepte D

€ 16,00

toeslag

4 meter

€ 63,00

1 m

ral * toeslaghelder of

2 m

€ 12,00

€ 42,00

3 m

toeslag

€ 861,00

opaalwit

€ 56,00

€ 1.205,00standaard

€ 12,75

€ 12,75

€ 12,75

€ 21,00

€ 32,00

1-5-2015

hoogte toeslag

brons WIDE

D 

h
o
o
g
t
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MULTI-LINK® OVERKAPPING Offerte- of bestelformulier - 1

Gebruik dit formulier.  

Of mail uw gegevens, de maten, bijzonderheden en indien mogelijk een paar foto's naar www.eurofix.nl.

Of bel 0165 31 35 39    

Dit is een : offerte-aanvraag/ bestelling

Uw referentie :_______________________________________

Bedrijfsnaam :_______________________________________

Ter attentie van : dhr./ mevr.______________________________

Straat :__________________________________nr.___

Postcode en Plaats :_______________________________________

Land :_______________________________________     E-mail :__________________________

Tel. nummer :_______________________________________     Fax nr. :__________________________

Afleveradres indien anders dan bovenstaand adres.

Naam : dhr./ mevr.______________________________

Straat :__________________________________nr.___

Postcode en Plaats :_______________________________________

Land :_______________________________________

Tel. nummer :_______________________________________ Fax nr. :__________________________

BASISDAK   -   zie pagina's A10 en A11 voor een uitgebreide beschrijving van het Multi-Link® basisdak.

zijmuur  zijmuur

ja / nee L R  ja / nee

L R

   drager

goot

 L = lengte dak langs de muur of het boeiboord

Voeg indien mogelijk een eenvoudige situatieschets en

eventueel foto's toe.

 * Koppelrichting van de panelen van links naar rechts  of   van rechts naar links

 * De diepte D met goot is ………………. mm

   of afstand S hart staander tot de gevel is ………………. mm Links en rechts worden bepaald vanaf de buitenzijde

 * De daklengte L is ………………. mm van het dak; u kijkt naar de goot!

 * Het hoogste punt Hp tegen de muur is ………………. mm Bij één zijmuur plaatst u het eerste paneel tegen de zij-

   of het laagste punt Lp tegen de muur is ………………. mm muur; bijv. zijmuur rechts, koppelrichting is van rechts

 * De paneellengte P wordt voor u berekend naar links.

A211-5-2015

hoge zijde tegen muur of boeiboard 

koppelrichting 
van de panelen: 

D 

S 

80 tot 
160 mm 

P 

125 mm 

160 mm 

A 

D
  

Lp 

Hp 

S
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MULTI-LINK® OVERKAPPING Offerte- of bestelformulier - 2

Basisdak aluminium gepoedercoat in wit ral 9016  antraciet Soft-Touch ral 7016 ral * ………….

crème ral 9001 ral Soft-Touch ………..

Polycarbonaat beglazing is 3-wandig of 5X-wandig/    helder of opaalwit/    meerprijs:  brons

Zijn er zijmuren hoger dan de overkapping waar u een hoeksteun (i.p.v. een staander) aan kunt bevestigen?    ja/  nee

Aantal hoeksteunen ……… stuks

Als afdichting langs de zijmuur wordt meestal profiel M225 gebruikt.

Aantal M225 profielen ……… stuks (lengte M225 = paneellengte)

Aantal staanders ……… stuks   

Aantal stelvoeten i.p.v. U-voet ……… stuks

Aantal funderingsplaten i.p.v. U-voet ……… stuks

Standaard lengte staanders:  70x70 is 2,75 meter, langere staanders op aanvraag.

Standaard ontvangt u een aluminium afvoerbuis in kleur (behalve bij wit ral 9016: standaard wit pvc).

Indien gewenst leveren wij géén aluminium buis maar pvc in wit/  grijs/  bruin. 

Wilt u een standaard pvc set nee/  zo ja, in wit/  grijs/  bruin  (geen meerprijs)

Wordt de hoge zijde van het dak direct onder een oversteek, bijvoorbeeld een goot, geplaatst?    ja/  nee

Zo nee, wilt u een dubbele afdicht set (H75 + butylband)?  ja/  nee

Als u onder een oversteek monteert, dan kunt u eventueel butylband en ingezaagde panelen toepassen.

Butylband in loodkleur nee/   zo ja, breedte 80/  100/  150/  200 mm

Inzagen panelen nee/   zo ja, ……….mm inzagen

Totaal lengte L-profielen 70x40 mm  …………. mm lengte of    80x80 mm  …………. mm lengte

Aantal spie ……… stuks

Aantal beugels voor bevestigen drager-goot aan de muur ……… stuks

Aantal MLST zijprofielen (op=op) ……… stuks van ………………. mm

Afhalen, u bespaart de transportkosten ja/  nee

Toeslag levering voor …...… uur  ja/  nee

Zijn er bijzondere aanpassingen zoals schuine panelen, speciale draagbeugels of andere extra's nodig?   Ja/ nee

Zijn er obstakels zoals hemelwaterafvoeren?   Ja/  nee  Zo ja, indien mogelijk aangeven in een schets.

A221-5-2015

U ontvangt van ons een offerte of opdrachtbevestiging.
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MULTI-LINK® OVERKAPPING Offerte- of bestelformulier - 3

A.u.b. positie van de staanders aangeven in de onderstaande "goot/drager" en indien mogelijk aangeven voor welke staander het 

uitloopgat geboord moet worden. Als de uitloop voor een van de buitenste staanders geplaatst wordt dan komt de buitenzijde 

van deze staander 55 mm uit de hoek (hart staander op 90 mm). Het hart van de staander en het hart van de uitloop vallen dan samen.

De uitloop zit naast een staander als de staander m.b.v. een speciale beugel onder de goot wordt geplaatst.

Stuur ons pagina 1 en 3.  A.u.b. zo volledig

mogelijk invullen.

1. A.u.b. bij alle  ja/ nee  vragen een keuze maken.

2. Positie staanders aangeven. Deze staan standaard achter de goot (dus onder de drager)

De max. afstand van staander tot staander is standaard 3500 mm en/ of  1000 mm uit de hoek. Andere maten op aanvraag.

3. Staanders 70 x 70 mm met U-voet is standaard. Wilt u een stelvoet:  ja/ nee.

Wilt u een funderingsplaat:  ja/  nee

3. Standaard is een aluminium afvoerset in ral kleur.   Wilt u PVC i.p.v. aluminium dan PVC kleur aangeven: wit/  grijs/  bruin

Bij een wit dak (ral 9016) ontvangt u een witte  PVC afvoerset

4. Polycarbonaat:  Structuur: 3-wandig of 5X-wandig  en  kleur: helder/   opaalwit/   brons

5. Aluminiumkleur: wit ral 9016  antraciet Soft-Touch ral 7016 ral * ………….

crème ral 9001 ral Soft-Touch ………..

H75 + butylband (set):  ja/ nee of losse butylband:  ja/ nee     zo ja, breedte …… mm

panelen 20 mm inzagen:  ja/ nee

M225:  ja/ nee

MLST:  ja/ nee

spie:  ja/ nee

zijwand:  ja/ nee

hoeksteun tegen zijmuur:  ja/ nee

drager

goot

A23

van links naar rechts    ja/ neeja/ nee   spie:  ja/ nee

zijwand:  ja/ nee

hoeksteun tegen zijmuur:  ja/ nee

of

1-5-2015

**** positie uitloop en staanders a.u.b. aangeven ****

   hoge zijmuurhoge zijmuur   

M225:  ja/ nee

MLST:  ja/ nee

van rechts naar links

90 mm 

goot 

daklengte L = …………..………. mm 

D
ie

p
te

  D
 =

 …
…

…
…

..…
…

…
.. m

m
 

drager 
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MULTI-LINK® PANELEN C1

De unieke Multi-Link® panelen zijn ook los leverbaar

1-5-2015

* Lichtstraten 

 

* Vijverafdekking in de winter 

 

* Overkappingen 

 

* GRATIS op maat 
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MULTI-LINK® PANELEN C2

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 blank, wit, crème, antraciet of RAL kleur naar keuze

o Aluminium glad of in Soft-Toch structuur gecoat

o beglazing: 16 mm

    helder, opaalwit of brons 

    10 jaar fabrieksgarantie

    slagvast en brandveilig

o de maximale paneellengte is 6 m; vrijdragend tot 4 m

o het Multi-Link® systeem valt onder diverse patenten

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

1-5-2015

*** ook veel gebruikt voor (tijdelijke) vijveroverkappingen ! ***

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539
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MULTI-LINK® PANELEN C4

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 daken met meer panelen zijn de panelen 1070 mm breed. Afhankelijk van gekoppelde lengte wordt er één of twee paspanelen 

gebruikt. De paspanelen worden op het werk op de gewenste maat gemaakt.

Zijde dakopstand

Afwerking langs bijvoorbeeld een zijmuur

1-5-2015

MLST zijprofiel 

MLST 
zijprofiel 

dakopstand PVC onderprofiel te 
monteren tussen de 
opstanden 

op maat gezet 
profiel 

dakopstand 

lood- of 
zinkslab 

Startpaneel Tussenpaneel Eind- of paspaneel 

1070 mm of 
op maat geproduceerd  

1070 mm of 
op maat geproduceerd  

paspaneel of 
op maat geproduceerd  

gekoppelde lengte = lengte lichtstraat = buitenmaat opstand 

waterslag profiel 
(ref. M225) 

18 mm 

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



MULTI-LINK® PANELEN C5

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 (25 of 50 mm) van het Multi-Link® profiel wordt +/- 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.

1-5-2015

lood- of 
zinkslab 

breedte: 
70 mm zonder PVC profiel 

74 mm met PVC profiel 

25 mm laag model - max. 3 m vrije overspanning 
50 mm hoog model -  max. 4 m vrije overspanning 

uitsparing in het Multi-Link profiel 

uitsparing  
tot 150 mm 

op maat gemaakte 
aluminium nok 

Multi-Link profiel 
hoog  (80 mm) of  
laag  (55 mm) 

13 mm zonder PVC profiel 
17 mm met PVC profiel 

lood- , zinkslab of 
gezette aluminium 
nok 

aluminium 
nok 

25 mm of 
50 mm 

Hoogte zonder PVC onderprofiel: 
laag model  55 mm  
hoog model 80 mm 
 
Hoogte met PVC onderprofiel: 
laag model  59 mm 
hoog model  84 mm 

PVC onderprofiel te 
monteren tussen de 
opstanden 

butylband en nokprofiel moeten 
nog aangebracht worden 

voor het aanbrengen van de nok 
 wordt meestal een butylband op 
de panelen geplakt 

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



MULTI-LINK® PANELEN  -  Prijzen C6

Multi-Link®-Paneel  -  16 mm polycarbonaat  -  breedte 1070 mm groep: 1

Standaard Multi-Link® paneel met 16 mm 3-wandige 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. Vanaf 8 panelen is het laatste paneel een paspaneel.

De hoogte van de ML-profielen, 55 mm of 80 mm, wordt door Eurofix bepaald; tot 3 meter lengte meestal 55 mm.

De maximaal gekoppelde maat van de panelen is:  aantal panelen x 1070 mm + 36 mm.

mlp16m100x x = kleurcode polycarbonaat; zie volgende kader.

lengte blank blank ral xxxx

1,00 m  ml16m21x ml16y21x ml16r21x

1,50 m  ml16m22x ml16y22x ml16r22x

2,00 m  ml16m23x ml16y23x ml16r23x

2,50 m  ml16m24x ml16y24x Voor y: ml16r24x

3,00 m  ml16m25x ml16y25x w=wit ml16r25x

3,50 m  ml16m26x ml16y26x c= creme ml16r26x

4,00 m  ml16m27x ml16y27x a= antraciet ml16r27x

4,50 m**  ml16m28x ml16y28x ml16r28x

5,00 m**  ml16m29x ml16y29x ml16r29x

6,00 m**  ml16m30x ml16y30x ml16r30x

Brons polycarbonaat of andere platen in de Multi-Link® panelen groep: 1

Toeslag is: aantal panelen x paneellengte (afgerond op 0,5 m) x toeslag per 1 meter.

Voorbeeld: paneellengte 2,4 m ==> afgerond 2,5 m ==> 2,5 * € 4,00 = € 10,00 toeslag voor brons per paneel.

kleurcode toeslag

helder standaard x = h    -

opaalwit standaard x = w    -

brons per m paneellengte x = b 5X structuur

andere kleuren en plaatstructuren op aanvraag

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

Op de volgende pagina's vindt u de prijzen van tot  +/- 17 meter gekoppelde panelen. 

Op pagina C10 en C11 vindt u de prijzen van eindkapjes en andere toebehoren.

€ 4,00

1-5-2015

€ 82,00

wit, crème of antraciet structuur

€ 256,00

** bij panelen langer dan 4 meter is een dwarsondersteuning nodig; bel voor meer informatie.

€ 132,00

€ 350,00

€ 64,00

€ 94,00

€ 326,00

€ 172,00

€ 276,00

€ 150,00

€ 104,00

€ 202,00

ral *

€ 80,00

€ 230,00

artikelcode:  laatste x = kleurcode polycarbonaat; zie volgende kader.

€ 308,00

€ 188,00€ 168,00

€ 272,00

€ 104,00

€ 134,00

€ 236,00 € 270,00

* ral xxxx prijs geldt voor alle gladde coatings EN alle Soft-Touch coatings; zie ook vaste toeslag onderaan de pagina.

€ 152,00

€ 118,00

€ 188,00

€ 312,00

€ 72,00

€ 214,00

€ 252,00 € 286,00

1,07 m 

dikte 16 mm 

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



MULTI-LINK® PANELEN  -  Prijzen C7

Gekoppelde Multi-Link® panelen groep: 1

Prijs is exclusief toebehoren, zie pagina C10 en C11. 

Vrijdragende paneellengte op aanvraag. Bij uw bestelling de koppelrichting opgeven.

Polycarbonaat 16 mm  -  2,7 kg/m²  -  3-wandig  -  helder of opaalwit

A:  blank = onbehandeld aluminium

B:  glad wit (ral 9016)  -  glad crème (ral 9001)  -  antraciet structuur  (ral 7016 ST)

C:  kleur naar keuze (ral * xxxx) - glad of Soft-Touch structuur 

 aantal

panelen

2

2 GRATIS OP MAAT 
2  * mits rechthoekig

2  * uw prijs is de eerst volgende maat groter

2    dan de door u gewenste maat

2

2

2

2

3

3

3 * Onbehandend (blank)
3 * Wit, crème of antraciet structuur
3 * RAL kleur naar keuze
3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

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

€ 80,00

5,39 m

€ 520,00

5,39 m

€ 760,00

€ 400,00

3,25 m

4,32 m

4,32 m € 528,00

€ 72,00

2,0 m

€ 512,00

€ 504,00

2,5 m

5,39 m

€ 40,00

€ 240,00

€ 624,00

5,0 m

€ 768,00

€ 402,00

6,0 m € 552,00

2,18 m 1,5 m

€ 48,00€ 752,00

2,18 m

3,0 m

2,18 m

€ 376,00 € 24,00

€ 48,00

2,18 m

4,32 m

3,5 m € 564,00 € 642,00

4,0 m

5X-structuur

1-5-2015

€ 840,00

maat lengte

C - ral xxx

of antraciet

3,25 m

2,18 m

€ 816,00

1,5 m

2,18 m

totale

3,0 m

€ 312,00

€ 8,00

€ 268,00 € 304,00

3,25 m 1,5 m

€ 192,00 € 216,00

3,25 m

€ 396,00

€ 42,00

€ 858,00

€ 376,00

€ 18,00

€ 312,00 € 354,00

€ 978,00

€ 164,00

€ 300,00 € 336,00

€ 564,00

€ 376,00 € 428,00

€ 328,00

2,0 m

4,32 m

5,0 m

€ 48,00

4,0 m

€ 600,00

€ 60,00

4,32 m 3,5 m

€ 920,00

€ 860,00

€ 660,00

€ 20,00

€ 1.008,00 € 1.144,00

€ 246,00

€ 700,00

€ 28,00

brons

€ 404,00

4,32 m

€ 24,00

€ 472,00

€ 36,00

3,25 m

3,25 m

€ 12,00

4,32 m

2,5 m

€ 32,00

€ 1.248,00

€ 828,00

€ 756,00

€ 16,00

(onbehandeld)

€ 264,00

B - wit, crème

glad of ST *

2,18 m

3,25 m 1,0 m

€ 208,00

€ 460,00

€ 504,00

€ 12,00

Aluminium kleur:

€ 208,00

5,39 m

€ 936,00

€ 282,00

€ 688,00

€ 690,00

2,18 m

€ 856,00

€ 1.512,00

€ 1.024,00

€ 416,00

3,5 m2,18 m

€ 256,00 € 288,00 € 320,00

€ 188,00

€ 30,00

€ 450,00

€ 544,00

€ 572,00 € 652,00

4,32 m

€ 1.400,00

€ 1.280,00

€ 672,00

paneel- A - blank

6,46 m 3,0 m € 900,00 € 1.008,00

5,39 m

€ 2.100,00

€ 606,00

3,0 m

6,0 m

3,25 m

€ 670,00

€ 32,00

3,25 m

€ 1.050,00

5,0 m

4,32 m

€ 16,00

€ 456,00

€ 470,00

€ 516,00

€ 750,00

€ 804,00

€ 1.212,00

€ 128,00 € 144,00 € 160,00

2,0 m

€ 344,00

1,0 m

€ 236,00

6,0 m € 1.380,00

6,0 m

€ 360,00

€ 64,00

1,0 m

€ 1.104,00

€ 1.088,00

€ 56,00

€ 808,00

€ 24,00

€ 752,00

2,5 m

1,0 m

4,0 m

€ 20,00

€ 564,00

3,5 m

2,0 m

€ 1.630,00

€ 1.032,00

€ 624,00

2,5 m

€ 80,00

€ 1.430,005,0 m

€ 84,00

€ 792,00

€ 1.260,00

€ 1.304,00

4,0 m

2,0 m

1,5 m

€ 1.150,00

€ 1.128,00

€ 1.536,00€ 1.284,00

€ 940,00

€ 1.010,00

€ 96,00

1,5 m

1,0 m

€ 72,00

€ 120,00

€ 1.128,00

€ 912,00

€ 536,00 € 608,00

€ 416,00

3,0 m

€ 480,00

€ 590,00

€ 40,00

€ 320,00

€ 70,00

€ 60,00

3,5 m

€ 100,00

€ 50,00

€ 492,00

6,46 m

€ 1.360,00

€ 410,00

€ 1.070,00

€ 520,00

€ 48,00

€ 40,00

€ 36,00

€ 940,00

€ 1.380,00

€ 24,00

€ 624,00

€ 1.956,00

€ 1.872,00

Gekoppelde maat groter  6,46 meter  -   Zie volgende pagina.

€ 1.560,00 € 1.750,00

€ 384,00

€ 60,00

€ 1.632,00

6,46 m

6,46 m

5,39 m

6,46 m

6,46 m

6,46 m

5,39 m

6,46 m

6,46 m

€ 120,00

4,0 m

6,0 m € 1.656,00

5,0 m € 1.716,00

€ 96,00

5,39 m

€ 144,00

5,39 m

2,5 m

€ 708,00

€ 30,00

€ 432,00

Brons kleur beglazing is 

slechts iets duurder

Bel of mail voor informatie

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



MULTI-LINK® PANELEN  -  Prijzen C8

Gekoppelde Multi-Link® panelen groep: 1

Prijs is exclusief toebehoren, zie pagina C10 en C11. 

Vrijdragende paneellengte op aanvraag. Bij uw bestelling de koppelrichting opgeven.

Polycarbonaat 16 mm  -  2,7 kg/m²  -  3-wandig  -  helder of opaalwit

A:  blank = onbehandeld aluminium

B:  glad wit (ral 9016)  -  glad crème (ral 9001)  -  antraciet structuur  (ral 7016 ST)

C:  kleur naar keuze (ral * xxxx) - glad of Soft-Touch structuur 

 aantal

panelen

7

7 GRATIS OP MAAT 
7  * mits rechthoekig

7  * uw prijs is de eerst volgende maat groter

7    dan de door u gewenste maat

7

7

7

7

8

8

8 * Onbehandend (blank)
8 * Wit, crème of antraciet structuur
8 * RAL kleur naar keuze
8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

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

Aluminium kleur:

€ 84,00

10,74 m

1-5-2015

€ 128,00

€ 1.926,00 € 2.304,00

€ 42,00

€ 36,00

€ 826,00

€ 648,00

8,60 m 5,0 m

9,67 m 3,5 m € 1.692,00

€ 1.062,00

€ 1.376,00

€ 1.056,00

€ 936,00

€ 126,00

€ 2.070,00 € 2.448,00

€ 2.016,00

€ 40,00

Brons kleur beglazing is 

slechts iets duurder
9,67 m

€ 720,00

€ 800,00

10,74 m 2,0 m € 1.040,00 € 1.180,00 € 1.320,00 € 80,00

10,74 m

1,0 m

B - wit, crème C - ral xxx

€ 1.792,00

€ 938,00

€ 728,00

€ 160,00

€ 1.904,00

€ 2.608,00

€ 2.184,00 € 2.450,00

9,67 m 1,5 m € 738,00 € 846,00

€ 1.818,00

€ 192,00

€ 576,001,0 m

9,67 m 6,0 m € 2.484,00

7,53 m 3,5 m € 1.316,00

€ 1.204,00

€ 2.808,00 € 3.150,00 € 216,00

Bel of mail voor informatie

€ 54,00

€ 1.498,00

7,53 m € 56,00

€ 168,00

€ 96,00

3,5 m € 1.504,00 € 1.712,00 € 2.048,00

€ 924,00

6,0 m7,53 m

8,60 m 1,5 m € 656,00 € 752,00 € 832,00

€ 1.176,00 € 1.316,00€ 1.050,007,53 m

7,53 m € 1.064,00

€ 64,00

€ 80,00

€ 98,00

1,0 m

7,53 m 5,0 m € 1.764,00

7,53 m

€ 2.002,00

3,0 m

4,0 m € 1.414,00 € 1.610,00

€ 2.282,00

€ 32,00

€ 48,00

€ 112,00

€ 140,00

€ 70,00

€ 560,00

1,5 m

2,5 m

glad of ST *

A - blank

2,0 m

€ 28,00€ 504,00

brons

5X-structuur

7,53 m

€ 448,007,53 m 1,0 m

maat lengte (onbehandeld) of antraciet

totale paneel-

9,67 m 5,0 m € 2.268,00 € 2.574,00 € 2.934,00 € 180,00

€ 1.548,00 € 90,00

9,67 m 3,0 m € 1.350,00 € 1.512,00 € 1.692,00 € 108,00

9,67 m 4,0 m

9,67 m 2,5 m € 1.206,00 € 1.368,00

€ 144,00

€ 72,00€ 1.188,00

€ 2.288,00

€ 1.840,00 € 2.176,00

2,0 m

9,67 m

8,60 m € 512,00

8,60 m

€ 2.208,00

€ 1.616,00

8,60 m

€ 576,00 € 640,00

€ 112,00

3,0 m € 1.200,00 € 1.344,00 € 1.504,00

€ 2.496,00

8,60 m 4,0 m

6,0 m

8,60 m 2,5 m € 1.072,00 € 1.216,00

8,60 m 2,0 m € 832,00

€ 2.800,00

€ 944,00

8,60 m

€ 936,00

10,74 m 3,0 m € 1.500,00 € 1.680,00 € 1.880,00 € 120,00

10,74 m 3,5 m € 1.880,00 € 2.140,00 € 2.560,00 € 140,00

3,5 m € 2.068,00 € 2.354,00 € 2.816,00 € 154,00

10,74 m 4,0 m € 2.020,00 € 2.300,00 € 2.720,00 € 160,00

€ 1.144,00 € 66,00

11,81 m 2,0 m € 1.144,00 € 1.298,00 € 1.452,00 € 88,00

10,74 m

10,74 m 1,5 m € 820,00 € 940,00 € 1.040,00 € 60,00

2,5 m € 1.340,00 € 1.520,00 € 1.720,00 € 100,00

11,81 m 4,0 m € 2.222,00 € 2.530,00 € 2.992,00 € 176,00

11,81 m 2,5 m € 1.474,00 € 1.672,00 € 1.892,00 € 110,00

11,81 m 3,0 m € 1.650,00 € 1.848,00 € 2.068,00 € 132,00

11,81 m

5,0 m € 2.520,00 € 2.860,00 € 3.260,00 € 200,00

10,74 m 6,0 m

11,81 m 1,0 m € 704,00 € 792,00 € 880,00 € 44,00

11,81 m 1,5 m € 902,00 € 1.034,00

€ 3.500,00€ 2.760,00 € 240,00€ 3.120,00

11,81 m 5,0 m € 2.772,00 € 3.146,00 € 3.586,00 € 220,00

11,81 m 6,0 m € 3.036,00 € 3.432,00 € 3.850,00 € 264,00

Gekoppelde maat groter  11,81 meter  -   Zie volgende pagina.

€ 640,00 € 720,00

€ 574,00 € 658,00 € 728,00

€ 1.932,00

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



MULTI-LINK® PANELEN  -  Prijzen C9

Gekoppelde Multi-Link® panelen groep: 1

Prijs is exclusief toebehoren, zie pagina C10 en C11. 

Vrijdragende paneellengte op aanvraag. Bij uw bestelling de koppelrichting opgeven.

Polycarbonaat 16 mm  -  2,7 kg/m²  -  3-wandig  -  helder of opaalwit

A:  blank = onbehandeld aluminium

B:  glad wit (ral 9016)  -  glad crème (ral 9001)  -  antraciet structuur  (ral 7016 ST)

C:  kleur naar keuze (ral * xxxx) - glad of Soft-Touch structuur 

 aantal

panelen

12

12 GRATIS OP MAAT 
12  * mits rechthoekig

12  * uw prijs is de eerst volgende maat groter

12    dan de door u gewenste maat

12

12

12

12

13

13

13 * Onbehandend (blank)
13 * Wit, crème of antraciet structuur
13 * RAL kleur naar keuze
13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

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

Aluminium kleur:

Brons kleur beglazing is 

slechts iets duurder

Bel of mail voor informatie

12,88 m 1,5 m € 984,00 € 1.128,00 € 1.248,00 € 72,00

12,88 m 2,0 m € 1.248,00 € 1.416,00 € 1.584,00 € 96,00

€ 1.608,00 € 1.824,00 € 2.064,00 € 120,00

12,88 m 3,0 m € 1.800,00

12,88 m 3,5 m € 2.256,00 € 2.568,00

€ 2.016,00 € 2.256,00 € 144,00

1-5-2015

totale paneel- A - blank B - wit, crème C - ral xxx brons

maat lengte (onbehandeld) of antraciet glad of ST * 5X-structuur

12,88 m 1,0 m € 768,00

13,95 m 1,0 m € 832,00 € 936,00 € 1.040,00 € 52,00

13,95 m 1,5 m € 1.066,00 € 1.222,00 € 1.352,00 € 78,00

13,95 m 2,0 m € 1.352,00 € 1.534,00 € 1.716,00 € 104,00

12,88 m 5,0 m € 3.024,00 € 3.432,00 € 3.912,00 € 240,00

2,5 m12,88 m

12,88 m 6,0 m € 3.312,00 € 3.744,00 € 4.200,00 € 288,00

€ 3.072,00 € 168,00

12,88 m 4,0 m € 2.424,00 € 2.760,00 € 3.264,00 € 192,00

13,95 m 4,0 m € 2.626,00 € 2.990,00 € 3.536,00 € 208,00

13,95 m 5,0 m € 3.276,00 € 3.718,00 € 4.238,00 € 260,00

13,95 m 6,0 m € 3.588,00 € 4.056,00 € 4.550,00 € 312,00

13,95 m 2,5 m € 1.742,00 € 1.976,00 € 2.236,00 € 130,00

13,95 m 3,0 m € 1.950,00 € 2.184,00 € 2.444,00 € 156,00

13,95 m 3,5 m € 2.444,00 € 2.782,00 € 3.328,00 € 182,00

15,02 m 5,0 m € 3.528,00 € 4.004,00 € 4.564,00 € 280,00

15,02 m 6,0 m € 3.864,00 € 4.368,00 € 4.900,00 € 336,00

€ 168,00

15,02 m 3,5 m € 2.632,00 € 2.996,00

€ 90,00

15,02 m 1,0 m € 896,00 € 1.008,00 € 1.120,00 € 56,00

€ 3.584,00 € 196,00

15,02 m 4,0 m € 2.828,00 € 3.220,00 € 3.808,00 € 224,00

15,02 m 1,5 m € 1.148,00 € 1.316,00 € 1.456,00 € 84,00

15,02 m 2,0 m € 1.456,00 € 1.652,00 € 1.848,00 € 112,00

15,02 m 2,5 m € 1.876,00

16,09 m 1,0 m € 960,00

15,02 m 3,0 m € 2.100,00 € 2.352,00

€ 4.416,00 € 4.992,00 € 5.600,00 € 384,00

17,16 m

€ 2.632,00

€ 2.580,00

4,0 m € 3.030,00 € 3.450,00 € 4.080,00

€ 300,00

2,5 m € 2.010,00 € 2.280,00

€ 60,00

16,09 m 1,5 m € 1.230,00 € 1.410,00 € 1.560,00

€ 240,00

16,09 m 5,0 m

€ 1.664,00 € 1.888,00 € 2.112,00

16,09 m

€ 150,00

€ 2.820,00

€ 210,00

€ 360,00

16,09 m

€ 4.032,00

3,0 m € 2.250,00 € 2.520,00

€ 3.232,00

17,16 m

€ 3.780,00 € 4.290,00

16,09 m

€ 4.890,00

16,09 m

17,16 m 3,5 m

€ 96,00

€ 128,00

17,16 m 2,5 m € 2.144,00 € 2.432,00

€ 4.680,00 € 5.250,00

€ 1.504,00 € 1.664,00

€ 1.024,00

3,0 m € 2.400,00

4,0 m

€ 224,00

€ 2.688,00

17,16 m 6,0 m

€ 1.200,00

2,0 m € 1.560,00 € 1.770,00 € 1.980,00 € 120,00

€ 1.152,00 € 1.280,00

€ 2.752,00 € 160,00

1,5 m € 1.312,00

16,09 m 6,0 m € 4.140,00

€ 180,00

16,09 m 3,5 m € 2.820,00 € 3.210,00 € 3.840,00

€ 192,00

€ 5.216,0017,16 m

€ 3.680,00 € 4.352,00

17,16 m

€ 256,00

€ 320,00

17,16 m 2,0 m

17,16 m 1,0 m

5,0 m € 4.576,00

€ 1.080,00

€ 2.408,00 € 140,00

€ 864,00 € 960,00 € 48,00

Gekoppelde maat groter  17,16 meter op aanvraag

€ 3.008,00

€ 64,00

€ 2.128,00

€ 3.008,00 € 3.424,00 € 4.096,00
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MULTI-LINK® PANELEN  -  Prijs onderdelen C10

Aluminium eindkapje groep: 1

Het hoge type is voor panelen langer van 3 t/m 4 meter lengte. Inclusief twee rvs schroeven.

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

blank ml16eplm 60 mm blank ml16ephm 80 mm

wit, crème wit, crème

antraciet antraciet

ral * ml16eplr 60 mm ral * ml16ephr 80 mm

blank ml16eplmz 60 mm blank ml16ephmz 80 mm

wit, crème wit, crème

antraciet antraciet

ral * ml16eplrz 60 mm ral * ml16ephrz 80 mm

Dubbele afdichting (ref. H75) aan de bovenzijde  -  op maat ! groep: 1

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 art. nr. H75 set

blank h75mlm wit, crème

ral * h75mlr antraciet

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 groep: 1

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

art. nr. per paneel

mlpXXXmm XXX = uitsparing in mm (per 10 mm)

Butylband

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

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

De butylkleeflaag is wit en 1,5 mm dik. De kunststoffolie aan de buitenzijde is in loodkleur.

De ondergrond dient droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn. Temperatuurbereik -40
0 

C tot 90
0 

C.

Actie: netto prijs groep: 10

breedte art. nr. per doos art. nr. losse rol art. nr. per meter

80 mm but080ld   4 x 20 m but080lr    20 m but080lpm

100 mm but100ld   4 x 20 m but100lr    20 m but100lpm

150 mm but150ld   2 x 20 m but150lr    20 m but150lpm

200 mm but200ld   2 x 20 m but200lr    20 m but200lpm

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

€ 5,65

€ 5,65

€ 3,50

€ 5,65

€ 5,65

€ 25,00

€ 30,00

€ 8,00

€ 177,50

ml16epl….

€ 3,60

€ 4,70

€ 6,80

€ 9,50

€ 5,65

€ 5,65 € 5,65

€ 5,65

€ 3,50

1-5-2015

h75ml….

€ 223,40

€ 163,50

€ 229,30

€ 62,20

ml16eph….60 mm

ml16epl…z 60 mm ml16eph…z 80 mm

€ 78,30

€ 114,60

€ 160,80

80 mm

€ 30,00

€ 3,50 € 3,50

uitsparing 

6
0
 m

m
 

70 mm 

6
0
 m

m
 

52 mm 

8
0
 m

m
 70 mm 

8
0
 m

m
 

52 mm 

butylband 
H75 

butylband 
+ inzagen 

oversteek 

uitsparing met 80x80 hoekprofiel 

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



MULTI-LINK® PANELEN  -  Prijs onderdelen C11

Hoekprofiel 70 x 40 x 3 mm groep: 10

Te gebruiken bij 40 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

ral * - - L70402r3 L70402r6 € 59,30

Hoekprofiel 80 x 80 x 3 mm groep: 10

Te gebruiken bij 80 mm ingezaagde Multi-Link® panelen.

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

blank L80803m3 L80803m6

wit, crème

antraciet

ral * L80803r3 L80803r6

Aluminium zijprofiel  (op=op) groep: 1

Voor het afwerken van de dakopstanden bij het eerste en het laatste paneel in een lichtstraat.

Het hoge profiel is te gebruiken in combinatie met 80 mm hoge Multi-Link® profielen.

De "flap" naar beneden is 50 mm lang. Meer informatie op aanvraag.

art. nr. 2,995 m art. nr. 6 m art. nr. 4 m

blank ml16stm3 ml16stm6 ml16sthm4

wit, crème

antraciet

ral * ml16str3 ml16str6 ml16sthr4

PVC onderprofiel groep: 1

Vermindert de kans op condensvorming aan de onderzijde van de Multi-Link® profielen. De PVC-onderprofielen

worden na het monteren van de panelen aangebracht; zie pagina C5.

art. nr. 4 m

wit mluc74w4

Op maat gemaakte aluminium nok

Prijs op aanvraag. Onder de nok wordt meestal een butylband aangebracht.

prijs op aanvraag

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

€ 29,70

€ 53,20L80803...3 L80803…3

€ 67,10

€ 106,40

€ 53,75 ml16sth...4

€ 28,50

€ 29,70

€ 29,70

€ 53,75

€ 57,00

€ 107,50

€ 44,70

€ 81,80

€ 18,30

€ 10,40

€ 19,80

€ 19,80

€ 19,80

€ 15,60

€ 29,70

€ 31,10

€ 59,30

€ 59,30

€ 59,30

1-5-2015

€ 81,80ml16st…6 € 107,50ml16st...3

€ 106,40

€ 33,60

€ 53,20

+/- 74 mm 

50 mm 

hoog 80 mm 

50 mm 

hoog 55 mm 
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EASI-GLAZE® PANELEN D1

Easi-Glaze panelen worden evenals de Multi-Link® panelen als prefab systeem geleverd. Het belangrijkste verschil is het koppelen van de 

van de panelen. De Multi-Link® panelen worden met een draaiende beweging gekoppeld en de Easi-Glaze panelen worden vanaf de

zijde in elkaar geschoven. Voor het monteren van de Easi-Glaze panelen is minder ruimte nodig! Door de bijna vlakke profielen

kunnen nokkappen gemakkelijk op Easi-Glaze profielen geschroefd worden.

Het Easiglaze® is als op maat gemaakt prefab paneel maar ook als los profiel leverbaar!

Wij leveren de panelen in lengte en breedte op maat. De panelen zijn allemaal even breed. 

De maximaal gekoppelde maat van 5 panelen is 1146 + (4x 1076) = 5450 mm.

Bij een gekoppelde maat van bijvoorbeeld 5200 mm maken wij elk paneel 50 mm smaller.

 - koppelen door in elkaar schuiven

 - max. 1,75 meter vrijdragend

 - een "vlakke" bovenzijde

 - eenvoudig te plaatsen nokprofiel (maatproduct)

Kant-en-klaar Easi-Glaze paneel  Het positioneren voor het koppelen   Het vastzetten van het paneel

Easi-Glaze heeft een zeer vlakke bovenzijde        Het resultaat

1-5-2015

EASI-GLAZE STARTpaneel 
met 2 profielen 

EASI-GLAZE KOPPELpaneel 
met 1 profiel 

1146 mm (plaatbreedte 1050 mm) 1076 mm na koppelen  
(plaatbreedte 1050 mm) 

Aluminium afdeklijst 
voor de schroeven 
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EASI-GLAZE® PANELEN  -  Prijzen D2

Easi-Glaze-STARTpaneel  -  16 mm polycarbonaat  -  breedte 1146 mm groep: 1

Easi-Glaze startpaneel met 16 mm 3-wandige polycarbonaat beglazing van 2,7 kg/m² in helder of opaalwit.

Koppelrichting is standaard van links naar rechts. Van rechts naar links is mogelijk.

Het eerste paneel is altijd een startpaneel. De effectieve breedte van een startpaneel is 1146 mm.

De panelen kunnen op een andere breedte worden geproduceerd.

ea16m100sx x = kleurcode polycarbonaat; 3
e 

kader op deze pagina.

paneel

lengte  art. nr. blank art. nr. wit art. nr. ral *

1,00 m ea16m21sx ea16w21sx ea16r21sx

1,50 m ea16m22sx ea16w22sx ea16r22sx

2,00 m ea16m23sx ea16w23sx ea16r23sx

2,50 m ea16m24sx ea16w24sx ea16r24sx

3,00 m ea16m25sx ea16w25sx ea16r25sx

3,50 m ea16m26sx ea16w26sx ea16r26sx

4,00 m ea16m27sx ea16w27sx ea16r27sx

Easi-Glaze-KOPPELpaneel  -  16 mm polycarbonaat  -  breedte 1076 mm groep: 1

Easi-Glaze koppelpaneel met 16 mm 3-wandige polycarbonaat beglazing van 2,7 kg/m² in helder of opaalwit.

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

De effectieve breedte van een koppelpaneel is 1076 mm.

De panelen kunnen op een andere breedte worden geproduceerd. 

ea16m100sx x = kleurcode polycarbonaat; 3e kader op deze pagina.

paneel

lengte  art. nr. blank art. nr. wit art. nr. ral *

1,00 m  ea16m21x ea16w21x ea16r21x

1,50 m  ea16m22x ea16w22x ea16r22x

2,00 m  ea16m23x ea16w23x ea16r23x

2,50 m  ea16m24x ea16w24x ea16r24x

3,00 m  ea16m25x ea16w25x ea16r25x

3,50 m  ea16m26x ea16w26x ea16r26x

4,00 m  ea16m27x ea16w27x ea16r27x

Brons polycarbonaat of andere platen in de Easi-Glaze panelen groep: 1

Toeslag is: aantal panelen x paneellengte (afgerond op 0,5 m) x toeslag per 1 meter.

Voorbeeld: paneellengte 2,4 m ==> afgerond 2,5 m ==> 2,5 * € 4,00 = € 10,00 toeslag voor brons per paneel.

kleurcode toeslag

helder standaard x = h    -

opaalwit standaard x = w    -

brons per m paneellengte x = b 5X-structuur

andere kleuren en plaatstructuren op aanvraag

Easi-Glaze zijprofiel 16 mm groep: 1

Voor het afwerken van de dakopstanden bij het eerste en het laatste paneel.

art. nr. 4 m

blank ea16stm4

wit ea16stw4

ral * ea16str4

PVC onderprofiel groep: 1

Vermindert de kans op condensvorming aan de onderzijde van de Easi-Glaze profielen. De onderprofielen

worden voor montage op de Easi-Glaze profielen geklemd.

art. nr. 4 m

wit mluc74w4

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

€ 124,00

1,75 meter

€ 342,00

€ 109,00

vrijdragend

€ 168,00

1,75 meter

vrijdragend

€ 206,00

€ 139,00

€ 151,00

€ 217,00

€ 98,00

€ 144,00

1-5-2015

€ 247,00

€ 230,00

€ 4,00

€ 319,00

€ 329,00

€ 58,00

ea16m100x

€ 181,00

€ 112,00

€ 213,00

€ 73,00

€ 192,00

€ 261,00

€ 272,00

€ 285,00

€ 227,00

€ 238,00

€ 251,00

€ 120,00

€ 133,00

€ 158,00

€ 182,00

€ 21,25

€ 29,50

€ 44,85

€ 18,30

€ 86,00

ea16m100sx

x = kleurcode 

polycarbonaat; zie 

volgende kader.

€ 75,00

€ 65,00

€ 96,00

€ 86,00

€ 163,00

€ 176,00

€ 187,00

€ 200,00

€ 305,00x = kleurcode 

polycarbonaat; zie 

volgende kader.

€ 169,00

€ 101,00

zie  
pag. D4 

+/- 74 mm 

schuift +/- 22 mm  in het 
vorige Easi-Glaze profiel   

1076 mm  
(plaatbreedte 1050 mm) 

1146 mm 
(plaatbreedte 1050 mm) 

1 startpaneel 
per kap 

dikte 16 mm 
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EASI-GLAZE® PANELEN  -  Prijzen D3

Easi-Glaze profiel groep: 1 Aluminium eindkapje groep: 1

Basisprofiel met aluminium afdeklijst voor de schroeven. Te bevestigen vanaf de voorzijde. 

art. nr. 3 m art. nr. 4 m art. nr. per stuk

blank ea16m4 blank ea16epm

wit ea16w4 wit ea16epw

ral * ea16r4 € 101,60 ea16r4 ral * ea16epar

Afdichting aan de bovenzijde  (groep 10)

Laag model afdichtprofiel L61 L61 eindkapjes groep: 10

Een gezet aluminium profiel, plaatdikte is 0,8 mm. Set van 2 aluminium eindkapjes

Voor o.a. Easi-Glaze met een dakhelling tot 15 graden.

art. nr. 1,245 m art. nr. 2,5 m art. nr. per set

blank L61m125 L61m25 L61epm

wit L61w125 L61w25 L61epw

ral * L61r125 L61r25 L61epr

Afdichtprofiel H75 gebruiken bij een dakhelling groter dan 15 graden; zie pagina F 37 en F4.

Hoekprofiel 70 x 40 x 3 mm groep: 10 Voor 80 x 80 x 3 mm hoekprofiel

Te gebruiken bij 40 mm ingezaagde Multi-Link® panelen. zie pagina C11.

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

blank L70402m3 L70402m6

wit L70402w3 L70402w6

crème L70402c3 L70402c6

antraciet L70402a3 L70402a6

ral * L70402r3 L70402r6

Op maat gemaakte aluminium nok

Prijs op aanvraag. Onder de nok wordt meestal een butylband aangebracht.

prijs op aanvraag

Butylband

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

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

De butylkleeflaag is wit en 1,5 mm dik. De kunststoffolie aan de buitenzijde is in loodkleur.

De ondergrond dient droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn. Temperatuurbereik -40
0 

C tot 90
0 

C.

Actie: netto prijs groep: 10

breedte art. nr. per doos art. nr. losse rol art. nr. per meter

80 mm but080ld   4 x 20 m but080lr    20 m but080lpm

100 mm but100ld   4 x 20 m but100lr    20 m but100lpm

150 mm but150ld   2 x 20 m but150lr    20 m but150lpm

200 mm but200ld   2 x 20 m but200lr    20 m but200lpm

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

€ 69,00

€ 85,00

€ 113,00

€ 3,75

€ 5,65

€ 5,65

€ 7,10€ 4,85 € 9,65

1-5-2015

€ 31,10

€ 12,70

€ 12,70

€ 10,20

€ 10,20

€ 20,35

€ 24,35

€ 29,70

€ 229,30

€ 62,20

€ 78,30

€ 114,60

€ 160,80

€ 3,60

€ 4,70

€ 6,80

€ 9,50

€ 59,30

€ 59,30

€ 59,30

€ 59,30

€ 15,60

€ 29,70

€ 29,70

€ 29,70

€ 177,50

€ 223,40

€ 163,50

H75 en L61 worden  
overlappend gemonteerd,  
schroeven om de 50 cm 

profiel H75 of L61 

Easi-glaze profiel 

butylband 

SilglazeN siliconenkit 

a 

61 mm 

2
0
 m

m
 

a = 7 mm 
b = 15 mm 

b 
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EASI-GLAZE® PANELEN  -  Maten D41-5-2015

A = 39 mm: hoogte met PVC onderprofiel

B = 34 mm: hoogte zonder PVC onderprofiel

C = 18 mm: hoogte onder de plaat met PVC onderprofiel

D = 13 mm: hoogte onder de plaat zonder PVC onderprofiel

E = 47 mm

F = 43 mm

Profielbreedte zonder PVC profiel: 70 mm

Profielbreedte met PVC profiel: 74 mm

Berekening plaatbreedte.

Stel gekoppelde maat is 5200 mm. Dit zijn 5 panelen.

Plaatbreedte = [5200mm - (2x 48mm) - ((aantal panelen -1) x 26mm))]/ 5 panelen = 1000 mm

Easi-Glaze startpaneel 

Easi-Glaze koppelpaneel 

PVC onderprofiel; aan brengen 
voor montage van het paneel 

Aluminium afdeklijst voor  
de schroeven 

Kunststof  
eindkapje 

Gekoppelde panelen 

L 

P 

A B 

C D 

E 
F 

5 mm 

26 mm 

1076 mm bij plaatbreedte 1050 mm  

aluminium afdeklijst 

Easi-Glaze profiel 

zijde tot hart 1111 mm bij plaatbreedte 1050 mm  

48 mm 

 L = gekoppelde lengte  
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Afdichting langs de muur:

Afwerking zijde:

- basisprofiel + P-profiel

- F-profiel alléén voor

  open ruimten

- zie pagina F3 t/m F5 en F34

Afdichting tussen de onderzijde

van de plaat en de constructie:

Afwerking van de kopse kanten

van de platen met tape en een

U-profiel.

zie pag. F4 en F33

U-profiel zie pagina F4, F6 en F38

1-5-2015 F1PROFIELEN voor MEERWANDIGE KUNSTSTOF BEGLAZING

Eurofix levert speciaal voor kunststof beglazing ontwikkelde profielsystemen. 

Naast vrijdragende systemen voor industriële en "particuliere" toepassingen zijn

er niet-vrijdragende systemen voor montage op bijvoorbeeld een houtconstructie. 

Deze niet-vrijdragende systemen worden zeer veel toegepast in (zelfbouw) serres

waar een goede isolatie belangrijk is.

De profielen zijn blank of gepoedercoat in wit, crème , antraciet of …...

Op pagina M1 t/m M8 vindt u informatie over kunststof beglazing en tapes.

Systeem 226-261 
- niet vrijdragend 
- zie pagina F9 

Systeem 320-261 
- niet vrijdragend 
- met een alu deklijst voor 

  de schroeven! 
- ook geschikt voor glas! 
- zie pagina F13 

Systeem 226-227 
- vrijdragend tot 1,4 meter 
- ook als systeem 320-227 leverbaar 
- zie pagina F17 en F21 

of 

Systeem 280-283-(284) 
- vrijdragend tot 3,3 meter 
- leverbaar met PVC kliklijst 284 voor 
  extra isolatie 
- zie pagina F24 

of 

Systeem 600 
- vrijdragend tot 3 meter 
- een goedkoop alternatief voor 280-283  
- brut aluminium draagprofiel met wit  
  PVC boven- en onderprofiel 
- zie pagina F27 

- profiel H75, M61, L61 
- butylband 
- zie pagina F4 en F37 
 

Polycarbonaat plaat 

systeem 
226-261 

open en/ of 
dichte tape 

  

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



MONTAGE meerwandige kunststof beglazing - TIPS F2

De keuze van het meest geschikte profielsysteem en de plaatdikte wordt vooral bepaald door de toepassing. Warmte-isolatie is 

bijvoorbeeld niet van belang bij open overkappingen, echter wel belangrijk bij serres. Een al aanwezige constructie en de prijs spelen

natuurlijk ook een rol. Wilt u een open overkapping later veranderen in een verwarmde ruimte dan dient u hiermee rekening te houden.

Belangrijk

1 Een juiste dakhelling is belangrijk voor een goede afvoer van regenwater (reinigende werking). De door de plaatfabrikanten 

vereiste minimale dakhelling is 5 graden, oftewel 9 cm per meter dak. Het advies voor serres is 10 graden.

Hoe steiler het dak hoe schoner de beglazing. De kanalen van de platen lopen van boven naar beneden.

2 De open plaatkanten (kopsekanten) moeten met de juiste tape en met U-profielen afgewerkt worden; zie pagina K1 voor tapes en

zie onderaan deze pagina en pagina's M1 t/m M8 voor de eigenschappen van de platen.

3 In het gootje van de onderste U-profielen (lage zijde) dienen voor de afvoer van condenswater om de 20 cm 6 mm gaatjes

geboord te worden. De U-profielen vallen tussen de koppelprofielen.

4 De inklemdiepte in de profielen is minimaal 20 mm per zijde.

5 Aan de bovenzijde (meestal muurzijde) moet voldoende ruimte zijn voor het uitzetten van de platen; 1 à 2 cm is meestal

genoeg. Een vuistregel voor de thermische uitzetting is 3,5 mm per meter plaatlengte.

6 De profielen worden aan de onderzijde afgewerkt met eindkapjes.

7 Gebruik RVS bevestigingsmaterialen.

8 Gebruik geen agressieve rubbers, kitten of materialen die de kunststof platen aantasten.

9 De draagconstructie dient een sneeuw- en windlast te kunnen opvangen.

10 Een correcte spanning op de platen is belangrijk. Door een te grote (schroef)spanning kunnen de platen vervormen en

kan de natuurlijke uitzetting belemmerd worden. Draai de schroeven niet te vast aan, vast is vast.

De afstand tussen de schroeven is ongeveer 30 cm. De eerste en laatste schroef op 5 - 10 cm van het profiel uiteinde.

11 Gebruik alleen platen van A-kwaliteit (weinig of geen recycle) en een goede UV bescherming. Wij kunnen niet garanderen dat 

onze U-, F- en Easiglaze profielen passen op platen met een grotere tolerantie in de dikte. Kijk niet alleen naar de garantietermijn 

maar ook naar de inhoud van de garantie. Als u bijvoorbeeld pas garantie op de UV-bescherming krijgt als de platen donker bruin 

zijn dan stelt de garantie niets voor!

Plaatmaat en plaatdikte

De maximale plaatafmeting wordt bepaald door de stijfheid van de plaat en de op de plaat uitgeoefende belasting (sneeuw en wind).

Onderstaande tabel geeft de maximale plaatlengte bij gegeven plaatdikte en -breedte. 

De tabel geldt bij een dakhelling van 5
0 

tot 25
0
, een inklemming van 20 mm en een gelijk

verdeelde belasting van 75 kg/m
2
.

Plaatbreedte 10 mm 16 mm 32 mm

t/m 695 mm lengte onbeperkt - -

t/m 1050 mm 1600 mm lengte onbeperkt -

t/m 1250 mm 1300 mm 1600 mm lengte onbeperkt

t/m 2100 mm   850 mm 1300 mm n.v.t.

In het algemeen wordt 10 mm plaatdikte nog zeer weinig gebruikt. Veruit het meest toegepast is 16 mm 3-wandig, dit is een plaat met een 

een sterke buitenwand en een gunstige prijs/ kwaliteit verhouding. Voor een gesloten en verwarmde ruimte is plaatdikte 32 mm de beste

keuze. Plaatdikte 10 mm wordt bijna niet meer in vlakke daken gebruikt!.

10 mm: Plaatbreedte 1050 mm kan zonder dwarsondersteuning tot lengte 1600 mm geplaatst worden.

Plaatdikte 10 mm wordt bijna nooit meer in vlakke aflopende daken toegepast.

16 mm: Plaatbreedte 1050 mm kan zonder dwarsondersteuning geplaatst worden.

Deze dikte heeft een goede prijs/ kwaliteit verhouding en is de standaard in aflopende vlakke daken.

32 mm: Plaatbreedte 1250 mm kan zonder dwarsondersteuning geplaatst worden. Voor verwarmde ruimten.

Plaatkleur

* Voor alle polycarbonaat platen geldt dat ze bijna geen Uv-licht doorlaten. U wordt niet bruin onder de platen!.

* Heldere platen laten het meeste licht door en hebben de minste zon- en warmtewering. 

* Opaalwitte platen hebben een veel betere zon- en warmtewering en een gemiddelde lichtdoorlaat. In het donker weerkaatst de witte

  opaalkleur heel mooi uw buitenverlichting. Dit is de meest verkochte kleur.

* Opaalwitte Refelcto platen hebben een witte onderzijde en een "héél grijze" reflecterende laag aan de bovenzijde. Deze platen 

  hebben een grotere warmtewering maar laten iets minder licht door dan de standaard opaalwitte platen.

* De speciale transparante IR-platen bevatten een speciale stof waardoor IR-straling niet door gelaten wordt. Deze platen zijn net als de 

  opaalwitte platen warmtewerend. Het grote verschil is dat de platen transparant zijn waardoor het "buitengevoel" meer behouden blijft. 

  Door het opnemen van IR-straling (zonnewarmte) zetten de platen snel uit en krimpen ze snel. 
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Vrije overspanning

plaatbreedte  

vrije over- 
spanning 
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MONTAGE meerwandige kunststof beglazing - TIPS F3

Dakbreedte bij bekende plaatbreedte  = (plaatbreedte + 20mm) x aantal platen + 60mm P = H - 20 mm

H.o.h. maat profiel  = (dakbreedte - 60mm)/ aantal platen A1 = H + 30 mm

Plaatbreedte bij bekende dakbreedte  = ((dakbreedte -60mm)/ aantal platen) - 20mm H = A - 30 mm

P  = plaatbreedte H  = h.o.h profielen A1  = hart profiel tot buitenzijde eindprofiel

980 mm 1000 mm 1030 mm advies 16 mm

1050 mm 1070 mm 1100 mm advies 16 mm 

1230 mm 1250 mm 1280 mm advies 32 mm

1250 mm 1270 mm 1300 mm advies 32 mm

Aantal platen - maximale dakmaat

In de onderstaande tabel vindt u de maximale dakmaat bij een gegeven aantal platen en bij gegeven plaatbreedte.

Als er in plaats van een koppelprofiel een F-profiel gebruikt

Aantal plaatbreedte wordt dan is het dak (per F-profiel) 30 mm smaller!

platen 980 mm 1050 mm 1250 mm 2100 mm Zie ook pagina F4; montage tegen één zijmuur.

1 1060 mm 1130 mm 1330 mm 2180 mm

2 2060 mm 2200 mm 2600 mm 4300 mm

3 3060 mm 3270 mm 3870 mm 6420 mm

4 4060 mm 4340 mm 5140 mm 8540 mm

5 5060 mm 5410 mm 6410 mm 10660 mm

6 6060 mm 6480 mm 7680 mm 12780 mm

7 7060 mm 7550 mm 8950 mm 14900 mm

8 8060 mm 8620 mm 10220 mm 17020 mm

9 9060 mm 9690 mm 11490 mm 19140 mm

10 10060 mm 10760 mm 12760 mm 21260 mm

11 11060 mm 11830 mm 14030 mm 23380 mm

12 12060 mm 12900 mm 15300 mm 25500 mm

De totale dakmaat  = (aantal platen x 20mm) + (plaatbreedte x aantal platen)

Plaatbreedte tussenvak  = h.o.h. profielen - 20mm

Plaatbreedte buitenste vak  = hart koppelprofiel tot buitenzijde - 20 mm

Bij even brede vakken zijn de eerste en laatste plaat breder. Of bij gelijke plaatbreedte zijn de buitenste vakken smaller.

P  = plaatbreedte H  = h.o.h profielen A2  = hart profiel tot buitenzijde eindprofiel

980 mm 1000 mm 1000 mm advies 16 mm >  zie deel M en N voor onze platen

1050 mm 1070 mm 1070 mm advies 16 mm >  F-profielen leverbaar voor 10, 16 en 25 mm
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F-profielen op balken aan de zijden    (systeem  226-261,  320-261)  -  open constructie

Dakmaat met koppelprofiel  a/d zijden

>  zie deel M en N voor onze platen

P-profiel en een koppelprofiel aan de zijden    (systeem  226-261,  320-261,   280-283,   600)

30 mm 

40 mm 
20 mm 

H = h.o.h. profielen = 

plaatbreedte + 20 mm  

A1 = hart tot zijde =  

h.o.h. profielen + 30 mm 

willekeurig koppelprofiel 
voorbeeld 320-261 

60 mm 
30 

mm 

20 mm = 
2x 10 mm 

H = h.o.h. profielen = 
plaatbreedte + 20 mm 

10 mm 

P = plaatbreedte = 

h.o.h. profielen  - 20 mm  

A2 = hart tot zijde = 

plaatbreedte + 20 mm 
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MONTAGE meerwandige kunststof beglazing - TIPS F4

Wat heeft u nodig voor een dak?

 +/- 15 mm ruimte voor krimp en uitzetten!

Welk systeem en welk maten heb ik nodig?

Bij een geheel nieuwe constructie kiest u aflopende balken. Staat er al een houten constructie kijk dan welke profielen geschikt zijn.

 - systemen 226/261 en 320/261

 - h.o.h. maat is afhankelijk van de plaatdikte; zie eerste tabel pag. F2 V = max. 1,4 meter 226/227 of 320/227

 - minimale balkbreedte is 60 mm V = max. 1,75 meter Easiglaze® panelen

 - Balken smaller dan 60 mm: kies systeem 226/227 of 320/227 V = max. 3 meter 600

 - of maak de balken breder door er een lat op de  balken of tegen V = max. 3,3 meter 280/283

   de zijkant van elke balk te plaatsen. V = max. 4,0 meter Multi-Link® panelen

 - bij open overkappingen kunnen F-profielen (zijden) gebruikt worden F-profielen niet mogelijk - deze zijn niet vrijdragend.

Voordat u de prijs kunt berekenen of wij een offerte voor u kunnen maken zijn de volgende gegevens nodig:

1. Lengte langs de muur en de aflopend gemeten diepte (tot iets in de goot) = MAAT X in bovenstaand schema.

2. Maat A = buitenzijde balk tot hart tussenbalk,   Maat H = h.o.h. balken,   Maat C = balkbreedte.

3. Welk profieltype wilt u gebruiken.

4. De kleur van de aluminium profielen en de kleur en dikte van de platen; zie pagina F2 en M2 t/m M4.

5. Wordt het een open of gesloten, verwarmde ruimte. Bij een open ruimte en aflopende balken kunt u F-profielen gebruiken.
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Aluminium L61, M61 of H75 afdichtprofiel, 
afkitten met SilglazeN. 

Of een F-profiel i.p.v. 
een koppelprofiel. 
Afdichten met 
Contractors kit. 

Koppelprofiel met een P-
profiel. Bijvoorbeeld 226-
261 met 273. 

U-profiel, zit tussen de koppelprofielen. Het U-profiel is dus korter 
dan de plaatbreedte. Het bovenste U-profiel (met het gootje omhoog) voor 
het plaatsen van de plaat aanbrengen. 

Butylband (extra afdichting onder L61, H75 
profiel of onder uw lood- zink slab). 

Ventilerende Anti-
Dust® tape. 

Gesloten Anti-Dust® tape 

Onder rubber 261 
of een bijvoorbeeld 
onderprofiel 227. 

1.   X = afstand  muur tot  in de goot 
2.   Dakmaat = X - 15 mm  
3.   Plaatlengte = dakmaat - 15 mm = X - 30 mm 

Perfect gevormde 
aluminium eindkapjes. 
Rondom gecoat! 
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Rvs schroeven. Eerste op 
5 -10 cm vanaf het einde. 
Dan met 30 cm 
tussenruimte 

U-profiel, voorboren en met goedgekeurde 
contractors kit extra afdichten. Het U-
profiel zit tussen de koppelprofielen. 

V = vrije overspanning tussen de balken 

Afdichting bij gesloten 
ruimte; zie pag. F6. 

A H C 
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MONTAGE meerwandige kunststof beglazing - TIPS F5

Dubbele afdichting aan de bovenzijde

De opening langs de muur wordt meestal met een lood-, zinkslab of met een 

aluminium profiel gedicht. Bij gesloten ruimten (serres) adviseren wij de slab 

tot in de spouw aan te brengen zodat vocht niet door de buitenmuur tot in

de leefruimte kan doortrekken. Als een lood- of zinkslab niet nodig is dan is 

een aluminium profiel een gemakkelijker alternatief. zie pagina F37

De L61, M61 en H75 profielen zijn 2,5 m lang en worden bij een koppelprofiel

ingezaagd. Een butylband vormt een tweede afdichting, de band wordt 

onder de lood- of zinkslab aangebracht.

Afdichting langs een hoge zijmuur.

Verwarmde ruimten (serres) worden ter voorkoming van het doorwateren van de muren vaak gedicht met een lood- of zinkslab tot

in de spouw. Voor open overkappingen is een afdichting met een goede siliconenkit meestal voldoende. Bij de zijmuren wordt het 

F- of P-profiel met de "poot" omhoog tegen de zijmuur geschroefd. Tussen de "poot" en de muur kan een compriband, een harde 

schuimband en/ of siliconenkit aangebracht worden. 

U-profielen op de plaateinden

De open kopse kanten van de plaat worden afgewerkt met open of gesloten AntiDust® tape en een aluminium

U-profiel. Het U-profiel beschermt de tape en maakt de plaat stijver in de breedte, het U-profiel moet daarom uit

een deel bestaan (geen korte reststukken). Voor de afvoer van mogelijk condenswater moet er in het onderste

U-profiel om de 15 cm een 6 mm gat geboord worden! Breng in het onderste U-profiel een ononderbroken

rups contractors kit aan en breng in de uiteinden een dot kit aan. Bij erg vlakke daken is het raadzaam om aan 

de buitenzijde een extra rups kit aan te brengen. Zie ook pagina F33.

Boeiboord of transparante plaat aan de zijden.

Bij gesloten ruimten zoals serres worden de "taartpunten" aan de zijde gedicht met een transparante plaat of een volkern plaat (trespa®

of een ander merk).  Er zijn vele mogelijkheden om de platen te bevestigen. Hieronder staan slechts enkele voorbeelden.

 - max. plaatdikte 6 mm  - geen max. plaatdikte  - max. plaatdikte 16 mm

 - plaat exact schuin zagen is niet nodig,  - nadeel bovenzijde plaat exact  - plaat exact schuin zagen is niet nodig,

   de plaat zit achter het P-profiel    gelijk zagen met bovenzijde balk    de plaat valt in het F-profiel

 - geen max. plaatdikte  - geen max. plaatdikte

 - plaat exact schuin zagen is niet nodig,  - plaat exact schuin zagen is niet nodig,

   de plaat zit achter het hoekprofiel    de plaat zit achter het F-profiel

 - opvulprofiel of latje nodig  - F-profiel vanaf de zijde aan de balk schroeven
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schuimband 
zie pag. F33 

ruimte voor 
siliconenkit 

extra lood- of zinkslab 
bij gesloten ruimten 

schuimband 
zie pag. F33 

ruimte voor 
siliconenkit 

vastzetten met schroeven 
en pluggen 

2 - 8 mm extra ruimte 
voor het P-profiel met 
eventueel een schuimband. 

profiel H75, M61 of L61 

polycarbonaat plaat 

butylband 

siliconenkit 

schroeven om de 50 cm 

6 mm gat 

Contractors siliconenkit  kit aanbrengen voordat de  
plaat in het profiel geschoven wordt 
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MONTAGE meerwandige kunststof beglazing - TIPS F6

Afdichten onderzijde

De opening tussen de onderzijde van de polycarbonaatplaat en de constructie wordt bij serres meestal gedicht. Afhankelijk van het

gebruikte koppelprofiel en de vorm van de onderbouw zijn er een aantal oplossingen. In verband met het krimpen en uitzetten van de 

platen kan de opening niet gedicht worden met kit! 

Voor de op verwarmde ruimten zeer veel toegepaste systemen 226-261 en 320-261 is het schuin

schaven van de onderste draagbalk in combinatie met rubber 261 een goede en goedkope

oplossing. Als ook de balk langs de muur schuin loopt dan liggen de platen rondom op rubber 261.

Door deze rondom goede oplegging kan er ook glas geplaatst worden.

Knip het rubber smaller (bijv. 30 mm) als de balk smaller is dan 60 mm.

Rubber 261 wordt met lijm, kleine spijkers of nieten op de balk bevestigd.

Profiel 226F met rubber 226G wordt meestal gebruikt bij systemen 226-261, 320-261 voor

montage op hout en bij de tot 1,5 m zelfdragende systemen 226-227 en 320-227.

De bovenzijde van het rubber in profiel 226F moet gelijk liggen met de bovenzijde van het

rubber van het koppelprofiel. Door profiel 226F in de hoek tussen de plaat en de balk te 

schuiven wordt de exacte positie bepaald. De hoogte van profiel 226F met rubber is 9 mm.

Profiel 285 wordt gebruikt in combinatie met onderprofielen 280 of 286, systeem Easi-Glaze 

en profiel 600. Profiel 285 wordt met een rond rubber en een vlak rubber geleverd. Het profiel kan

op een vlakke of op een schuine opstand worden geplaatst. De hellingshoek, de hoek van 

de opstand en het type koppelprofiel bepalen of een plat of een rond rubber nodig is.

De hoogte met het ronde rubber is 23 mm en met het vlakke rubber 18 mm.

Verschil polycarbonaat en acrylaat.

De meest gebruikte materialen zijn polycarbonaat (PC) en acrylaat (PMMA). Meerwandige PVC platen worden vanwege de slechte

temperatuurbestendigheid, snelle verkleuring en vervorming, weinig gebruikt.

Ondanks het lagere gewicht per m
2
 is polycarbonaat vele malen sterker dan acrylaat. Andere belangrijke voordelen van polycarbonaat

zijn de brandveiligheid (zelfdovend) en de verwerkbaarheid. Polycarbonaat splintert in tegenstelling tot acrylaat niet of nauwelijks.

Let er bij het verwerken en monteren van de platen op dat de open en/ of afgeplakte kanalen niet met vuil in aanraking komen!

Plaats de platen met de juiste zijde naar de zon toe. In het algemeen is dit de zijde met bedrukte beschermfolie!

In verband met krassen en uw veiligheid raden wij lopen op de beglazing af. Plaats hiervoor voldoende sterke planken op de profielen.

Voor meer informatie over platen zie pagina M1 t/m M5.

In verband met de brandveiligheid leveren wij alleen op verzoek acrylaat platen.

Luxe aluminium goot

Laat deze niet de sluitpost van de begroting zijn. Onze strakke aluminium goot wordt in twee standaard maten of per meter geleverd.

Op de  goot zijn in de lengte dunne esthetische lijnen aangebracht, waardoor de goot zich duidelijk onderscheid van een gladde goot.

U kunt natuurlijk elke andere goot gebruiken. Onze goot vind u op pagina F38.
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rubber 261 

profiel 226F 

profiel 285 
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MONTAGEHANDLEIDING meerwandige kunststof beglazing F7

Deze handleiding is van toepassing op alle losse Eurofix profielsystemen. Geldt niet voor Multi-Link® en Easiglaze® panelen.

Wij gaan ervan uit dat u zich op pagina F2 t/m F6 bekend heeft gemaakt met onze systemen en dat u een keuze voor een profielsysteem,

een plaattype en plaatmaat, heeft gemaakt en dat de montagematen bekend zijn. U plaatst een systeem op uw houtconstructie,

een geheel aluminium systeem (bv 280-283) of een mix hiervan. Hieronder wordt de "standaard" montage volgorde gegeven. 
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pagina 1 Rubber 261 op minimaal 60 mm brede balk of aluminium onderprofiel en een afdekprofiel met eindkapje.

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 - ongeveer 60 mm.

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

F36 5 Bij verwarmde, gesloten ruimte: afdichtrubber 261G, afdichtprofiel p226f of p285f tussen constructie en onderzijde plaat.

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

7 Koppelset met eindkapje en P-profiel 27x  of  F-profiel, ref 22x, met eventueel een eindkapje (alleen bij 16 mm).

F37 8 Butylband - breedte meestal 80 mm.

F37 9 Afdichtkap L61 of H75 met eindkapjes. Afkitten met SilglazeN.

a. Bijna alle materialen worden verpakt in bubblefolie en met een gesloten vrachtwagen droog bij u geleverd.

b. Pak alles uit en controleer of uw dak compleet is. Plaats de uitgepakte platen nooit op de korte afgeplakte zijde, het is heel belangrijk 

dat de AntiDust® tape schoon blijft. Voorkom dat de platen omvallen door bijvoorbeeld wind. Zet de platen op een droge locatie.

Een goot wordt meestal voor het plaatsen van de profielen en platen gemonteerd - zie punt A op pagina F8 en F38.

c. Werk veilig. Verwijder obstakels uit de werkruimte. Gebruik veiligheidsbril en gehoorbescherming. Ruim gereedschap regelmatig op.

d. Boor 5 tot 6 mm gaten in de afdekprofielen; 10 cm v/d einden en ongeveer 30 cm tussenruimte (bij profiel 280 mag dit 40 cm zijn).

f. Schroef nu de aluminium eindkapjes op de koppel- en als u deze heeft ook op de F-profielen.

g. Druk de rubbers in de afdek- en onderprofielen. Begin achter het eindkapje (onderzijde). Trek niet aan de rubbers! Als u de 

rubbers uitrekt gaan ze later weer "krimpen". Laat de rubbers aan de bovenzijde een 5-10 cm uitsteken.

h. Schroef muurprofiel 290 (optie) tegen de gevel, plaats de staanders en de drager/goot (optie); zie uw aanvullende handleiding.

I. Plaats onderrubber 261 op de balk. Begin 10-15 mm vanaf de muur en laat het rubber aan de lage kant over het uiteinde van de balk 

lopen. Niet of spijker rubber 261 door het midden op de balk vast. Of schroef het aluminium onderprofiel vast, ook hier aan de boven-

zijde 10-15 mm vrij houden van de gevel.

j. Gesloten ruimte: bevestig de afdichting tussen de onderzijde van de platen en de constructie (rubber 261, profiel p226f of p285f).

Monteer ze tussen het aflopende rubber 261 of de onderprofielen. Let erop dat alle rubbers op dezelfde hoogte liggen.

k. Meet bij de gevel de afstand tussen de 261 rubbers of de onderprofielen. Dit is de maat van de bovenste U-profielen (ref. 25x).

l. Zaag uw platen op maat (is meestal al gedaan). Blaas de platen door. TIP: blaas het zaagsel vanaf de gezaagde kant door de hele 

plaat. Test of uw compressor hiervoor geschikt is door een van de buitenste kanalen door te blazen.

Plak de platen af; dichte tape aan de bovenzijde en open AntiDust® tape aan de onderzijde. Druk de tape stevig aan.

m. Druk het bovenste U-profiel met het gootje omhoog op de bovenzijde van de plaat (dichte tape). Alleen bij profiel 226H (72mm) moet

het gootje van het U-profiel naar beneden. Als het goed is steekt de plaat aan beide zijden +/- 20 mm uit het U-profiel.

n. Werk van links naar rechts of andersom. Plaats de platen, de afdekprofielen en plak de butylband op de U-profielen.

Tip: markeer een rand (die onder het afdekprofiel valt) van de plaat bovenzijde met een markeerstift. Als de folies onverhoopt

van de plaat zijn dan kunt u de bovenzijde nog herkennen.

Maak uw handen schoon en vetvrij. Vouw de beschermfolie langs de lange kanten zo'n 15-20 cm terug. Plaats de plaat met de 

bedrukte folie naar boven op de 261 rubbers of de onderprofielen. Let op de 10-15 mm ruimte tussen het U-profiel en de gevel.

Heeft u aluminium onderprofielen dan moet het plaatuiteinde aan de onderzijde 7 mm vanaf het einde van het onderprofiel liggen.

1 

2 

6 

7 

5 
4 

3 9 

5 

8 

Plaat is onder 
en boven 7mm 

korter  dan 
afdekprofiel 

15 mm  
ruimte 
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MONTAGEHANDLEIDING meerwandige kunststof beglazing F8

o. Plaats op dezelfde wijze de tweede plaat en breng het afdekprofiel tussen de eerste en tweede plaat aan. Draai de schroeven 

aan, maar draai niet te ver door, vast is vast.

p. Heeft u P-profielen zaag deze op lengte, plaats het eerste P-profiel en het buitenste afdekprofiel.

q. Start u met een F-profiel aan de zijde, zaag deze nu op maat. Leg een rups contractors* kit in het profiel. Druk het F-profiel op de

plaat. In een keer goed plaatsen, het F-profiel laat zich niet verschuiven!

r. Meet de lengte van het onderste U-profiel (maat tussen de koppelprofielen). Zaag het U-profiel exact op lengte. 

Voor de afvoer van condens (platen zijn dampdoorlatend) moet in het "gootje" van het onderste U-profiel om de 15 cm een 6 mm

gat geboord worden! Dicht het onderste U-profiel goed af door aan de binnenzijde een ononderbroken rups goedgekeurde

kit (bijvoorbeeld Contractors) te leggen en breng op +/- 1cm van de uiteinden een extra dot kit aan zodat er vanaf de zijden

géén vuil in het U-profiel kan dringen.

s. Kleef de butylband (optie) op de bovenste U-profielen en tegen de muur.

t. Maak uitsparingen t.b.v. de afdekprofielen in de L61 of H75 muurafdichtprofielen en breng de eerste aan. U kunt deze profielen 

ook na montage van de platen aanbrengen. Dit is een goede optie als u vanaf boven gemakkelijk bij uw dak kunt.

Kit de L61 en H75 profielen af met transparante SilglazeN of een andere kwaliteitskit.

u. Plaats de volgende platen. Monteer alle eindkapjes. Het dak is klaar!

BELANGRIJK

1. Verwijder de folie pas na montage van de platen. De bedrukte folie is de bovenzijde.

2. Werk de onderste U-profielen goed af.

3. Trek niet aan de rubbers als u deze in de profielen drukt. Als u de rubbers uitrekt zullen deze later krimpen!

Begin aan de lage zijde (goot)zijde van het koppelprofiel en laat het rubber aan de gevelzijde +/- 5 tot 10 cm uit het profiel steken.

4. Aan de hoge zijde (gevel) moet voldoende ruimte zijn zodat de platen uit kunnen zetten.

Aluminium goot

A. Wij leveren een luxe licht geribbelde aluminium goot. U kunt ervoor kiezen de goot ter plaatse op lengte te zagen of kant-en-klaar,

op lengte, met eindkapjes en gat voor de uitloop, te bestellen; zie pagina F38.

B. Zaag de goot op maat, plaats de eindkapjes en dicht deze af met MS-polymeer.

D. Bepaal of u de goot met de hoge of met de lage zijde tegen uw constructie plaatst en bepaal de plaats van de uitloop.

C. Boor het gat voor de uitloop met een gatboor. Heeft u deze niet, ga dan als volgt te werk.

- Leg de goot op de kop en tape het deel waar het gat komt ruim af met schilders tape.

- Bepaal de positie van de uitloop en maak m.b.v. de uitloop een cirkel op de tape. De schroefdraad van de uitloop moet door

het te zagen gat kunnen. Boor een groot gat in de cirkel en zaag het gootuitloopgat met een decoupeerzaagmachine.

- Verwijder de tape en zet de uitloop nu of later vast met MS-polymeer.

- Boormaten: bruine uitloop 89 mm witte en grijze uitloop 83 mm uitloop van alu buis 65 mm exact

D. Boor voldoende gaten in de goot (bv. 8 mm) en zet de goot met 4,8 mm rvs plaatschroeven en rvs ringen met neopreen, pag. F30,

vast. Plaats de schroeven zo goed mogelijk in het midden van de ruime gaten zodat de goot nog iets kan krimpen en uitzetten. 

E. Plaats de afvoerbuis, enz. Niet verlijmen als dat niet nodig is!

Deze handleiding is slechts een richtlijn, u dient de montagevolgorde aan het dak aan te passen. 

Er leiden meer wegen naar Rome.

1-5-2015

6 mm gat 

rups Contractors siliconenkit 
in de lengte van het profiel 

dot Contractors siliconenkit 
in de uiteinden van het profiel 
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1.

2.

3.

4.

5. het aluminium eindkapje past perfect

art. nr. p/m

blank p226m.... lengte: 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 meter

wit p226w.... lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

crème p226c.... lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

antraciet p226a.... lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

ral * p226r.... lengte: 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 meter

ral 7016 st = antraciet structuur ral 9001 = crème wit = ral 9016

groep: 10

art. nr. laag art. nr. hoog

blank 226eplm 226ephm

wit, crème

antraciet

ral * 226eplr 226ephr

art. nr. 2 m art. nr. 3 m art. nr. 4 m

blank p226hm2 p226hm3 p226hm4

wit p226hw2 p226hw3 p226hw4

ral * p226hr2 p226hr3 p226hr4

art. nr. per stuk

blank 226hepm

wit 226hepw

ral * 226hepr

groep: 10

groep: 10

groep: 10

Systeem 226-261

Dit is een van onze meest verkochte basisprofielen. 

Profiel 226 heeft een mooie vorm. 

Zie ook profiel 320 met een afdeklijst voor de schroeven.

Dit systeem isoleert goed en wordt veel gebruikt in serres;

profiel 226-261 i.c.m. P-profiel 27x aan de zijden.

VOORDELEN van aluminium afdekprofiel t.o.v.

brede klemrubbers of pvc kliklijsten:

geen lekkage door krimpende rubbers

aluminium vergaat niet en droogt niet uit

is stormvast, geen klapperde platen.

ook leverbaar in wit, crème en antraciet

Nieuw!!  F-profielen met eindkapjes !!

F9

Voorverpakte set 226-261

Ideaal voor montage op een houtconstructie waarvan de draagbalken aflopen. Balkbreedte minimaal 60 mm.

Per set: profiel 226, 2x rubber 226G, rubber 261. Maximaal 32 mm polycarbonaat plaatdikte.

Aluminium eindkapjes 226ep voor profiel 226

Voorverpakte set 226H-261 voor het maken van een hoek

Een 72 mm breed afdekprofiel voor het maken van een hoek (plaatdikte 16 mm: hoek min. 140
o
) in het dak. 

Ideaal voor hoeken in serres en het maken van prieeltjes. Maximale plaatdikte is 32 mm bij min. hoek van 160
0
.

Balkbreedte min.60 mm en max 62 mm; bij bredere balken is het maken van een hoek niet goed mogelijk!

Per set: profiel 226H, 2x rubber 226G, rubber 261. 

Aluminium eindkapje voor profiel 226H

OP AFLOPENDE BALKEN  -  systeem 226/261

€ 2,95

€ 5,10

€ 2,95

€ 5,10

€ 3,75

€ 6,15

€ 6,15

laag - t/m 25 mm

Zie pagina F12 voor de prijs van complete daken.

€ 39,00

1-5-2015

Nu ook leverbaar met 

ANTRACIET structuur 

poedercoating !

€ 46,00

€ 31,00

€ 43,00

€ 50,00

€ 62,00

226epl… € 5,10

€ 25,00

226eph… € 5,10
hoog - 32 mm

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

Aluminium eindkapje t/m 32 mm plaatdikte.

€ 8,80

€ 10,30

€ 10,30

€ 10,30

€ 13,80

€ 58,00

€ 22,00

Systeem 
226-261 

montage op 
min. 60 mm  
brede balken 

aluminium 
incl. rvs schroeven 

breedte 72 mm 

 
 

max. 32 mm dikte 

16 mm - min. 1400 
25, 32 mm - min. 1600 
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plaatdikte schroefmaat plaatdikte schroefmaat

226-261 10 mm 50 x 4,8 mm 226H-261 10 mm 50 x 4,8 mm

16 mm 60 x 4,8 mm 16 mm 60 x 4,8 mm

25 mm 60 x 4,8 mm 25 mm 70 x 4,8 mm

32 mm 70 x 4,8 mm 32 mm 80 x 4,8 mm

Maat schroeven

OP AFLOPENDE BALKEN  -  systeem 226/261 F101-5-2015

Voor systeem 226-261 en 226H-261 groep: 10

art. nr. per 50 per 300

Plaatschroef - Ph2 50 x 4,8 mm a2pl48050

60 x 4,8 mm a2pl48060

70 x 4,8 mm a2pl48070

80 x 4,8 mm a2pl48080

art. nr. per 50

wit kaprw50 wit

crème kaprc50 crème

antraciet kapr701650 antraciet

art. nr. per 50 per 500

        16 mm a2ring16 blank

art. nr. per 35

In ral * xxxx 50 x 4,8 mm a2pl4850r35

60 x 4,8 mm a2pl4860r35

70 x 4,8 mm a2pl4870r35

80 x 4,8 mm a2pl4880r35

Schroeven op 5 tot 10 cm van de 

uiteinden. Overige schroeven met 

ongeveer 30 cm tussenruimte.

Voor systeem 226-261 en 226H-261

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

Dubbele afdichting langs de gevel - L61 set

Voor het aan de bovenzijde dubbel waterdicht en tochtvrij afsluiten van uw dak.

Te gebruiken bij een dakhelling tot 15
0
. Neem contact met ons op als u een grotere dakhelling heeft.

Set bestaat uit:

 - aluminium waterslagprofielen met eindkapjes

 - hoogwaardige 80 mm brede butylband met dikke kleeflaag. Lengte = dakmaat + extra lengte

 - siliconenkit, per 6,5 meter daklengte ontvangt u 1 koker

Prijs zie tabel met prijzen voor COMPLETE daken.

gepoedercoat in RAL* kleur naar keuze

€ 4,08

€ 9,75

€ 4,85

€ 6,90

€ 4,85

€ 6,26

€ 8,05

€ 49,50

€ 25,80

€ 4,85

€ 39,30

kunststof dop + ring

€ 35,50*

RVS ring met 

elastomeer

€ 39,80*

€ 32,40

€ 28,30

€ 45,50*

€ 37,30*

Alumium goot met toebehoren  -  zie tabel met prijzen voor complete daken

eindkapjes MS-polymeer

uitloop 80 mm

Alumium goot met toebehoren  -  zie tabel met prijzen voor complete daken

gootkoppeling als de goot langer is dan 6,5 m

Zie pagina F12 voor de prijs van complete daken.

aluminium goot

 
 

 
 

 
 

 
 

butylband 

siliconenkit 

L61 
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P(laatbreedte) H A1 A2

980 mm 1000 mm 1030 mm 1000 mm

1050 mm 1070 mm 1100 mm 1070 mm

1230 mm 1250 mm 1280 mm 1250 mm

OP AFLOPENDE BALKEN  -  226/261  -  wat heeft u nodig

De maatverschillen tussen H, P en A zijn vast:   P = H-20 mm     A1 = H+30 mm     H = A-30 mm  

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

LET OP:  de h.o.h. maten van de profielen komen bij balken breder dan 60 mm niet overeen met de h.o.h. maten van de balken!

LET OP:  maat A2 = hart profiel tot buitenzijde balk, dus 2x 30mm smaller dan het bovenste dak.

F11

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

1-5-2015

1250 mm 1270 mm 1300 mm 1270 mm

pagina 1

K1 2

F35 3

F28 4

F36 5

F35 6

F33 - F34 7

F37 8

F37 9

F2 t/m F8

Rubber 261 op minimaal 60 mm brede balk en afdekprofiel 226 met twee rubbers

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

U-profiel 25x met gootje omhoog. Montage tussen de profielen. Lengte = h.o.h. koppelprofiel 226 - ongeveer 60 mm.

F- of P-profiel a/d gevel kant schuin zagen (mits overlengte). Afdekprofiel 226 voorboren. Eindkapjes monteren.

Bij verwarmde, gesloten ruimte: afdichtrubber 261G  of  afdichtprofiel P226F tussen constructie en onderzijde plaat.

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

Profiel 226-261 met eindkapje 226ep en P-profiel 27x  of  F-profiel, ref 22x, met eindkapje 223ep.

Butylband - breedte meestal 80 mm.

Afdichtkap L61 met eindkapjes  of  afdichtkap H75 bij dakhelling groter dan 15 graden. Afkitten met SilglazeN.

Algemene informatie en montage tips.

3x 20 mm 

 H = h.o.h. profiel   

 A1 = H + 30 mm   

30 mm 10 mm 

60 mm 

 P(laatbreedte) = H - 20 mm  

30 mm 40 mm 

1 

2 

6 

7 

15 mm  
ruimte 

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

5 
4 

3 9 

5 

8 

 H = h.o.h. profiel   

 P(laatbreedte) = B- 20 mm 

 A2 = H  
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COMPLEET: 226/261 met F-profielen  -  blank F121-5-2015

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.

*

*

*

*

*

*

*

ALU:  blank

uitval

1,5 m met L61

zonder L61 set

2 m met L61

zonder L61 set

2,5 m met L61

zonder L61 set

3 m met L61

zonder L61 set

3,5 m met L61

zonder L61 set

4 m met L61

zonder L61 set

4,5 m met L61

zonder L61 set

5 m met L61

zonder L61 set

6 m met L61

zonder L61 set

7 m met L61

zonder L61 set

vrijstaand: kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

OF:

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs afsluitringen met neopreen afdichting

Onderrubber (ref. 261), breedte 60mm voor op uw aflopende balken

Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.

Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

 * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Tegen gevel:

(met L61 set)

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 

Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

afgeronde richtprijzen, nettodakbreedte

€ 644 € 687

€ 644 € 688

€ 130 € 137 € 183 € 194 € 236 € 251 € 289 € 307

€ 189 € 474

€ 300 € 346 € 369 € 410

€ 590

€ 142 € 147 € 192 € 200 € 242

€ 165 € 173 € 227 € 238 € 288 € 303 € 350 € 368

€ 253 € 292 € 306 € 338

€ 342 € 364 € 395 € 421

€ 406

€ 107 € 112 € 148 € 157 € 190 € 201 € 232 € 246 € 274 € 290 € 316 € 335

€ 433 € 475 € 506

€ 198 € 261 € 275 € 334 € 352 € 406 € 429

€ 177 € 188 € 252 € 269 € 328 € 350 € 403 € 430 € 489 € 522 € 564 € 602

€ 212 € 223 € 296 € 312 € 380 € 402 € 464 € 491 € 553

€ 506 € 565 € 602

€ 153 € 163 € 218 € 231 € 282

€ 221 € 235 € 316 € 337 € 410 € 440 € 516 € 552 € 611 € 654 € 705 € 756

€ 256 € 270 € 359 € 381 € 462 € 492 € 576 € 613 € 675

€ 200 € 213 € 287 € 306 € 374 € 399 € 470 € 502 € 557 € 595

€ 350 € 426 € 451 € 531 € 563 € 621 € 664 € 724 € 773

€ 639 € 709 € 821 € 878

€ 816 € 892 € 956

€ 306 € 324 € 434 € 462 € 573 € 610 € 702

€ 290 € 306 € 409 € 434 € 529 € 562 € 659 € 700 € 773 € 827 € 901 € 963

€ 759

€ 521 € 558 € 642 € 687 € 762

€ 364 € 390 € 529 € 567 € 705

€ 757 € 808 € 930 € 994 € 1.109

€ 974

€ 756 € 870 € 933 € 1.045 € 1.122

€ 1.051 € 1.128

€ 1.190 € 1.290 € 1.384

€ 1.210 € 1.299

€ 114 € 114

16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

€ 885 € 972 € 1.041

€ 339 € 460 € 493 € 613 € 657 € 756 € 810 € 909

€ 352 € 374

€ 10

7,49 m7 m6,42 m

€ 289 € 391 € 418

€ 31 € 31 € 42 € 42 € 42

€ 235 € 248 € 330

€ 271 € 366 € 390 € 477 € 510 € 598

€ 709 € 816 € 871 € 973 € 1.043 € 1.131 € 1.213

€ 255

Meest verkocht !

€ 399 € 425 € 573 € 611

€ 747 € 826

€ 504 € 536 € 665

€ 137 € 137

3 m2,14 m2 m 6 m5,35 m5 m4,28 m4 m3,21 m

€ 71 € 71 € 71 € 114 € 114 € 114 € 114

€ 317

€ 270

€ 723 € 786 € 841

€ 438 € 485 € 517

€ 359 € 396 € 420

€ 16 € 16 € 31 € 31 € 31 € 31

met koppeling

€ 71
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1-5-2015 F12aCOMPLEET: 226/261 met F-profielen  -  wit, crème of antraciet

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.

*

*

*

*

*

*

*

uitval

1,5 m met

2 m met

2,5 m met

3 m met

3,5 m met

4 m met

4,5 m met

5 m met

6 m met

7 m met

OF:

afgeronde richtprijzen, netto

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs afsluitringen met neopreen afdichting

Onderrubber (ref. 261), breedte 60mm voor op uw aflopende balken

Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.

Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met L61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

vrijstaand:

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

€ 387 € 405 € 539 € 567 € 703 € 739 € 855 € 901 € 998 € 1.062

€ 371

€ 844 € 974 € 1.038 € 1.166 € 1.243

€ 20 € 30 € 30 € 59 € 79 € 79€ 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 79

dakbreedte

€ 420 € 446 € 601 € 640 € 793

€ 904 € 1.018 € 1.083 € 1.174 € 1.251

€ 1.347 € 1.437

€ 1.067 € 1.131 € 1.263 € 1.349 € 1.465 € 1.564

€ 1.379

€ 367 € 389 € 524 € 557 € 692 € 736 € 849

€ 335 € 354 € 474 € 501 € 624 € 660 € 763 € 808 € 901 € 956 € 1.051 € 1.115

€ 472 € 497 € 667 € 705 € 872 € 923

€ 419 € 441 € 590 € 622 € 771 € 815 € 942 € 997 € 1.114 € 1.190 € 1.292

€ 387 € 514 € 539 € 658 € 690 € 812 € 853 € 945 € 1.005 € 1.096 € 1.164

€ 319 € 336 € 449 € 474 € 579 € 611 € 719 € 760 € 849 € 898 € 979 € 1.036

€ 308 € 322 € 425 € 447 € 543 € 572 € 672 € 708 € 779 € 833 € 905 € 966

€ 256 € 271 € 360 € 382 € 464 € 493 € 579 € 616 € 683 € 727 € 787 € 838

€ 208 € 219 € 293 € 310 € 378 € 400 € 464 € 491 € 560 € 592 € 645 € 683

€ 235 € 248 € 332 € 351 € 429 € 454 € 537 € 569 € 634 € 672 € 731 € 776

€ 286 € 299

€ 192 € 201 € 268 € 282 € 344 € 362 € 420 € 443 € 496 € 523 € 583 € 615

€ 260 € 271 € 359 € 375 € 457 € 479 € 556 € 584 € 656 € 699 € 762 € 811

€ 155 € 163 € 217 € 227 € 278 € 292 € 339 € 357 € 400 € 422 € 461 € 487

€ 244 € 253 € 333 € 347 € 423 € 441 € 513 € 536 € 592 € 630 € 701 € 743

€ 129 € 134 € 178 € 186 € 227 € 238 € 276 € 290 € 325 € 341 € 374 € 393

€ 207 € 214 € 282 € 293 € 357 € 371 € 432 € 450 € 496 € 528 € 579 € 614

3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

€ 180 € 186 € 243 € 251 € 306 € 317 € 369 € 382 € 421 € 448 € 492 € 521

2 m 2,14 m 3 m

ALU:  wit, crème of antraciet

3,21 m 4 m 4,28 m

5X 3-wandig 5X

€ 397 € 416 € 508 € 533 € 630 € 662 € 730 € 779 € 849 € 904

€ 1.169 € 1.243

5 m 5,35 m 6 m 6,42 m 7 m 7,49 m

€ 92 € 92 € 92 € 92 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 180 € 180

met koppeling

kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



1-5-2015 F12bCOMPLEET: 226/261 met P-profielen  -  blank

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.

*

*

*

*

*

*

*

uitval

1,5 m met

2 m met

2,5 m met

3 m met

3,5 m met

4 m met

4,5 m met

5 m met

6 m met

7 m met

OF:

afgeronde richtprijzen, netto

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie ***

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

16 mm brons - 5X structuur

16 mm 6-wandig voor betere isolatie

32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met L61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

+ ms-polymeer

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

+ eindkap

+ uitloop

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

vrijstaand:

L 70x40 profiel

€ 404 € 453 € 479 € 522 € 552

€ 616 € 652

€ 201 € 209 € 263 € 274 € 324 € 339 € 386

€ 134 € 139

€ 239 € 248 € 312 € 326 € 385 € 403 € 468

dakbreedte

€ 176 € 184 € 217

2,06m 2,2 m 3,06 m 3,27 m 4,06 m 4,34 m 5,06 m 5,41 m 6,06 m 6,48 m 7,06 m 7,55 m

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

€ 228 € 259 € 273 € 301 € 317 € 343 € 362

5X 3-wandig

€ 169 € 174 € 219 € 227 € 269 € 280 € 320 € 333 € 365 € 386 € 423 € 447

€ 166 € 174 € 219 € 230 € 272 € 287 € 325 € 344 € 389 € 411 € 442 € 467

€ 266 € 277 € 350 € 366 € 444 € 466 € 528 € 555 € 607 € 645 € 698 € 741

€ 231 € 242 € 306 € 323 € 392 € 414 € 468 € 495 € 543 € 576 € 618 € 657

€ 204 € 213 € 268 € 282 € 333 € 351 € 407 € 430 € 471 € 499 € 536 € 567

€ 490 € 535 € 567

€ 269 € 282 € 366 € 385 € 453 € 478 € 539 € 571 € 626 € 664 € 723 € 767

€ 304 € 317 € 409 € 429 € 505 € 530 € 600 € 631 € 690 € 733 € 803 € 852

€ 370 € 386 € 500 € 524 € 619 € 652 € 739 € 780 € 864 € 918 € 991 € 1.053

€ 322 € 337 € 436 € 457 € 539 € 568 € 642 € 679 € 751 € 800 € 862 € 918

€ 287 € 301 € 392 € 414 € 487 € 516 € 582 € 618 € 687 € 731 € 782 € 833

€ 406 € 424 € 535 € 562 € 663 € 700 € 802 € 848 € 926 € 986 € 1.063 € 1.131

€ 371 € 389 € 491 € 518 € 611 € 648 € 742 € 787 € 862 € 917 € 982 € 1.046

€ 335 € 351 € 456 € 481 € 567 € 600 € 678 € 719 € 800 € 849 € 911 € 968

€ 436 € 458 € 578 € 611 € 731 € 775 € 874 € 929 € 1.017 € 1.082 € 1.170 € 1.246

€ 471 € 493 € 622 € 655 € 783 € 827 € 934 € 989 € 1.081 € 1.151 € 1.250 € 1.331

€ 16 € 16 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 42 € 42 € 47 € 47

€ 536 € 561 € 709 € 747 € 893 € 944 € 1.067 € 1.130 € 1.246 € 1.327 € 1.427 € 1.521

€ 501 € 526 € 666 € 704 € 841 € 892 € 1.006 € 1.070 € 1.182 € 1.258 € 1.347 € 1.436

€ 114 € 114 € 114 € 137 € 154

met koppeling

€ 71 € 71 € 71 € 71 € 114 € 114 € 114

Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs afsluitringen met neopreen afdichting

Onderrubber (ref. 261), breedte 60mm voor op uw aflopende balken

Aluminium P-opvulprofielen (ref. 273) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

Aluminium eindkapjes voor de afdekprofielen, passen perfect

Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen

ALU:  blank

kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



1-5-2015 F12cCOMPLEET: 226/261 met P-profielen  -  wit, crème of antraciet

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.

*

*

*

*

*

*

*

uitval

1,5 m met

2 m met

2,5 m met

3 m met

3,5 m met

4 m met

4,5 m met

5 m met

6 m met

7 m met

OF:

afgeronde richtprijzen, netto

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

vrijstaand:

L 70x40 profiel

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met L61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

€ 888 € 933 € 1.027 € 1.081 € 1.165 € 1.229

€ 59 € 59

€ 216 € 221 € 279 € 287 € 341 € 352 € 404 € 418 € 457 € 484 € 527 € 557

2,06m 2,2 m 3,06 m 3,27 m 4,06 m 4,34 m 5,06 m 5,41 m 6,06 m 6,48 m 7,06 m 7,55 m

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

€ 254 € 262 € 329 € 340 € 404 € 419 € 479 € 497 € 555 € 587 € 637 € 673

€ 203 € 210 € 264 € 275 € 325 € 340 € 386 € 404 € 458 € 480 € 520 € 545

€ 164 € 170 € 213 € 222 € 262 € 273 € 312 € 325 € 361 € 377 € 410 € 429

€ 259 € 268 € 335 € 348 € 410 € 429 € 497 € 520 € 573 € 601 € 649 € 681

€ 310 € 319 € 400 € 413 € 489 € 508 € 590 € 613 € 670 € 707 € 767 € 809

€ 378 € 391 € 500 € 519 € 611 € 636 € 722 € 753 € 822 € 871 € 952 € 1.006

€ 331 € 342 € 430 € 446 € 539 € 561 € 638 € 666 € 727 € 770 € 833 € 882

€ 279 € 290 € 364 € 381 € 460 € 482 € 546 € 573 € 631 € 663 € 716 € 754

€ 392 € 407 € 521 € 543 € 638 € 668 € 756 € 793 € 875 € 929 € 1.000 € 1.061

€ 341 € 355 € 456 € 477 € 559 € 589 € 663 € 700 € 778 € 822 € 882 € 933

€ 327 € 339 € 435 € 454 € 532 € 557 € 629 € 661 € 726 € 764 € 834 € 879

€ 420 € 436 € 561 € 585 € 690 € 723 € 820 € 861 € 961 € 1.010 € 1.090 € 1.147

€ 471 € 488 € 626 € 650 € 769 € 802 € 913 € 954 € 1.057 € 1.116 € 1.208 € 1.275

€ 59 € 59 € 59 € 79 € 79 € 89 € 89

€ 881 € 1.049 € 1.100 € 1.244 € 1.307 € 1.439

€ 1.151 € 1.214 € 1.343 € 1.419 € 1.524 € 1.613

dakbreedte

€ 710 € 845 € 889 € 1.002 € 1.057 € 1.159

€ 30 € 30 € 59

€ 648 € 674 € 843 € 1.526 € 1.641 € 1.741

€ 597 € 622 € 778 € 816 € 970 € 1.021

€ 520 € 542 € 677 € 1.225 € 1.327 € 1.404

€ 572

€ 92 € 92 € 92 € 92 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 180 € 203

met koppeling

€ 594 € 742 € 775 € 924 € 968 € 1.095 € 1.150 € 1.256 € 1.331 € 1.445 € 1.532

€ 512 € 530 € 665 € 692 € 817 € 854 € 981 € 1.026 € 1.123 € 1.188 € 1.283 € 1.357

€ 461 € 479 € 599 € 627 € 738 € 775

Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs afsluitringen met neopreen afdichting

Onderrubber (ref. 261), breedte 60mm voor op uw aflopende balken

Aluminium P-opvulprofielen (ref. 273) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

Aluminium eindkapjes voor de afdekprofielen, passen perfect

Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen

ALU:  wit, crème of antraciet

kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



1-5-2015COMPLEET: 226/261 met P-profielen  -  blank  -  32 mm ! F12d

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 32 mm  7X 3,7 kg/m² helder breedte 1250 mm H = 1270 mm max. A = 1300 mm max.

*

*

*

*

*

*

*

uitval

1,5 m met

2 m met

2,5 m met

3 m met

3,5 m met

4 m met

4,5 m met

5 m met

6 m met

7 m met

afgeronde richtprijzen, netto

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

vrijstaand: kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met L61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

€ 1.108 € 1.528 € 1.406 € 1.843

€ 2.186

€ 42

€ 71 € 114 € 114 € 114 € 164

€ 882 € 820 € 1.200

8,95 m7,68 m6,41 m5,14 m3,87 m2,60 m

helder reflecto helder reflecto helder reflecto helder reflecto helder reflecto helder reflecto

met koppeling

€ 16 € 31 € 42

€ 2.283

€ 842 € 780 € 1.148 € 1.056 € 1.468 € 1.345 € 1.774 € 1.621 € 2.094 € 1.910 € 2.400

€ 718 € 771 € 968 € 1.047 € 1.229 € 1.334 € 1.475 € 1.606 € 1.729 € 1.887 € 1.993 € 2.177

€ 678 € 731 € 916 € 995 € 1.168 € 1.273 € 1.406 € 1.537 € 1.644 € 1.802 € 1.896 € 2.080

€ 673 € 726 € 915 € 993 € 1.152 € 1.257 € 1.404 € 1.535 € 1.650 € 1.807 € 1.891 € 2.075

€ 633 € 686 € 863 € 941 € 1.092 € 1.197 € 1.335 € 1.467 € 1.565 € 1.722 € 1.794 € 1.978

€ 1.033 € 1.119 € 1.224 € 1.280 € 1.402

€ 643 € 696 € 896 € 975 € 1.132 € 1.237 € 1.368 € 1.499 € 1.625 € 1.782 € 1.864 € 2.047

€ 603 € 656 € 844 € 923 € 1.072 € 1.177 € 1.299 € 1.430 € 1.540 € 1.697 € 1.767 € 1.951

€ 1.085 € 1.177 € 1.256 € 1.363

€ 409 € 439 € 567 € 613 € 711 € 773 € 856 € 932 € 1.000 € 1.092 € 1.159 € 1.266

€ 491 € 526 € 677 € 729 € 846 € 916 € 1.014 € 1.102 € 1.204 € 1.309 € 1.377 € 1.499

€ 397 € 424 € 535 € 574 € 683 € 736 € 817 € 883 € 959 € 1.038 € 1.097 € 1.189

€ 357 € 384 € 483 € 522 € 623 € 675 € 748 € 814 € 874 € 953 € 1.000 € 1.092

€ 622 € 675 € 711 € 772

€ 375 € 401 € 508 € 548 € 638 € 691 € 782 € 848 € 919 € 998 € 1.053 € 1.145

€ 335 € 361 € 456 € 496 € 578 € 630 € 713 € 779 € 834 € 913 € 956 € 1.048

€ 649 € 695

€ 204 € 217 € 274 € 293 € 343 € 369 € 413 € 445 € 482 € 522 € 552 € 598

€ 295 € 313 € 396 € 422 € 492 € 527 € 589 € 633 € 707 € 760 € 808 € 869

dakbreedte

€ 244 € 257 € 326 € 345 € 404 € 430 € 482 € 514 € 567 € 606

€ 1.690 € 2.179 € 1.995 € 2.497

€ 255 € 273 € 344 € 370 € 432 € 467 € 520 € 564

€ 449 € 479 € 619 € 665 € 772 € 833 € 925 € 1.001

€ 451 € 486 € 625 € 677 € 785 € 855 € 945

€ 154

met koppeling

€ 31 € 62

ALU:  blank

GRATIS ventilerende en dichte AntiDust® tape voor op de open kanalen.

Aluminium U-profielen (ref. 256) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs ringen met neopreen afdichting

Onderrubber (ref. 261), breedte 60mm voor op uw aflopende balken

Aluminium P-opvulprofielen (ref. 276) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

Aluminium eindkapjes voor de afdekprofielen, passen perfect

Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen

of opaalwit REFLECTO

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



COMPLEET: 226/261 met P-profielen  -  w, c, a  -  32 mm ! F12e1-5-2015

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 32 mm  7X 3,7 kg/m² helder breedte 1250 mm H = 1270 mm max. A = 1300 mm max.

*

*

*

*

*

*

*

uitval

1,5 m met

2 m met

2,5 m met

3 m met

3,5 m met

4 m met

4,5 m met

5 m met

6 m met

7 m met

zonder L61 set

vrijstaand:

L 70x40 profiel

Aluminium U-profielen (ref. 256) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

Onderrubber (ref. 261), breedte 60mm voor op uw aflopende balken

Aluminium eindkapjes voor de afdekprofielen, passen perfect

Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen

of opaalwit REFLECTO

ALU:  wit, crème of antraciet afgeronde richtprijzen, netto

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

zonder L61 set

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met L61 set)

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

 * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

€ 425 € 478 € 511 € 557 € 597 € 637 € 683

€ 359 € 376 € 475 € 501 € 588 € 623

dakbreedte
2,60 m 3,87 m 5,14 m 6,41 m 7,68 m 8,95 m

helder reflecto helder reflecto helder reflecto helder reflecto helder reflecto helder reflecto

€ 301 € 314 € 398 € 418 € 491 € 518 € 585 € 617 € 685 € 725 € 782 € 828

€ 240 € 253 € 319 € 339 € 399

€ 700 € 744 € 835 € 888 € 952 € 1.013

€ 297 € 314 € 396 € 422 € 495 € 530 € 594 € 638 € 708 € 760 € 807 € 868

€ 453 € 479 € 606 € 645 € 755 € 808 € 919 € 985 € 1.076 € 1.155 € 1.229 € 1.321

€ 391 € 417 € 527 € 566 € 662 € 715 € 813 € 878 € 948 € 1.027 € 1.084 € 1.176

€ 473 € 499 € 628 € 667 € 794 € 847 € 946 € 1.012 € 1.105 € 1.184 € 1.261 € 1.352

€ 411 € 437 € 549 € 588 € 701 € 754 € 839 € 905 € 977 € 1.056 € 1.115 € 1.207

€ 530 € 560 € 719 € 765 € 890 € 951 € 1.061 € 1.138 € 1.240 € 1.332 € 1.430 € 1.537

€ 468 € 499 € 640 € 686 € 797 € 859 € 955 € 1.031 € 1.112 € 1.204 € 1.284 € 1.391

€ 571 € 606 € 775 € 828 € 961 € 1.031 € 1.146 € 1.234 € 1.354 € 1.459 € 1.544 € 1.666

€ 510 € 545 € 696 € 749 € 868 € 938 € 1.040 € 1.127 € 1.226 € 1.331 € 1.398 € 1.521

€ 756 € 808 € 1.036 € 1.115 € 1.298 € 1.403 € 1.560 € 1.691 € 1.844 € 2.001 € 2.109 € 2.293

€ 694 € 747 € 957 € 1.036 € 1.205 € 1.310 € 1.453 € 1.584 € 1.716 € 1.873 € 1.964 € 2.148

€ 790 € 843 € 1.058 € 1.137 € 1.322 € 1.427 € 1.601 € 1.732 € 1.873 € 2.030 € 2.140 € 2.324

€ 1.005 € 944 € 1.347 € 1.255 € 1.700 € 1.577 € 2.038 € 1.885 € 2.399 € 2.215 € 2.741 € 2.526

€ 728 € 781 € 979 € 1.058 € 1.229 € 1.334 € 1.494 € 1.625 € 1.745 € 1.902 € 1.995 € 2.179

€ 830 € 882 € 1.102 € 1.181 € 1.385 € 1.490 € 1.654 € 1.785 € 1.930 € 2.088 € 2.217 € 2.401

€ 30 € 59 € 59 € 79 € 89 € 119

€ 92 € 151 € 151 € 151 € 203 € 217

met koppeling met koppeling

GRATIS ventilerende en dichte AntiDust® tape voor op de open kanalen.

Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs ringen met neopreen afdichting

Aluminium P-opvulprofielen (ref. 276) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel

€ 943 € 882 € 1.268 € 1.176 € 1.607 € 1.485 € 1.932 € 1.779 € 2.271 € 2.087 € 2.595 € 2.381

€ 768 € 820 € 1.023 € 1.102 € 1.292 € 1.397 € 1.547 € 1.679 € 1.802 € 1.960 € 2.072 € 2.256
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OP AFLOPENDE BALKEN  -  systeem 320/261 F13

Systeem 320-261

Systeem 320/261 is vergelijkbaar

met 226-261, maar heeft een 

gladde aluminium afdeklijst voor 

de schroeven.

Geschikt voor glas.

, Zijafwerking met een F-profiel

(alleen voor open ruimte) of

koppelprofiel 320/261 met een

P-profiel voor gesloten ruimte.

Isoleert goed en wordt veel gebruikt in serres waarin de zijden afgewerkt worden met profiel 320-261 en een P-profiel (ref. 27x). 

Bij een open constructie kunnen de zijden met F-profielen afgewerkt worden (zie voorbeeld hierboven).

De 320 profielen van 6 meter lengte worden met twee aluminium afdeklijsten van 3 meter geleverd.

Voorverpakte set 320-261 groep: 10

Ideaal voor montage op een houtconstructie waarvan de draagbalken aflopen. Balkbreedte minimaal 60 mm.

Maximale plaatdikte is 32 mm. De schroeven vallen onder een aluminium afdeklijst. 

Per set: aluminium profiel 320 + aluminium afdeklijst, 2x rubber 280G, rubber 261. 

art. nr. p/m

blank p320m…. lengte: 1 1,5 2 3 4 6 meter

wit p320w…. lengte: 1 1,5 2 3 4 6 meter

ral * p320r…. lengte: 1 1,5 2 3 4 6 meter

Zie ook systeem 226-261 voor antraciet, crème  en ral kleur !

Voorverpakte set 320H-261 voor het maken van een hoek groep: 10

Identiek aan de standaard set echter met een rond rubber in profiel 320 voor het maken van een hoek (min. 150
0
).

Ideaal voor montage op een houtconstructie waarvan de draagbalken aflopen. 

Balkbreedte min.60 mm en max 62 mm; bij bredere balken is het maken van een hoek niet goed mogelijk!

Per set: aluminium profiel 320 + aluminium afdeklijst, 2x rubber 280HG, rubber 261.

art. nr. p/m

blank p320hm…. lengte: 2 3 4 6 meter

wit p320hw…. lengte: 2 3 4 6 meter

ral * p320hr…. lengte: 2 3 4 6 meter

Zie ook systeem 226-261 voor antraciet, crème  en ral kleur !

Aluminium eindkapjes 320ep voor profiel 320 groep: 10

art. nr. laag art. nr. hoog

blank 320eplm 320ephm

wit 320eplw 320ephw

crème 320eplc 320ephc

€ 2,95

€ 5,10

€ 5,10

€ 2,95

€ 5,10

€ 5,10

Zie pagina F16 voor de prijs van complete daken.

laag - t/m 25 mm

min. hoek 150 graden

1-5-2015

hoog - 32 mm

€ 15,30

€ 19,00

€ 28,50

€ 16,70

€ 20,50

€ 29,85

Systeem 320-261 
montage op 
min. 60 mm  
brede balken 

max. 32 mm dikte 

max. 16 mm dikte 

Aluminium 
afdeklijst 

voor de 
schroeven 

aluminium 
incl. rvs schroeven 
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OP AFLOPENDE BALKEN  -  systeem 320/261 F14

Maat schroeven

plaatdikte schroefmaat plaatdikte schroefmaat

320-261 10 mm 45 x 4,8 mm 320H-261 10 mm 60 x 4,8 mm

16 mm 60 x 4,8 mm 16 mm 60 x 4,8 mm

25 mm 60 x 4,8 mm

32 mm 70 x 4,8 mm

Voor systeem 320-261 en 320H-261 Schroeven op 5 tot 10 cm van de uiteinden. Overige schroeven met ongeveer 30 cm tussenruimte. groep: 10

art. nr. per 50 per 300

Plaatschroef - Ph2 45 x 4,8 mm a2pl48045

50 x 4,8 mm a2pl48050

60 x 4,8 mm a2pl48060

70 x 4,8 mm a2pl48070

Dubbele afdichting langs de gevel - M61 set

Voor het aan de bovenzijde dubbel waterdicht en tochtvrij afsluiten van uw dak.

Te gebruiken bij een dakhelling tot 15
0
. Neem contact met ons op als u een grotere dakhelling heeft.

Set bestaat uit:

 - aluminium waterslagprofielen met eindkapjes

 - hoogwaardige 80 mm brede butylband met dikke kleeflaag. Lengte = dakmaat + 10%

 - siliconenkit, per 6,5 meter daklengte ontvangt u 1 koker

Prijs zie tabel met prijzen voor COMPLETE daken.

schroeven vallen onder een afdeklijst (geen dop of ring nodig)
€ 6,26

1-5-2015

€ 28,30

€ 32,40€ 6,90

€ 39,30

€ 31,60

€ 8,05

€ 6,76

Alumium goot met toebehoren  -  zie tabel met prijzen voor complete daken

gootkoppeling als de goot langer is dan 6,5 m

eindkapjes MS-polymeer

uitloop 80 mm

Zie pagina F16 voor de prijs van complete daken.

aluminium goot

 
 

 
 

incl. rvs schroeven 

 
 
 
 

butylband 

siliconenkit 

M61  

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



OP AFLOPENDE BALKEN  -  320/261  -  wat heeft u nodig F15

De maatverschillen tussen H, P en A zijn vast:   P = H-20 mm     A1 = H+30 mm     H = A1-30 mm  

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

LET OP:  de h.o.h. maten van de profielen komen bij balken breder dan 60 mm niet overeen met de h.o.h. maten van de balken!

LET OP:  maat A2 = hart profiel tot buitenzijde balk, dus 2x 30mm smaller dan het bovenste dak.

P(laatbreedte) H A1 A2

980 mm 1000 mm 1030 mm 1000 mm

1050 mm 1070 mm 1100 mm 1070 mm

1230 mm 1250 mm 1280 mm 1250 mm

1-5-2015

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

1250 mm 1270 mm 1300 mm 1270 mm

pagina 1 Rubber 261 op minimaal 60 mm brede balk en afdekprofiel 320 met twee rubbers

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

F35 3 U-profiel 25x met gootje omhoog. Montage tussen de profielen. Lengte = h.o.h. koppelprofiel 320 - ongeveer 60 mm.

F28 4 F- of P-profiel a/d gevel kant schuin zagen (mits overlengte). Afdekprofiel 320 voorboren. Eindkapjes monteren.

F36 5 Bij verwarmde, gesloten ruimte: afdichtrubber 261G  of  afdichtprofiel P226F 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 320-261 met eindkapje 320ep en P-profiel 27x  of  F-profiel, ref 22x, met eindkapje 223ep.

F37 8 Butylband - breedte meestal 80 mm.

F37 9 Afdichtkap M61 met eindkapjes  of  afdichtkap H75 bij dakhelling groter dan 15 graden. Afkitten met SilglazeN.

F2 t/m F8 Algemene informatie en montage tips.

3x 20 mm 

30 mm 
10 mm 

60 mm 

30 mm 40 mm 

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

1 

2 

6 

7 

5 
4 

3 9 

5 

8 

15 mm  
ruimte 

 H = h.o.h. profiel   

 P(laatbreedte) = H- 20 mm  

 A1 = H + 30 mm   

 A2 = H  

 H = h.o.h. profiel  

 P(laatbreedte) = B - 20 mm  
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COMPLEET: 320/261 met F-profielen  -  blank F161-5-2015

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel + afdeklijst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven 

* Onderrubber (ref. 261), breedte 60mm voor op uw aflopende balken

* Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  blank afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met M61

zonder M61 set

2 m met M61

zonder M61 set

2,5 m met M61

zonder M61 set

3 m met M61

zonder M61 set

3,5 m met M61

zonder M61 set

4 m met M61

zonder M61 set

4,5 m met M61

zonder M61 set

5 m met M61

zonder M61 set

6 m met M61

zonder M61 set

vrijstaand: kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF:

DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met M61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

Tegen gevel:

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

5X 3-wandig

6,42 m 7 m 7,49 m

dakbreedte

€ 388 € 410 € 579 € 611 € 775 € 819 € 966 € 1.020 € 1.157 € 1.228 € 1.356 € 1.437

€ 352 € 374 € 534 € 567 € 722 € 765 € 903 € 958

€ 10 € 16 € 16 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 42 € 42 € 42

€ 344 € 362 € 515 € 543 € 692 € 729 € 863 € 909 € 1.029 € 1.089 € 1.214 € 1.283

€ 1.091 € 1.157 € 1.273 € 1.350

€ 308 € 327 € 470 € 498 € 639 € 675 € 801 € 847 € 963 € 1.018 € 1.132 € 1.195

€ 328 € 344 € 489 € 514 € 650 € 683 € 818 € 859 € 974 € 1.028 € 1.143 € 1.205

€ 292 € 308 € 444 € 469 € 597 € 629 € 755 € 796 € 908 € 957 € 1.060 € 1.118

€ 279 € 293 € 408 € 430 € 538 € 567 € 674 € 711 € 799 € 848 € 936 € 992

€ 243 € 257 € 364 € 385 € 485 € 514 € 612 € 648 € 733 € 776 € 854 € 905

€ 260 € 272 € 383 € 402 € 506 € 531 € 635 € 667 € 752 € 796 € 883 € 933

€ 224 € 236 € 338 € 357 € 452 € 477 € 572 € 604 € 686 € 725 € 801 € 845

€ 228 € 239 € 332 € 348 € 436 € 458 € 539 € 567 € 644 € 682 € 756 € 799

€ 192 € 203 € 287 € 304 € 382 € 404 € 477 € 504 € 578 € 611 € 673 € 711

€ 112 € 118 € 164

€ 206 € 215 € 300 € 314 € 394 € 413 € 488 € 511 € 577 € 610 € 685 € 722

€ 170 € 179 € 256 € 269 € 341 € 359 € 426 € 449 € 511 € 538 € 603 € 635

€ 175 € 182 € 250 € 261 € 325 € 339 € 400 € 418 € 469 € 496 € 552 € 582

€ 139 € 146 € 205 € 216 € 271 € 286 € 337 € 355 € 403 € 425 € 469 € 495

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X

3,21 m 4 m 4,28 m 5 m 5,35 m 6 m

3-wandig

€ 343 € 385 € 406 € 453 € 477

€ 172 € 216 € 226 € 267 € 281 € 319 € 335 € 370 € 389

€ 71 € 71 € 71 € 71 € 114 € 114 € 114 € 114 € 114 € 114 € 137 € 137

met koppeling

2 m

€ 148 € 154 € 209 € 217 € 269 € 280 € 330

2,14 m 3 m
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COMPLEET: 320/261 met F-profielen  -  wit F16a1-5-2015

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel + afdeklijst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven 

* Onderrubber (ref. 261), breedte 60mm voor op uw aflopende balken

* Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  wit (ral 9016) afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met M61

zonder M61 set

2 m met M61

zonder M61 set

2,5 m met M61

zonder M61 set

3 m met M61

zonder M61 set

3,5 m met M61

zonder M61 set

4 m met M61

zonder M61 set

4,5 m met M61

zonder M61 set

5 m met M61

zonder M61 set

6 m met M61

zonder M61 set

vrijstaand: kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF:

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met M61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

€ 952 € 1.091 € 1.141 € 1.272 € 1.329

dakbreedte

€ 20 € 30 € 30 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 79

€ 468 € 489 € 691 € 724 € 921 € 965 € 1.145 € 1.200

€ 365 € 381 € 545 € 570 € 725 € 758 € 911

€ 415 € 437 € 624 € 657 € 840 € 883 € 1.049 € 1.104 € 1.264 € 1.330 € 1.474 € 1.550

€ 79 € 79

€ 418 € 434 € 612 € 637 € 807 € 840 € 1.008 € 1.049 € 1.191 € 1.251 € 1.393 € 1.461

€ 1.364 € 1.441 € 1.596 € 1.683

€ 434 € 453 € 639 € 666 € 849 € 885 € 1.053 € 1.099 € 1.247 € 1.312 € 1.465 € 1.539

€ 382 € 400 € 571 € 599 € 767 € 804 € 957 € 1.003 € 1.147 € 1.201 € 1.343 € 1.407

€ 339 € 354 € 492 € 514 € 646 € 675 € 805 € 841 € 947 € 1.002 € 1.108 € 1.170

€ 286 € 301 € 425 € 447 € 564 € 593 € 709 € 745 € 848 € 891 € 986 € 1.037

€ 320 € 333 € 468 € 488 € 617 € 643 € 772 € 804 € 910 € 959 € 1.066 € 1.121

€ 267 € 280 € 401 € 420 € 535 € 561 € 676 € 708 € 810 € 848 € 944 € 989

€ 282 € 293 € 408 € 424 € 534 € 556 € 659 € 687 € 780 € 824 € 914 € 963

€ 230 € 241 € 341 € 357 € 452 € 474 € 563 € 591 € 681 € 713 € 792 € 830

€ 266 € 275 € 382 € 395 € 498 € 516 € 614 € 636 € 719 € 757 € 849 € 891

€ 213 € 222 € 315 € 328 € 416 € 434 € 518 € 540 € 619 € 646 € 727 € 759

€ 221 € 228 € 314 € 325 € 407 € 421 € 500 € 518 € 582 € 615 € 682 € 719

€ 168 € 175 € 246 € 257 € 325 € 340 € 404 € 422 € 482 € 504 € 561 € 586

€ 190 € 195 € 266 € 275 € 343 € 354 € 420 € 433 € 485 € 513 € 570 € 600

€ 137 € 142 € 199 € 207 € 261 € 272 € 324 € 337 € 386 € 402 € 448 € 467

2 m 2,14 m 3 m 3,21 m 4 m 4,28 m 5 m 5,35 m 6 m 6,42 m 7 m 7,49 m

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

5X 3-wandig 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig5X 3-wandig 5X

€ 92 € 92 € 92 € 92 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 180 € 180

met koppeling
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COMPLEET: 320/261 met P-profielen  -  blank F16b

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

1-5-2015

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel + afdeklijst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven 

* Onderrubber (ref. 261), breedte 60mm voor op uw aflopende balken

* Aluminium P-opvulprofielen (ref. 273) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes voor de afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  blank afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met M61

zonder M61 set

2 m met M61

zonder M61 set

2,5 m met M61

zonder M61 set

3 m met M61

zonder M61 set

3,5 m met M61

zonder M61 set

4 m met M61

zonder M61 set

4,5 m met M61

zonder M61 set

5 m met M61

zonder M61 set

6 m met M61

zonder M61 set

vrijstaand: kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF:

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met M61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

dakbreedte

€ 195 € 200 € 255 € 264 € 316 € 327 € 376 € 390 € 431 € 453 € 499 € 524

2,06m 2,2 m 3,06 m 3,27 m 4,06 m 4,34 m 5,06 m 5,41 m 6,06 m 6,48 m 7,06 m 7,55 m

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

€ 237 € 244 € 312 € 323 € 387 € 401 € 462 € 480 € 538 € 565 € 620 € 651

€ 201 € 208 € 267 € 278 € 333 € 348 € 399 € 418 € 472 € 493 € 538 € 563

€ 159 € 165 € 211 € 219 € 262 € 273 € 314 € 327 € 365 € 382 € 417 € 436

€ 263 € 272 € 348 € 362 € 434 € 452 € 525 € 548 € 610 € 637 € 695 € 727

€ 299 € 308 € 393 € 407 € 487 € 505 € 587 € 610 € 676 € 709 € 778 € 815

€ 383 € 396 € 513 € 532 € 635 € 661 € 758 € 790 € 876 € 920 € 1.013 € 1.063

€ 321 € 332 € 425 € 441 € 535 € 557 € 639 € 666 € 737 € 775 € 849 € 892

€ 285 € 296 € 380 € 397 € 481 € 503 € 576 € 604 € 671 € 704 € 766 € 804

€ 397 € 411 € 533 € 555 € 663 € 692 € 792 € 829 € 923 € 972 € 1.061 € 1.117

€ 361 € 375 € 488 € 510 € 609 € 638 € 730 € 766 € 857 € 901 € 978 € 1.029

€ 347 € 360 € 468 € 487 € 582 € 607 € 696 € 728 € 810 € 848 € 930 € 975

€ 454 € 471 € 613 € 638 € 766 € 798 € 918 € 959 € 1.077 € 1.126 € 1.229 € 1.286

€ 490 € 507 € 658 € 682 € 819 € 852 € 980 € 1.021 € 1.143 € 1.197 € 1.312 € 1.374

€ 581 € 602 € 771 € 804 € 968 € 1.011 € 1.158 € 1.213 € 1.344 € 1.414 € 1.548 € 1.630

€ 524 € 543 € 695 € 723 € 866 € 903 € 1.044 € 1.089 € 1.209 € 1.269 € 1.388 € 1.457

€ 488 € 507 € 651 € 678 € 813 € 849 € 981 € 1.027 € 1.143 € 1.198 € 1.305 € 1.369

€ 16 € 16 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 42 € 42 € 47 € 47

€ 545 € 566 € 726 € 759 € 914 € 958 € 1.096 € 1.150 € 1.278 € 1.343 € 1.465 € 1.542

€ 71 € 71 € 71 € 71 € 114 € 114 € 114 € 114 € 114 € 114 € 137 € 154

met koppeling
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COMPLEET: 320/261 met P-profielen  -  wit F16c

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel + afdeklijst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven 

* Onderrubber (ref. 261), breedte 60mm voor op uw aflopende balken

* Aluminium P-opvulprofielen (ref. 273) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes voor de afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  wit (ral 9016) afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met M61

zonder M61 set

2 m met M61

zonder M61 set

2,5 m met M61

zonder M61 set

3 m met M61

zonder M61 set

3,5 m met M61

zonder M61 set

4 m met M61

zonder M61 set

4,5 m met M61

zonder M61 set

5 m met M61

zonder M61 set

6 m met M61

zonder M61 set

vrijstaand: kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF:

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met M61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

1-5-2015

dakbreedte
2,06m 2,2 m 3,06 m 3,27 m 4,06 m 4,34 m 5,06 m 5,41 m 6,06 m 6,48 m 7,06 m 7,55 m

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

€ 252 € 257 € 328 € 336 € 405 € 416 € 481 € 495 € 547 € 574 € 631 € 661

€ 199 € 204 € 261 € 269 € 323 € 334 € 385 € 399 € 447 € 464 € 510 € 529

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

€ 250 € 257 € 329 € 340 € 407 € 422 € 486 € 504 € 571 € 592 € 649 € 675

€ 303 € 310 € 396 € 407 € 489 € 503 € 582 € 600 € 670 € 703 € 771 € 807

€ 406 € 417 € 531 € 548 € 663 € 685 € 789 € 816 € 904 € 947 € 1.037 € 1.086

€ 383 € 392 € 499 € 513 € 615 € 633 € 737 € 760 € 843 € 881 € 966 € 1.009

€ 331 € 340 € 432 € 446 € 534 € 552 € 641 € 664 € 743 € 770 € 844 € 876

€ 486 € 499 € 641 € 660 € 789 € 815 € 938 € 970 € 1.076 € 1.125 € 1.238 € 1.293

€ 433 € 446 € 573 € 593 € 708 € 733 € 842 € 874 € 976 € 1.014 € 1.116 € 1.161

€ 353 € 364 € 464 € 480 € 582 € 603 € 693 € 720 € 804 € 837 € 915 € 953

€ 440 € 455 € 585 € 607 € 724 € 753 € 863 € 899 € 1.008 € 1.052 € 1.147 € 1.198

€ 493 € 508 € 653 € 674 € 806 € 835 € 959 € 995 € 1.108 € 1.162 € 1.268 € 1.330

€ 657 € 675 € 861 € 888 € 1.065 € 1.102 € 1.276 € 1.321 € 1.469 € 1.535 € 1.681 € 1.756

€ 619 € 636 € 820 € 845 € 1.014 € 1.047 € 1.209 € 1.250 € 1.399 € 1.459 € 1.601 € 1.669

€ 566 € 583 € 753 € 777 € 933 € 966 € 1.113 € 1.154 € 1.299 € 1.348 € 1.479 € 1.536

€ 720 € 742 € 944 € 977 € 1.174 € 1.218 € 1.398 € 1.452 € 1.611 € 1.687 € 1.848 € 1.935

€ 667 € 689 € 877 € 909 € 1.092 € 1.136 € 1.301 € 1.356 € 1.511 € 1.576 € 1.726 € 1.803

€ 604 € 622 € 794 € 821 € 984 € 1.020 € 1.180 € 1.225 € 1.369 € 1.424 € 1.559 € 1.623

€ 30 € 30 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 79 € 79 € 89 € 89

€ 92 € 92 € 92 € 92 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 180 € 203

met koppeling
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OP DWARSBALKEN -  1,4 m vrijdragend - 226/227 F17

Systeem 226-227 (afgebeeld) en 320-227; pag. F21.

Deze combinatie van een aluminium onder- en bovenprofiel

is tot maximaal 1,4 meter vrijdragend.

Deze systemen zijn geschikt voor verwarmde ruimten en

worden vaak gebruikt voor het vervangen van

golfplaten door meerwandige polycarbonaat platen.

De draagbalken lopen dwars op de profielen.

Behalve op hout kunnen de profielen ook op aluminium

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

Profiel 320 heeft bredere rubbers dan profiel 226 en

een afdeklijst voor de schroeven.

Voorverpakte set 226-227 groep: 10

Per set: profiel 226, profiel 227 en 4x rubber 226G. Maximale plaatdikte is 32 mm.

art. nr. p/m

blank p2267m1 lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

wit p2267w1 lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

crème p2267c1 lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

antraciet p2267a1 lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

ral * p2267r1 lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 5 6 7 meter

ral 7016 st = antraciet structuur ral 9001 = crème wit = ral 9016

Aluminium eindkapjes 226ep voor profiel 226 groep: 10

art. nr. laag art. nr. hoog

blank 226eplm 226ephm

wit, crème

antraciet

ral * 226eplr 226ephr

Voorverpakte set 226H-227 voor het maken van een hoek groep: 10

Een 72 mm breed afdekprofiel voor het maken van een hoek (plaatdikte 16 mm: hoek min. 140
o
) in het dak. 

Ideaal voor hoeken in serres en het maken van prieeltjes. Maximale plaatdikte is 32 mm bij min. hoek van 160
0
.

Per set: profiel 226H, profiel 227 en 4x rubber 226G. 

art. nr. 2 m art. nr. 3 m art. nr. 4 m

blank p226h7m2 p226h7m3 p226h7m4

wit p226h7w2 p226h7w3 p226h7w4

ral * p226h7r2 p226h7r3 p226h7r4

Aluminium eindkapje voor profiel 226H groep: 10

Aluminium eindkapje t/m 32 mm plaatdikte.

art. nr. per stuk

blank 226hepm

wit 226hepw

ral * 226hepr

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

€ 3,75

€ 6,15

€ 6,15

€ 2,95 € 2,95

€ 5,10 € 5,10

hoog - 32 mm

1-5-2015

voor "hoekprofielen" 

van 6 meter,  zie 

systeem 320H-227

laag - t/m 25 mm
226epl… € 5,10

Nu ook leverbaar met 

ANTRACIET structuur 

poedercoating !

Zie pagina F20 voor de prijs van complete daken.

€ 13,60

€ 17,10

€ 17,10

€ 17,10

€ 25,20

€ 31,30

€ 54,00

226eph… € 5,10

€ 62,50

77.9

€ 108,00

€ 53,30

€ 66,60€ 39,00

€ 92,20

Systeem 
226-227 

montage op 
dwarsbalken 

16 mm - min. 1400 
25, 32 mm - min. 1600 

 
 

aluminium 
incl. rvs schroeven 

 
 

 

max. 32 mm dikte 

breedte 72 mm 
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OP DWARSBALKEN -  1,4 m vrijdragend - 226/227 F18

Maat schroeven

dikte aluminium kleur schroefmaat dikte aluminium kleur schroefmaat

226-227 10 mm alle kleuren  22 x 4,8 226H-227 10 mm blank en ral * xxxx  32 x 4,8

16 mm blank en ral * xxxx  32 x 4,8 10 mm wit, crème, antraciet  25 x 4,8

16 mm wit, crème, antraciet  25 x 4,8 16 mm blank en ral * xxxx  38 x 4,8

25 mm alle kleuren  38 x 4,8 16 mm wit, crème, antraciet  32 x 4,8

32 mm alle kleuren  45 x 4,8 25 mm alle kleuren  45 x 4,8

32 mm wit, crème, antraciet  50 x 4,8

32 mm blank en ral * xxxx  55 x 4,8

1-5-2015

Voor systeem 226-227 en 320-227 Schroeven op 5 tot 10 cm van de uiteinden. Overige schroeven met ongeveer 30 cm tussenruimte. groep: 10

art. nr. per 50 per 300

Plaatschroef 22 x 4,8 mm a2pl48022

Ph2 25 x 4,8 mm a2pl48025

32 x 4,8 mm a2pl48032

38 x 4,8 mm a2pl48038

45 x 4,8 mm a2pl48045

50 x 4,8 mm a2pl48050

55 x 4,8 mm a2pl48055

art. nr. per 50

wit kaprw50 wit

crème kaprc50 crème

antraciet kapr701650 antraciet

art. nr. per 50 per 500

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

50 x 4,8 mm a2pl4850r35

55 x 4,8 mm a2pl4855r35

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

Dubbele afdichting langs de gevel - L61 set

Voor het aan de bovenzijde dubbel waterdicht en tochtvrij afsluiten van uw dak.

Te gebruiken bij een dakhelling tot 15
0
. Neem contact met ons op als u een grotere dakhelling heeft.

Set bestaat uit:

 - aluminium waterslagprofielen met eindkapjes

 - hoogwaardige 80 mm brede butylband met dikke kleeflaag. Lengte = dakmaat + 10%

 - siliconenkit, per 6,5 meter daklengte ontvangt u 1 koker

Prijs zie tabel met prijzen voor COMPLETE daken.

gepoedercoat in RAL* kleur naar keuze

€ 10,40

€ 5,68

€ 31,60

€ 25,10

€ 4,08 € 25,80

€ 4,85

€ 32,20*

€ 32,90*

€ 33,60*

€ 35,30*

€ 35,50*

€ 6,90

    16 mm
RVS ring met 

elastomeer
a2ring16

€ 22,30

€ 4,85

€ 19,50

kunststof dop + ring

i.c.m. blanke profielen

€ 5,21

€ 6,76

€ 32,40

€ 53,50

€ 40,80*

€ 4,74

€ 5,18

€ 4,85

€ 22,10

Alumium goot met toebehoren  -  zie tabel met prijzen voor complete daken

gootkoppeling als de goot langer is dan 6,5 m

eindkapjes MS-polymeer

uitloop 80 mmaluminium goot

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

butylband butylband 

siliconenkit 

L61 of H75 
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OP DWARSBALKEN -  systeem 226/227 - wat heeft u nodig F19

De maatverschillen tussen H, P en A1 zijn vast:   P = H-20 mm     A1 = H+30 mm     H = A1-30 mm  

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

1-5-2015

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

1250 mm 1270 mm 1300 mm 32 mm

pagina 1 Onderprofiel 227 en afdekprofiel 226 met in totaal vier rubbers

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

F35 3 U-profiel 25x met gootje omhoog. Montage tussen de profielen. Lengte = h.o.h. onderprofiel 227 - ongeveer 60 mm.

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

F36 5 Bij verwarmde, gesloten ruimte: afdichtprofiel P226F 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 226-227 met eindkapje en P-profiel 27x. !!!!!

F37 8 Butylband - breedte meestal 80 mm.

F37 9 Afdichtkap L61 met eindkapjes  of  afdichtkap H75 bij dakhelling groter dan 15 graden. 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 balken  =  (aantal platen) x H + (2 x 30mm)  

profiel 227 

1 

2 

6 

7 

5 
4 

3 9 

5 

8 

15 mm  
ruimte 

A = max. 1,4 meter 

 H = h.o.h. profiel   

 P(laatbreedte) = H - 20 mm  

 A1 = H + 30 mm   
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COMPLEET: 226/227 met F-profielen  -  blank F201-5-2015

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs ringen met neopreen afdichting

* Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken

* Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  blank afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met L61

zonder L61 set

2 m met L61

zonder L61 set

2,5 m met L61

zonder L61 set

3 m met L61

zonder L61 set

3,5 m met L61

zonder L61 set

4 m met L61

zonder L61 set

4,5 m met L61

zonder L61 set

5 m met L61

zonder L61 set

6 m met L61

zonder L61 set

7 m met L61

zonder L61 set

vrijstaand: kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF:

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met L61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

16 mm 6-wandig voor betere isolatie

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

€ 71 € 71 € 71 € 71 € 114 € 114 € 114 € 114 € 114 € 114 € 137 € 137

met koppeling

€ 402 € 427 € 601 € 639 € 814 € 865 € 1.013 € 1.076 € 1.226 € 1.302 € 1.425 € 1.514

€ 10 € 16 € 16 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 42 € 42 € 42

€ 350 € 372 € 522 € 555 € 708 € 751 € 879 € 934 € 1.065 € 1.131 € 1.237 € 1.313

€ 437 € 463 € 644 € 682 € 866 € 917 € 1.073 € 1.137 € 1.290 € 1.371 € 1.505 € 1.599

€ 305 € 323 € 456 € 483 € 621 € 657 € 771 € 817 € 922 € 976 € 1.087 € 1.151

€ 385 € 407 € 565 € 598 € 760 € 803 € 940 € 994 € 1.129 € 1.200 € 1.317 € 1.398

€ 290 € 306 € 432 € 456 € 574 € 607 € 731 € 771 € 873 € 922 € 1.015 € 1.072

€ 340 € 358 € 499 € 526 € 673 € 709 € 832 € 877 € 986 € 1.045 € 1.167 € 1.235

€ 244 € 259 € 358 € 380 € 472 € 501 € 601 € 637 € 715 € 759 € 829 € 880

€ 325 € 341 € 475 € 500 € 626 € 659 € 791 € 832 € 937 € 991 € 1.095 € 1.157

€ 221 € 234 € 325 € 344 € 428 € 454 € 546 € 578 € 650 € 688 € 753 € 798

€ 279 € 294 € 402 € 424 € 524 € 553 € 661 € 698 € 779 € 828 € 909 € 965

€ 195 € 206 € 285 € 302 € 375 € 397 € 465 € 492 € 569 € 602 € 659 € 697

€ 256 € 269 € 368 € 388 € 480 € 506 € 607 € 639 € 714 € 757 € 833 € 883

€ 173 € 182 € 252 € 266 € 332 € 350 € 411 € 434 € 490 € 518 € 584 € 616

€ 231 € 242 € 329 € 345 € 427 € 449 € 525 € 553 € 633 € 671 € 739 € 782

€ 144 € 151 € 206 € 217 € 269 € 284 € 332 € 350 € 394 € 416 € 457 € 483

€ 208 € 217 € 296 € 309 € 384 € 402 € 471 € 494 € 554 € 587 € 664 € 701

€ 118 € 123 € 167 € 175 € 216 € 227 € 265 € 279 € 314 € 330 € 363 € 382

€ 179 € 186 € 250 € 261 € 321 € 336 € 392 € 410 € 458 € 485 € 537 € 567

dakbreedte
3,21 m 4 m

€ 219 € 268 € 279 € 325

2 m 2,14 m 3 m 4,28 m 5 m 5,35 m 6 m 6,42 m 7 m 7,49 m

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

€ 153 € 159 € 211 € 339 € 378 € 399 € 443 € 467

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



COMPLEET: 226/227 met F-profielen  -  wit, crème of antraciet F20a1-5-2015

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs ringen met neopreen afdichting

* Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken

* Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  wit, crème of antraciet afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met L61

zonder L61 set

2 m met L61

zonder L61 set

2,5 m met L61

zonder L61 set

3 m met L61

zonder L61 set

3,5 m met L61

zonder L61 set

4 m met L61

zonder L61 set

4,5 m met L61

zonder L61 set

5 m met L61

zonder L61 set

6 m met L61

zonder L61 set

7 m met L61

zonder L61 set

vrijstaand: kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF:

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met L61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

€ 20 € 30 € 30 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 79 € 79 € 79

€ 92 € 92 € 92 € 92 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 180 € 180

met koppeling

€ 524 € 549 € 767 € 805 € 1.025 € 1.076 € 1.267 € 1.331 € 1.515 € 1.602 € 1.765 € 1.865

€ 473 € 498 € 702 € 740 € 946 € 997 € 1.175 € 1.238 € 1.419 € 1.495 € 1.648 € 1.737

€ 464 € 486 € 676 € 709 € 903 € 947 € 1.115 € 1.169 € 1.332 € 1.407 € 1.551 € 1.638

€ 413 € 434 € 611 € 643 € 824 € 868 € 1.022 € 1.076 € 1.235 € 1.301 € 1.433 € 1.510

€ 433 € 452 € 628 € 656 € 839 € 875 € 1.034 € 1.079 € 1.218 € 1.283 € 1.436 € 1.510

€ 382 € 400 € 563 € 591 € 760 € 796 € 941 € 986 € 1.122 € 1.177 € 1.319 € 1.382

€ 418 € 435 € 605 € 629 € 792 € 824 € 993 € 1.034 € 1.170 € 1.229 € 1.364 € 1.432

€ 367 € 383 € 540 € 564 € 713 € 745 € 901 € 942 € 1.073 € 1.123 € 1.246 € 1.304

€ 339 € 354 € 484 € 506 € 629 € 658 € 790 € 826 € 924 € 978 € 1.077 € 1.138

€ 288 € 302 € 419 € 441 € 550 € 579 € 697 € 733 € 828 € 872 € 959 € 1.010

€ 314 € 327 € 449 € 468 € 584 € 609 € 734 € 766 € 859 € 907 € 1.001 € 1.056

€ 263 € 276 € 384 € 403 € 505 € 530 € 641 € 673 € 762 € 801 € 883 € 928

€ 284 € 295 € 404 € 420 € 523 € 545 € 642 € 670 € 767 € 810 € 894 € 942

€ 233 € 244 € 339 € 355 € 444 € 466 € 550 € 577 € 670 € 703 € 776 € 814

€ 269 € 278 € 380 € 394 € 491 € 509 € 602 € 625 € 703 € 740 € 837 € 879

€ 218 € 227 € 315 € 329 € 412 € 430 € 509 € 532 € 607 € 634 € 719 € 751

€ 225 € 232 € 313 € 324 € 402 € 416 € 490 € 508 € 568 € 600 € 665 € 700

€ 173 € 180 € 248 € 259 € 323 € 337 € 397 € 416 € 472 € 494 € 547 € 572

€ 195 € 200 € 268 € 276 € 341 € 352 € 414 € 428 € 477 € 504 € 558 € 587

€ 143 € 149 € 203 € 211 € 262 € 273 € 321 € 335 € 381 € 397 € 440 € 459

2 m 2,14 m 3 m 3,21 m 4 m 4,28 m 5 m 5,35 m 6 m 6,42 m 7 m 7,49 m

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

dakbreedte

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



COMPLEET: 226/227 met P-profielen  -  blank F20b1-5-2015

16

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs ringen met neopreen afdichting

* Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken

* Aluminium P-opvulprofielen (ref. 273) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes voor de afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  blank afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met L61

zonder L61 set

2 m met L61

zonder L61 set

2,5 m met L61

zonder L61 set

3 m met L61

zonder L61 set

3,5 m met L61

zonder L61 set

4 m met L61

zonder L61 set

4,5 m met L61

zonder L61 set

5 m met L61

zonder L61 set

6 m met L61

zonder L61 set

7 m met L61

zonder L61 set

vrijstaand: kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF:

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met L61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

€ 71 € 71 € 71 € 71 € 114 € 114 € 114 € 114 € 114 € 114 € 137 € 154

met koppeling

€ 16 € 16 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 42 € 42 € 47 € 47

€ 645 € 670 € 852 € 890 € 1.074 € 1.125 € 1.281 € 1.345 € 1.498 € 1.579 € 1.712 € 1.806

€ 610 € 635 € 809 € 847 € 1.022 € 1.073 € 1.220 € 1.284 € 1.434 € 1.510 € 1.632 € 1.722

€ 566 € 588 € 746 € 778 € 940 € 984 € 1.120 € 1.175 € 1.295 € 1.365 € 1.497 € 1.578

€ 531 € 552 € 702 € 735 € 888 € 932 € 1.060 € 1.114 € 1.231 € 1.297 € 1.417 € 1.494

€ 505 € 524 € 664 € 692 € 823 € 860 € 997 € 1.042 € 1.151 € 1.211 € 1.318 € 1.386

€ 470 € 488 € 621 € 648 € 771 € 808 € 936 € 982 € 1.087 € 1.142 € 1.238 € 1.301

€ 467 € 483 € 632 € 656 € 782 € 815 € 933 € 974 € 1.093 € 1.147 € 1.251 € 1.314

€ 432 € 448 € 588 € 613 € 730 € 763 € 873 € 914 € 1.029 € 1.078 € 1.171 € 1.229

€ 384 € 398 € 521 € 543 € 643 € 673 € 766 € 802 € 898 € 947 € 1.028 € 1.084

€ 349 € 363 € 477 € 499 € 591 € 621 € 706 € 742 € 834 € 878 € 948 € 999

€ 359 € 372 € 485 € 504 € 597 € 623 € 709 € 741 € 816 € 859 € 950 € 1.000

€ 324 € 337 € 442 € 461 € 545 € 571 € 649 € 681 € 752 € 791 € 870 € 915

€ 314 € 325 € 412 € 428 € 525 € 546 € 623 € 650 € 716 € 754 € 822 € 865

€ 278 € 289 € 368 € 385 € 473 € 494 € 562 € 590 € 652 € 685 € 742 € 780

€ 289 € 298 € 377 € 391 € 465 € 483 € 567 € 590 € 650 € 682 € 745 € 782

€ 254 € 263 € 333 € 347 € 413 € 431 € 507 € 529 € 586 € 613 € 665 € 697

€ 234 € 242 € 305 € 316 € 376 € 391 € 448 € 466 € 528 € 555 € 607 € 637

€ 199 € 206 € 262 € 273 € 324 € 339 € 387 € 405 € 464 € 486 € 527 € 552

€ 195 € 200 € 252 € 260 € 309 € 320 € 367 € 380 € 419 € 441 € 484 € 508

€ 159 € 165 € 208 € 217 € 257 € 268 € 306 € 320 € 355 € 372 € 404 € 423

dakbreedte
2,06m 2,2 m 3,06 m 3,27 m 4,06 m 4,34 m 5,06 m 5,41 m 6,06 m 6,48 m 7,06 m 7,55 m

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



COMPLEET: 226/227 met P-profielen  -  wit, crème of antraciet F20c1-5-2015

16

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel (ref. 226) met twee rubbers, rvs schroeven en rvs ringen met neopreen afdichting

* Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken

* Aluminium P-opvulprofielen (ref. 273) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes voor de afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  wit, crème of antraciet afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met L61

zonder L61 set

2 m met L61

zonder L61 set

2,5 m met L61

zonder L61 set

3 m met L61

zonder L61 set

3,5 m met L61

zonder L61 set

4 m met L61

zonder L61 set

4,5 m met L61

zonder L61 set

5 m met L61

zonder L61 set

6 m met L61

zonder L61 set

7 m met L61

zonder L61 set

vrijstaand: kies prijs zonder L61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF:

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met L61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de L61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

€ 92 € 92 € 92 € 92 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 180 € 203

met koppeling

€ 749 € 775 € 978 € 1.016 € 1.222 € 1.273 € 1.451 € 1.515 € 1.695 € 1.772 € 1.924 € 2.013

€ 30 € 30 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 79 € 79 € 89 € 89

€ 652 € 673 € 850 € 882 € 1.063 € 1.107 € 1.261 € 1.316 € 1.459 € 1.524 € 1.672 € 1.749

€ 801 € 826 € 1.043 € 1.081 € 1.301 € 1.352 € 1.544 € 1.608 € 1.792 € 1.878 € 2.042 € 2.141

€ 596 € 615 € 778 € 805 € 959 € 995 € 1.155 € 1.201 € 1.337 € 1.391 € 1.518 € 1.581

€ 703 € 725 € 915 € 948 € 1.142 € 1.186 € 1.354 € 1.408 € 1.555 € 1.631 € 1.790 € 1.877

€ 554 € 570 € 742 € 766 € 915 € 948 € 1.088 € 1.129 € 1.276 € 1.325 € 1.449 € 1.506

€ 648 € 666 € 843 € 870 € 1.038 € 1.074 € 1.248 € 1.294 € 1.433 € 1.498 € 1.635 € 1.709

€ 427 € 441 € 573 € 595 € 705 € 734 € 836 € 872 € 982 € 1.026 € 1.114 € 1.165

€ 605 € 622 € 807 € 832 € 994 € 1.027 € 1.180 € 1.221 € 1.372 € 1.431 € 1.566 € 1.634

€ 403 € 416 € 539 € 558 € 660 € 686 € 781 € 813 € 902 € 940 € 1.038 € 1.083

€ 478 € 493 € 638 € 660 € 784 € 813 € 929 € 965 € 1.079 € 1.133 € 1.231 € 1.292

€ 345 € 356 € 450 € 467 € 571 € 593 € 677 € 704 € 782 € 815 € 888 € 926

€ 454 € 467 € 604 € 623 € 739 € 765 € 874 € 906 € 998 € 1.047 € 1.156 € 1.211

€ 327 € 336 € 424 € 437 € 521 € 539 € 633 € 656 € 731 € 758 € 828 € 860

€ 396 € 407 € 516 € 532 € 650 € 672 € 770 € 797 € 879 € 922 € 1.006 € 1.054

€ 248 € 255 € 322 € 333 € 397 € 412 € 472 € 490 € 562 € 584 € 637 € 662

€ 378 € 387 € 489 € 503 € 600 € 618 € 726 € 749 € 827 € 865 € 946 € 988

€ 199 € 205 € 259 € 267 € 318 € 329 € 377 € 391 € 437 € 453 € 496 € 515

€ 299 € 306 € 388 € 399 € 476 € 491 € 565 € 583 € 658 € 690 € 754 € 790

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

€ 251 € 256 € 324 € 332 € 397 € 408 € 470 € 484 € 533 € 560 € 614 € 643

2,06m 2,2 m 3,06 m 3,27 m 4,06 m 4,34 m 5,06 m 5,41 m 6,06 m 6,48 m 7,06 m 7,55 m

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

dakbreedte

  

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



OP DWARSBALKEN -  1,4 m vrijdragend - 320/227 F21

Systeem 320/227 is vergelijkbaar met systeem 226/227.

Bij het luxere 320 profiel zitten de schroeven onder 

een aluminium afdeklijst, tevens is dit profiel iets stijver

en heeft het bredere rubbers.

Voorverpakte set 320-227 groep: 10

Met alu afdeklijst voor de schroeven. Per set: profiel 320 + afdeklijst, profiel 227, 2x rubber 280G, 2x rubber 226G.

art. nr. 1 m art. nr. 1,5 m art. nr. 2 m

blank p3207m1 p3207m1,5 p3207m2

wit p3207w1 p3207w1,5 p3207w2

ral * p3207r1 p3207r1,5 p3207r2

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

blank p3207m3 p3207m4 p3207m6

wit p3207w3 p3207w4 p3207w6

ral * p3207r3 p3207r4 p3207r6

Voorverpakte set 320H-227 voor het maken van een hoek groep: 10

Identiek aan de standaard set echter met een rond rubber in profiel 320 voor het maken van een hoek (min. 150
0
).

Ideaal voor hoeken in serres en het maken van prieeltjes. Maximale plaatdikte 16 mm.

Per set: profiel 320 + afdeklijst, profiel 227, 2x rubber 280HG, 2x rubber 226G.

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

blank p320h7m3 p320h7m4 p320h7m6

wit p320h7w3 p320h7w4 p320h7w6

ral * p320h7r3 p320h7r4 p320h7r6

Aluminium eindkapjes 320ep voor profiel 320 groep: 10

art. nr. laag art. nr. hoog

blank 320eplm 320ephm

wit 320eplw 320ephw

ral * 320eplr 320ephr

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

Maat schroeven

dikte aluminium kleur schroefmaat dikte aluminium kleur schroefmaat

320-227 10 mm  19 x 4,8 320H-227 10 mm alle kleuren  25 x 4,8

16 mm  25 x 4,8 16 mm alle kleuren  32 x 4,8

25 mm  32 x 4,8

32 mm  38 x 4,8

€ 39,90

€ 30,20

€ 38,90

€ 59,90

€ 40,20

€ 103,60

€ 159,70

€ 120,60

€ 155,60

€ 239,40

€ 65,00

€ 82,50

1-5-2015

hoog 32 mm

min. hoek 150 graden

alle kleuren

laag - t/m 25 mm

Prijs tussen liggende 

lengten op aanvraag

Zie pagina F23 voor de prijs van complete daken.

€ 83,00

€ 86,70

€ 110,00

€ 124,50

€ 130,00

€ 165,00

€ 249,00

€ 2,95

€ 5,10

€ 5,10

€ 2,95

€ 5,10

€ 5,10

€ 51,80

€ 79,80

€ 60,30

€ 77,70

€ 119,70

€ 80,50

€ 20,10

€ 25,90

Voor systeem 226-227 en 320-227 Schroeven op 5 tot 10 cm van de uiteinden. Overige schroeven met ongeveer 30 cm tussenruimte. groep: 10

art. nr. per 50 per 300

Plaatschroef - Ph2 19 x 4,8 mm a2pl48019

25 x 4,8 mm a2pl48025

32 x 4,8 mm a2pl48032

38 x 4,8 mm a2pl48038

€ 14,60€ 3,93

€ 22,10€ 5,18

€ 22,30€ 5,21

€ 25,10€ 5,68

  schroeven vallen onder een afdeklijst (geen dop of ring nodig)

max. 32 mm dikte 

max. 16 mm dikte 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

aluminium 
incl. rvs schroeven 
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OP DWARSBALKEN -  systeem 320/227 - wat heeft u nodig F22

Dubbele afdichting langs de gevel - M61 set

Voor het aan de bovenzijde dubbel waterdicht en tochtvrij afsluiten van uw dak.

Te gebruiken bij een dakhelling tot 15
0
. Neem contact met ons op als u een grotere dakhelling heeft.

Set bestaat uit:

 - aluminium waterslagprofielen met eindkapjes

 - hoogwaardige 80 mm brede butylband met dikke kleeflaag. Lengte = dakmaat + 10%

 - siliconenkit, per 6,5 meter daklengte ontvangt u 1 koker

Prijs zie tabel met prijzen voor COMPLETE daken.

De maatverschillen tussen H, P en A zijn vast:   P = H-20 mm     A1 = H+30 mm     H = A1-30 mm  

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

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

pagina 1 Onderprofiel 227 en afdekprofiel 320 met in totaal vier rubbers

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

F35 3 U-profiel 25x met gootje omhoog. Montage tussen de profielen. Lengte = h.o.h. onderprofiel 227 - ongeveer 60 mm.

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

F36 5 Bij verwarmde, gesloten ruimte: afdichtprofiel P226F 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 320-227 met eindkapje en P-profiel 27x. !!!!!

F37 8 Butylband - breedte meestal 80 mm.

F37 9 Afdichtkap M61 met eindkapjes  of  afdichtkap H75 bij dakhelling groter dan 15 graden. Afkitten met SilglazeN.

F2 t/m F8 Algemene informatie en montage tips. !!!!!

 
 

3x 20 mm 

60 mm 

30 mm 40 mm 

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

profiel 227 

1 

2 

6 

7 

5 
4 

3 9 

5 

8 

15 mm  
ruimte 

 H = h.o.h. profiel   

 P(laatbreedte) = H - 20 mm  

 A1 = H + 30 mm  

A = max. 1,4 meter 

butylband  
 

butylband 

siliconenkit 

M61  
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COMPLEET: 320/227 met F-profielen  -  blank F231-5-2015

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel + afdeklijst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven 

* Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken

* Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  blank afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met M61

zonder M61 set

2 m met M61

zonder M61 set

2,5 m met M61

zonder M61 set

3 m met M61

zonder M61 set

3,5 m met M61

zonder M61 set

4 m met M61

zonder M61 set

4,5 m met M61

zonder M61 set

5 m met M61

zonder M61 set

6 m met M61

zonder M61 set

vrijstaand: kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF:

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met M61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

€ 71 € 71 € 71 € 71 € 114

16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015

€ 137 € 137

met koppeling

€ 114 € 114

16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

€ 422 € 443 € 641 € 674 € 872 € 915 € 1.092 € 1.146 € 1.317 € 1.387 € 1.544 € 1.626

€ 386 € 408 € 597 € 629 € 818 € 862 € 1.029 € 1.084 € 1.251 € 1.316 € 1.462 € 1.538

€ 114 € 114

€ 327 € 344 € 511 € 536 € 695 € 728 € 889 € 930 € 1.073 € 1.122 € 1.257 € 1.314

€ 10 € 16 € 16 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 42 € 42 € 42

€ 379 € 397 € 581 € 608 € 793 € 829 € 995 € 1.040 € 1.191 € 1.251 € 1.411 € 1.480

€ 343 € 361 € 536 € 563 € 739 € 776 € 932 € 978 € 1.125 € 1.180

€ 266 € 281 € 407 € 429 € 547 € 577 € 698 € 735 € 839 € 883 € 979 € 1.030

€ 363 € 380 € 556 € 580 € 749 € 781 € 952 € 993 € 1.139 € 1.193 € 1.339 € 1.402

€ 245 € 258 € 376 € 395 € 508 € 533 € 649 € 681 € 781 € 819 € 912 € 957

€ 302 € 317 € 452 € 474 € 601 € 630 € 761 € 797 € 905 € 954 € 1.062 € 1.118

€ 211 € 222 € 321 € 337 € 430 € 452 € 540 € 567 € 660 € 692 € 769 € 807

€ 281 € 294 € 421 € 440 € 561 € 587 € 712 € 744 € 847 € 890 € 994 € 1.044

2 m 2,14 m 3 m 3,21 m 4 m 4,28 m 5 m 5,35 m 6 m 6,42 m 7 m 7,49 m

€ 229 € 240 € 304 € 319 € 380 € 398 € 456 € 478 € 532 € 557

€ 160 € 165 € 227 € 236 € 295

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

€ 306 € 363 € 377 € 425 € 447 € 501 € 525

€ 506 € 602 € 629 € 726 € 764 € 852 € 895

€ 1.328 € 1.392

€ 114

€ 690 € 785

€ 247 € 258 € 365 € 382 € 484

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

€ 226 € 235 € 335 € 349 € 444 € 463 € 554 € 576

€ 124 € 129 € 183 € 191 € 242 € 252 € 300 € 314 € 359 € 376 € 418 € 437

€ 189 € 196 € 273

€ 153 € 160

€ 822

€ 190 € 199 € 290 € 304 € 391 € 409 € 491 € 514 € 592 € 619 € 703 € 735

€ 658

€ 284 € 358 € 373 € 443 € 461 € 522 € 549 € 614 € 645

5X 3-wandig 5X 3-wandig

dakbreedte
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COMPLEET: 320/227 met F-profielen  -  wit F23a1-5-2015

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1000 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1070 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel + afdeklijst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven 

* Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken

* Aluminium F-zijprofielen (ref. 223) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes voor F- en afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  wit (ral 9016) afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met M61

zonder M61 set

2 m met M61

zonder M61 set

2,5 m met M61

zonder M61 set

3 m met M61

zonder M61 set

3,5 m met M61

zonder M61 set

4 m met M61

zonder M61 set

4,5 m met M61

zonder M61 set

5 m met M61

zonder M61 set

6 m met M61

zonder M61 set

vrijstaand: kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF: 16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met M61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

dakbreedte
2 m 2,14 m 3 m 3,21 m

€ 20 € 30 € 30 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 79 € 79 € 79

€ 92 € 92 € 92 € 92 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 180 € 180

met koppeling

€ 508 € 530 € 773 € 806 € 1.049 € 1.092 € 1.314 € 1.369 € 1.579 € 1.655 € 1.852 € 1.939

€ 461 € 482 € 711 € 744 € 973 € 1.016 € 1.223 € 1.278 € 1.485 € 1.550 € 1.735 € 1.812

€ 476 € 494 € 723 € 750 € 981 € 1.017 € 1.228 € 1.273 € 1.464 € 1.529 € 1.729 € 1.804

€ 429 € 447 € 661 € 689 € 904 € 941 € 1.137 € 1.183

€ 318 € 333 € 485 € 506 € 651 € 680 € 828 € 864 € 994 € 1.038 € 1.161 € 1.212

€ 1.370 € 1.424 € 1.613 € 1.677

€ 460 € 476 € 698 € 723 € 936 € 969 € 1.185 € 1.226 € 1.412 € 1.472 € 1.658 € 1.726

€ 413 € 429 € 636 € 661 € 860 € 893 € 1.094 € 1.135 € 1.318 € 1.367 € 1.541 € 1.599

€ 296 € 308 € 454 € 473 € 612 € 638 € 781 € 813 € 940 € 978 € 1.098 € 1.143

€ 365 € 380 € 546 € 568 € 727 € 756 € 918 € 955 € 1.089 € 1.143 € 1.277 € 1.339

€ 255 € 265 € 386 € 403 € 518 € 540 € 650 € 678 € 793 € 826 € 925 € 963

€ 343 € 355 € 516 € 535 € 688 € 714 € 872 € 904 € 1.034 € 1.083 € 1.214 € 1.270

€ 239 € 248 € 361 € 375 € 484 € 503 € 607 € 630 € 730 € 757 € 863 € 895

€ 302 € 313 € 448 € 465 € 595 € 616 € 741 € 768 € 887 € 931 € 1.041 € 1.090

€ 186 € 193 € 278 € 289 € 371 € 385 € 463 € 481 € 555 € 577 € 648 € 673

€ 286 € 295 € 423 € 437 € 560 € 579 € 698 € 721 € 824 € 862 € 980 € 1.022

€ 152 € 157 € 224 € 232 € 297 € 308 € 369 € 383 € 442 € 458 € 514 € 534

€ 233 € 240 € 340 € 351 € 447 € 461 € 553 € 572 € 649 € 682 € 764 € 800

€ 199 € 204 € 286 € 294 € 373 € 384 € 460 € 473 € 536 € 563 € 631 € 661

4 m 4,28 m 5 m 5,35 m 6 m 6,42 m 7 m 7,49 m

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.
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COMPLEET: 320/227 met P-profielen  -  blank F23b1-5-2015

16

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel + afdeklijst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven 

* Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken

* Aluminium P-opvulprofielen (ref. 273) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes de afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  blank afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met M61

zonder M61 set

2 m met M61

zonder M61 set

2,5 m met M61

zonder M61 set

3 m met M61

zonder M61 set

3,5 m met M61

zonder M61 set

4 m met M61

zonder M61 set

4,5 m met M61

zonder M61 set

5 m met M61

zonder M61 set

6 m met M61

zonder M61 set

vrijstaand: kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF: 16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met M61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

€ 71 € 71 € 71 € 71 € 114 € 114 € 114 € 114 € 114 € 114 € 137 € 154

met koppeling

€ 641 € 663 € 852 € 885 € 1.073 € 1.117 € 1.284 € 1.339 € 1.495 € 1.561 € 1.717 € 1.793

€ 16 € 16 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 42 € 42 € 47 € 47

€ 589 € 607 € 782 € 809 € 975 € 1.011 € 1.178 € 1.224 € 1.371 € 1.426 € 1.564 € 1.628

€ 677 € 699 € 897 € 929 € 1.127 € 1.171 € 1.347 € 1.401 € 1.561 € 1.632 € 1.799 € 1.881

€ 553 € 569 € 747 € 772 € 931 € 964 € 1.115 € 1.156 € 1.309 € 1.358 € 1.493 € 1.550

€ 625 € 643 € 827 € 854 € 1.028 € 1.065 € 1.240 € 1.286 € 1.437 € 1.497 € 1.646 € 1.715

€ 424 € 438 € 575 € 597 € 715 € 744 € 856 € 892 € 1.007 € 1.050 € 1.147 € 1.198

€ 589 € 605 € 792 € 816 € 984 € 1.017 € 1.177 € 1.218 € 1.375 € 1.429 € 1.575 € 1.638

€ 403 € 416 € 545 € 564 € 676 € 702 € 807 € 839 € 939 € 977 € 1.080 € 1.125

€ 460 € 474 € 620 € 641 € 769 € 798 € 918 € 955 € 1.073 € 1.122 € 1.230 € 1.286

€ 333 € 344 € 443 € 459 € 563 € 585 € 673 € 700 € 782 € 815 € 892 € 930

€ 439 € 452 € 590 € 609 € 730 € 755 € 870 € 902 € 1.005 € 1.048 € 1.163 € 1.213

€ 313 € 322 € 414 € 427 € 514 € 532 € 625 € 648 € 726 € 753 € 826 € 858

€ 369 € 380 € 488 € 504 € 617 € 638 € 735 € 762 € 848 € 886 € 974 € 1.018

€ 234 € 242 € 310 € 321 € 386 € 400 € 462 € 480 € 548 € 570 € 624 € 649

€ 349 € 358 € 458 € 472 € 568 € 586 € 687 € 710 € 792 € 824 € 908 € 946

€ 185 € 191 € 244 € 252 € 303 € 314 € 362 € 375 € 421 € 437 € 480 € 499

€ 270 € 278 € 355 € 366 € 440 € 454 € 524 € 542 € 614 € 641 € 706 € 737

€ 221 € 227 € 289 € 297 € 356 € 367 € 424 € 438 € 487 € 508 € 562 € 586

2,06m 2,2 m 3,06 m 3,27 m 4,06 m 4,34 m 5,06 m 5,41 m 6,06 m 6,48 m 7,06 m 7,55 m

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

dakbreedte

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



COMPLEET: 320/227 met P-profielen  -  wit F23c1-5-2015

16

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

* Plaattype 16 mm  5X 2,55 kg/m² helder of opaalwit breedte 980 mm H = 1000 mm max. A = 1030 mm max.

16 mm 3-wandig 2,7 kg/m² helder of opaalwit breedte 1050 mm H = 1070 mm max. A = 1100 mm max.

* Originele AntiDust® tape - ventilerende en dichte tape voor het dichten van de open kanalen.

* Aluminium U-profielen (ref. 253) voor BEIDE kopse kanten van de platen - beschermen de tape en geven extra stijfheid aan de plaat

* Aluminium stormvast afdekprofiel + afdeklijst voor de schroeven (ref. 320) met twee rubbers en rvs schroeven 

* Aluminium onderprofiel (ref. 227) met twee rubbers; montage op dwarsbalken of op (smalle) aflopende balken

* Aluminium P-opvulprofielen (ref. 273) -  bij zijmuur: omdraaien en monteren met de "poot" omhoog

* Aluminium eindkapjes de afdekprofielen, passen perfect.

* Neutrale transparante siliconenkit voor de U-profielen en F-profielen

ALU:  wit (ral 9016) afgeronde richtprijzen, netto

uitval

1,5 m met M61

zonder M61 set

2 m met M61

zonder M61 set

2,5 m met M61

zonder M61 set

3 m met M61

zonder M61 set

3,5 m met M61

zonder M61 set

4 m met M61

zonder M61 set

4,5 m met M61

zonder M61 set

5 m met M61

zonder M61 set

6 m met M61

zonder M61 set

vrijstaand: kies prijs zonder M61 set + prijs L70x40 mm profiel

L 70x40 profiel

+ eindkap

+ uitloop

+ ms-polymeer

OF: 16 mm helder met 31 mm kanaalbreedte - 85% lichtdoorlatendheid 16 mm brons - 5X structuur

16 mm helder - infrarood warmte werend  -  leverbaar medio 2015 16 mm 6-wandig voor betere isolatie

*** zie pagina M1 - M7 voor meer informatie *** 32 mm helder of opaalwit reflecto, zeer goede isolatie

 Gebruik altijd platen van hetzelfde type en breedte zodat u geen kleur verschil tussen de platen heeft.

 Plaatdikte 16 mm op breedte 1250 mm kunnen wij leveren maar raden wij af. Dwarsondersteuningen zijn dan noodzakelijk.

Tegen gevel: DUBBELE tocht- en waterdichte afdichting langs de gevel zodat u het dak goed schoon kunt maken (zonder hoge druk).

(met M61 set)  * eerste afdichting met butylband met extra dikke kleeflaag van 1,5 mm

 * tweede afdichting met een volledig aluminium waterslag, eindkapjes EN siliconenkit voor afdichting langs de gevel.

Vrijstaand: Kies de prijs zonder de M61 set en voeg een aluminium L-profiel 70x40 mm (zie tabel) en eventueel butylband toe.

PC op maat: Profielen en PC platen kunnen langer zijn de aangegeven maat. Platen op maat zagen + losse tape is GRATIS.

Voor slechts € 2,75 per plaat blazen wij de op maat gezaagde platen schoon en brengen uw gratis Anti-Dust® tape aan.

Wij gebruiken uitsluitend A-merk producten met volledige

10 jaar beperkte fabrieksgarantie. Onze polycarbonaat

platen voldoen aan de Europese NEN 16153 norm en 

dragen de laatste CE markering (jan. 2015). Wij leveren

alleen platen die voldoen aan alle fabrieksspecificaties.

Alle beschikbare drukbelastingstabellen, (brand)-

certificaten, enz., zijn dan ook van toepassing.

2,06m 2,2 m 3,06 m 3,27 m 4,06 m 4,34 m

dakbreedte

€ 287 € 292 € 374 € 382 € 461 € 472 € 548 € 562 € 624 € 651 € 719 € 749

5,06 m 5,41 m 6,06 m 6,48 m 7,06 m 7,55 m

5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig 5X 3-wandig

€ 348 € 356 € 455 € 466 € 562 € 577 € 669 € 687 € 775 € 808 € 890 € 926

€ 296 € 303 € 388 € 399 € 480 € 495 € 573 € 591 € 675 € 697 € 768 € 793

€ 234 € 240 € 307 € 315 € 379 € 390 € 452 € 465 € 524 € 541 € 597 € 616

€ 399 € 408 € 522 € 535 € 645 € 663 € 778 € 801 € 901 € 928 € 1.024 € 1.056

€ 452 € 461 € 589 € 603 € 726 € 745 € 874 € 897 € 1.001 € 1.039 € 1.146 € 1.188

€ 563 € 576 € 746 € 765 € 919 € 945 € 1.092 € 1.124 € 1.254 € 1.303 € 1.445 € 1.500

€ 472 € 483 € 618 € 635 € 775 € 797 € 922 € 949 € 1.057 € 1.101 € 1.211 € 1.260

€ 419 € 430 € 551 € 568 € 694 € 715 € 825 € 853 € 957 € 990 € 1.089 € 1.128

€ 701 € 718 € 935 € 960 € 1.159 € 1.192 € 1.383 € 1.424 € 1.617 € 1.666 € 1.840 € 1.898

€ 510 € 523 € 679 € 698 € 837 € 863 € 996 € 1.028 € 1.154 € 1.192 € 1.323 € 1.368

€ 754 € 771 € 1.003 € 1.027 € 1.241 € 1.274 € 1.479 € 1.520 € 1.716 € 1.776 € 1.962 € 2.030

€ 580 € 595 € 772 € 793 € 953 € 982 € 1.133 € 1.170 € 1.314 € 1.368 € 1.502 € 1.564

€ 527 € 542 € 704 € 726 € 871 € 900 € 1.037 € 1.074 € 1.214 € 1.258 € 1.381 € 1.432

€ 1.041 € 1.069 € 1.288 € 1.325 € 1.546 € 1.591 € 1.782 € 1.848 € 2.037 € 2.112

€ 741 € 759 € 974 € 1.001 € 1.207 € 1.243 € 1.450 € 1.495 € 1.682 € 1.737

€ 794 € 812

€ 30 € 30 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 59 € 79 € 79 € 89 € 89

€ 92 € 92 € 92 € 92 € 151 € 151

€ 1.151 € 1.394 € 1.438

€ 1.915 € 1.979

€ 800 € 822 € 1.051 € 1.084 € 1.312 € 1.356 € 1.563 € 1.618 € 1.814 € 1.880 € 2.075 € 2.152

€ 853 € 875 € 1.118 € 1.914 € 1.990 € 2.197 € 2.284

€ 151 € 151 € 151 € 151 € 180 € 203

met koppeling

€ 1.659 € 1.714
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TOT 3,3 m VRIJDRAGEND  -  280/283 en 280/283/284 F24

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

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).

Voorverpakte set 280-283 groep: 10

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 groep: 10

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 blanke bovenzijde - wite onderzijde

wit p28034w3 p28034w4 witte onder- en bovenzijde

Voorverpakte set 280H-283 voor het maken van een hoek groep: 10

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 groep: 10

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 p28034hmw3 € 114,00 p28034hmw4 € 146,00 blank bovenzijde - wit onderzijde

wit p28034hw3 € 125,50 p28034hw4 € 161,50

Eindkapjes 280ep voor systeem 280-283(-284) groep: 10

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.

  hoog eindkapje

10 en 16 mm: laag

1-5-2015

25 en 32 mm: hoog

€ 192,00

€ 242,00

€ 268,00

€ 6,15

€ 6,15

€ 3,75

€ 6,15

€ 3,75

€ 6,15

€ 175,10

€ 225,00

€ 251,00

€ 105,40

€ 117,10

€ 134,50

€ 150,10

€ 96,00

€ 121,00

Tussen liggende lengte 

maten op aanvraag

€ 87,60

€ 112,50

€ 178,70

€ 125,50

€ 116,70

€ 150,00

€ 167,40

€ 134,00

€ 128,00

€ 161,40

s
y
s
te

e
m

 2
8
0

-2
8
3
 

max. 32 mm dikte 

max. 32 mm dikte 

max. 16 mm dikte 

max. 16 mm dikte 

aluminium 
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TOT 3,3 m VRIJDRAGEND  -  280/283 en 280/283/284 F251-5-2015

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

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

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.

€ 33,60*
gepoedercoat in ral * kleur naar keuze

€ 4,85

€ 32,90*

€ 4,74

€ 4,08

€ 19,50

i.c.m. blanke profielen

€ 31,60

RVS ring met 

elastomeer

€ 25,10

€ 4,85

    16 mm

€ 5,68

kunststof dop + ring

€ 4,85

€ 22,30

€ 32,20*

€ 35,30*

€ 5,21

a2ring16

€ 6,76
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TOT 3,3 m VRIJDRAGEND  -  280/283 en 280/283/284 F26

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 *

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 

1 

2 

6 

7 

5 
4 

3 9 

5 

8 

15 mm  
ruimte 

 H = h.o.h. profiel   

 P(laatbreedte) = H - 20 mm  

 A = H + 30 mm   
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TOT 3 m VRIJDRAGEND  -  600 budget F27

Systeem 600

Dit profiel bestaat uit een blank aluminium basisprofiel, een witte

PVC afdekkap en een wit PVC onderprofiel.

De pvc afdekkap heeft "geïntegreerde" co-extrusie rubbers; dit 

profiel klikt in het aluminium basisprofiel.

Profiel 600 is geschikt voor 16 mm en 25 mm plaatdikte.

Het pvc onderprofiel wordt vóór montage op het aluminium

basisprofiel gedrukt en verbetert de isolatie.

De max. vrijdragende lengte is 3 m bij een h.o.h. afstand van 1,0 m. 

Voorverpakte set 600 groep: 10

Vrijdragend tot 3 m - h.o.h. profielen max. 1 m, belasting max. 70 kg/m
2.

Per set: wit PVC onder-, afdekprofiel, blank basisprofiel en 2x rubber 280G.

Geschikt voor 16 mm en 25 mm. 

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

wit 600w3 600w4

Eindkapje 600ep groep: 10

Kunststof eindkapje

art. nr. per stuk

wit 600epw

incl. 2 schroeven 3,5x16mm + 2 dopjes

1-5-2015

op = op€ 84,20 € 111,30

€ 3,10

+/- 41 mm bij 16 mm plaatdikte 

+/- 63 mm 

18 mm 

20 mm met PVC onderprofiel 
16 mm zonder PVC onderprofiel 
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RVS schroeven voor koppelprofielen   -  A2 kwaliteit F28

Schroeven, dopjes en eindkapjes per profielsysteem en plaatdikte

dikte type eindkapje

226-261 10 mm pag. F9  

(pag. F9) 16 mm  - t/m 25 mm laag kapje

25 mm  - 32 mm hoog kapje

32 mm

320-261 10 mm pag. F13  

(pag. F13) 16 mm  - t/m 25 mm laag kapje

25 mm  - 32 mm hoog kapje

32 mm

226-227 10 mm pag. F17  

(pag. F17) 16 mm  - t/m 25 mm laag kapje

25 mm  - 32 mm hoog kapje

32 mm

320-227 10 mm pag. F21  

(pag. F21) 16 mm  - t/m 25 mm laag kapje

25 mm  - 32 mm hoog kapje

32 mm

280-283/4 10 mm pag. F24  

(pag. F24) 16 mm  - t/m 16 mm laag kapje

25 mm  - 32 mm hoog kapje

32 mm

dikte type eindkapje

226H-261 10 mm  - t/m 16 mm plaatdikte: pag. F9  

(pag. F9) 16 mm     kunststof (of aluminium)

25 mm  - t/m 32 mm of speciale ral kleur:

32 mm     aluminium

320H-261 10 mm  - 10 mm en 16 mm: pag. F13  

(pag. F13) 16 mm     laag model

226H-227 10 mm  - t/m 16 mm plaatdikte: pag. F17  

(pag. F17) 16 mm     kunststof (of aluminium)

25 mm  - 32 mm of speciale ral kleur:

32 mm     aluminium

320H-227 10 mm  - 10 mm en 16 mm: pag. F21  

(pag. F21) 16 mm     laag model

280H-283/4 10 mm  - hoog eindkapje pag. F24  

(pag. F24) 16 mm

32 x 4,8 mm

t/m 16 mm: min. 140
0

50 x 4,8 mm

schroefafstand 300mm

60 x 4,8 mm

60 x 4,8 mm

blank of ral * 

xxxx

Waaierdak

schroefafstand 300mm

25, 32 mm: min. 160
0

schroefafstand 300mm

60 x 4,8 mm

t/m 16 mm: min. 140
0

32 x 4,8 mm

70 x 4,8 mm

schroefafstand 400mm

25 x 4,8 mm

60 x 4,8 mm

45 x 4,8 mm

60 x 4,8 mm

schroefafstand 300mm

32 x 4,8 mm

55 x 4,8 mm

45 x 4,8 mm

25 x 4,8 mm

h=53 mm

h=56 mm

h=75 mm

h=41 mm

h=53 mm

h=41 mm

h=53 mm

h=75 mm

h=90 mm

60 x 4,8 mm

blank of ral * 

xxxx

schroefafstand 300mm

22 x 4,8 mm

schroefafstand 400mm

wit, crème of 

antraciet

50 x 4,8 mm

19 x 4,8 mm

45 x 4,8 mm

25 x 4,8 mm

min. hoek 150 graden

38 x 4,8 mm

min. hoek 150 graden

45 x 4,8 mm

50 x 4,8 mm

25 x 4,8 mm

60 x 4,8 mm

32 x 4,8 mm

min. hoek 150 graden

wit, crème of 

antraciet

1-5-2015

schroefafstand 300mm

25, 32 mm: min. 160
0

70 x 4,8 mm

32 x 4,8 mm

22 x 4,8 mm

38 x 4,8 mm

70 x 4,8 mm

38 x 4,8 mm

38 x 4,8 mm

h=41 mm

Vlak dak

32 x 4,8 mm

schroefafstand 300mm

schroefafstand 300mm

32 x 4,8 mm

38 x 4,8 mm

80 x 4,8 mm
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RVS schroeven voor koppelprofielen   -  A2 kwaliteit F29

Voor onze profielsystemen groep: 10

art. nr. per 50 per 300

Plaatschroef - Ph2 9,5 x 2,9 mm a2pl29095   voor eindkapje:   226

16 x 3,5 mm a2pl35016   voor eindkapje:   280

9,5 x 3,9 mm a2pl39095   voor eindkapje:   320,  223,  290,  291

9,5 x 4,8 mm a2pl48095

13 x 4,8 mm a2pl48013

16 x 4,8 mm a2pl48016

19 x 4,8 mm a2pl48019

22 x 4,8 mm a2pl48022

25 x 4,8 mm a2pl48025

32 x 4,8 mm a2pl48032

38 x 4,8 mm a2pl48038

45 x 4,8 mm a2pl48045

50 x 4,8 mm a2pl48050

55 x 4,8 mm a2pl48055

60 x 4,8 mm a2pl48060

70 x 4,8 mm a2pl48070

80 x 4,8 mm a2pl48080

  90 x 4,8 mm a2pl48080

100 x 4,8 mm a2pl48100

50 x 5,5 mm a2pl55050

art. nr. per 50

wit kaprw50 wit

crème kaprc50 crème

antraciet kapr701650 antraciet

art. nr. per 50 per 500

a2ring16 16 mm

a2ring29 29 mm

art. nr. per 35

Plaatschroef - Ph2 16 x 4,8 mm a2pl4816r35

Ring met elastomeer 19 x 4,8 mm a2pl4819r35

22 x 4,8 mm a2pl4822r35

25 x 4,8 mm a2pl4825r35

32 x 4,8 mm a2pl4832r35

38 x 4,8 mm a2pl4838r35

45 x 4,8 mm a2pl4845r35

50 x 4,8 mm a2pl4850r35

55 x 4,8 mm a2pl4855r35

16 mm 60 x 4,8 mm a2pl4860r35

70 x 4,8 mm a2pl4870r35

80 x 4,8 mm a2pl4880r35

art. nr. per stuk

Hss metaalboor

4,2 mm hss42 € 3,00   voor het vastzetten van 4,8 mm plaatschroef in aluminium

Schroefbit ph2

Ph2 - bit bitph2 € 2,225

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

Bij wit, crème of antraciet aluminium combineren 

met kunststof afdekkapjes + ring

Bij blanke profielen combineren i.c.m. met de rvs 

ring met elastomeer

 - i.c.m. blanke profielen

€ 32,20*

€ 22,10

€ 22,30

€ 25,10

€ 13,89

Levertijd +/- 2 weken

€ 59,10

-€ 8,18

-

1-5-2015

€ 45,50*

€ 10,40

€ 5,18

€ 31,00*

€ 37,30*

€ 3,98

€ 53,50

€ 33,60*

€ 35,30*

€ 32,40

€ 39,80*

€ 8,05

€ 11,35

€ 11,61

€ 49,50

€ 6,90

€ 4,85

€ 123,87

€ 5,21

€ 4,12

Gepoedercoat in ral * kleur

€ 32,90*

€ 40,80*

-

kunststof dop + ring

€ 31,60

€ 14,60

€ 19,50

-

€ 4,08

€ 28,30

€ 39,30

RVS ring met 

elastomeer

€ 60,70

-

€ 35,50*

€ 32,90*

€ 5,68

€ 3,80

€ 3,93

€ 4,74

€ 6,76

€ 4,85

€ 9,75

€ 4,85

€ 25,80

€ 30,80*

-

€ 6,26

-

€ 2,51

€ 2,66

€ 2,83
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RVS divers  -  A2 kwaliteit F30

RVS bevestigingsmaterialen - divers groep: 10

art. nr. omschrijving per doos

S6 plug plug06 kunststof plug S6  6mm - 100 in doos

S8 plug plug08 kunststof plug S8  8mm - 100 in doos

S10 plug plug10 kunststof plug S10  10mm - 50 in doos

Spaanplaatschroef-Pz 60 x 5 mm a2sp5060 rvs a2 spaanplaat schroef  60x5mm  - 200 in doos

70 x 5 mm a2sp5070 rvs a2 spaanplaat schroef  70x5mm  - 200 in doos

80 x 5 mm a2sp5080 rvs a2 spaanplaat schroef  80x5mm  - 200 in doos

Houtdraadbout 60 x 8 mm a2hd08060 rvs a2 din571 houtdraadbout  60x8mm - 100 in doos

80 x 8 mm a2hd08080 rvs a2 din571 houtdraadbout  80x8mm - 100 in doos

100 x 8 mm a2hd08100 rvs a2 din571 houtdraadbout  100x8mm - 25 in doos

100 x 10 mm a2hd10100 rvs a2 din571 houtdraadbout  100x10mm - 25 in doos

m4 x 16 a2tb04016 rvs a2 din933 tapbout  m4x16 - 200 in doos

m5 x 25 a2tb05025 rvs a2 din933 tapbout  m5x25 - 200 in doos

m6 x 16 a2tb06016 rvs a2 din933 tapbout  m6x16 - 200 in doos

m6 x 20 a2tb06020 rvs a2 din933 tapbout  m6x20 - 200 in doos

Tapbouten m6 x 25 a2tb06025 rvs a2 din933 tapbout  m6x25 - 200 in doos

m6 x 80 a2tb06080 rvs a2 din933 tapbout  m6x80 - 100 in doos

m6 x 90 a2tb06090 rvs a2 din933 tapbout  m6x90 - 100 in doos

m8 x 16 a2tb08016 rvs a2 din933 tapbout  m8x16 - 200 in doos

m8 x 25 a2tb08025 rvs a2 din933 tapbout  m8x25 - 200 in doos

m8 x 60 a2tb08060 rvs a2 din933 tapbout  m8x60 - 200 in doos

m8 x 80 a2tb08080 rvs a2 din933 tapbout  m8x80 - 50 in doos

m8 x 90 a2tb08090 rvs a2 din933 tapbout  m8x90 - 50 in doos

m8 x 100 a2tb08100 rvs a2 din933 tapbout  m8x100 - 50 in doos

m8 x 110 a2tb08110 rvs a2 din933 tapbout  m8x110 - 50 in doos

Verzonken metaal- m4 x 16 a2vms0416 rvs a2 din965 verzonken metaalschroef   m4x16 - 200 in doos

schroef m4 x 30 a2vms0430 rvs a2 din965 verzonken metaalschroef   m4x30 - 200 in doos

m5 x 35 a2vms0535 rvs a2 din965 verzonken metaalschroef   m5x35 - 200 in doos

m5 x 40 a2vms0540 rvs a2 din965 verzonken metaalschroef   m5x40 - 200 in doos

Zeskant moer m4 a2zm04 a2zm04rvs a2 din934 zeskant moer 0,8d  m4 - 1000 in doos

m5 a2zm05 a2zm05rvs a2 din934 zeskant moer 0,8d  m5 - 1000 in doos

m6 a2zm06 a2zm06rvs a2 din934 zeskant moer 0,8d  m6 - 200 in doos

m8 a2zm08 a2zm08rvs a2 din934 zeskant moer 0,8d  m8 - 200 in doos

Zeskant borgmoer m4 a2zbm04 rvs a2 din985 zeskant borgmoer  m4 - 200 in doos

m5 a2zbm05 rvs a2 din985 zeskant borgmoer  m5 - 200 in doos

m6 a2zbm06 rvs a2 din985 zeskant borgmoer  m6 - 200 in doos

m8 a2zbm08 rvs a2 din985 zeskant borgmoer  m8 - 200 in doos

Vlakke sluitring m4 a2vsl04 rvs a2 din125 vlakke sluitring  m4 - 1000 in doos

m5 a2vsl05 rvs a2 din125 vlakke sluitring  m5 - 1000 in doos

m6 a2vsl06 rvs a2 din125 vlakke sluitring  m6 - 1000 in doos

m8 a2vsl08 rvs a2 din125 vlakke sluitring  m8 - 1000 in doos

Vlakke tandveerring m4 a2tvr04 rvs a2 din6798 tandveerring  m4 - 1000 in doos

m5 a2tvr05 rvs a2 din6798 tandveerring  m5 - 1000 in doos

m6 a2tvr06 rvs a2 din6798 tandveerring  m6 - 1000 in doos

m8 a2tvr08 rvs a2 din6798 tandveerring  m8 - 200 in doos

€ 11,50

€ 6,40

€ 10,70

€ 25,70

€ 25,00

€ 30,30

€ 17,80

€ 17,60

€ 3,20

€ 8,30

€ 21,60

€ 18,40

€ 23,60

€ 17,30

€ 4,80

€ 11,40

€ 5,10

1-5-2015

€ 11,60

€ 13,30

€ 7,90

€ 31,70

€ 18,60

€ 31,50

€ 33,50

€ 21,00

€ 22,10

€ 25,30

€ 24,20

€ 21,90

LET OP  -  prijzen zijn per doos en niet per 100

€ 14,90

€ 6,90

€ 14,40

€ 17,60

€ 62,60

€ 19,50

€ 9,80

€ 18,20

€ 9,70

€ 10,10

€ 16,90

€ 18,20

€ 34,30

€ 19,60

€ 25,30
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BASISPROFIELEN, EINDKAPJES en RUBBERS F31

Alle profielen, rubbers, eindkapjes, enz. kunnen los worden geleverd. Voor het recht afkorten van de profielen vragen wij een toeslag.

Aluminium afdekprofiel 226 groep: 10

Te combineren met onderrubber 261 of profiel 227. Nodig is rubber 226G.

art. nr. p/m

blank 226m.. lengte: 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 meter

wit 226w.. lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

crème 226c.. lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

antraciet 226a.. lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

ral * 226r.. lengte: 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 meter

Aluminium onderprofiel 227 groep: 10

Vrijdragende lengte is 1,4 m in combinatie met afdekprofiel 226, 226H of 320. Nodig is rubber 226G.

art. nr. p/m

blank 227m.. lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

wit 227w.. lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

crème 227c.. lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

antraciet 227a.. lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

ral * 227r.. lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

Aluminium eindkapjes 226ep voor profiel 226 groep: 10

art. nr. laag art. nr. hoog

blank 226eplm 226ephm

wit, crème

antraciet

ral * 226eplr 226ephr

Aluminium afdekprofiel 226H groep: 10

Ideaal voor het maken van hoeken: zie tabel op pag. F 28.

Te combineren met onderrubber 261 of profiel 227. Nodig is rubber 226G.

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

blank 226hm2 226hm4

wit 226hw2 226hw4

ral * 226hr2 226hr4

Aluminium eindkapje voor profiel 226H groep: 10

Aluminium eindkapje t/m 32 mm plaatdikte.

art. nr. per stuk

blank 226hepm

wit 226hepw

ral * 226hepr

Aluminium afdekprofiel 320 met ALU afdeklijst voor de schroeven groep: 10

Te combineren met onderrubber 261 of profiel 227. Nodig is rubber 280G of 280HG.

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

blank 320m3 320m4 2 x 3m afdeklijsten 320m6

wit 320w3 320w4 bij 6 m profiel 320w6

ral * 320r3 320r4 320r6

Aluminium eindkapjes 320ep voor profiel 320 groep: 10

art. nr. laag art. nr. hoog

blank 320eplm 320ephm

wit 320eplw 320ephw

ral * 320eplr 320ephr

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

€ 2,95 € 2,95

€ 5,10 € 5,10

€ 3,75

€ 6,15

€ 6,15

1-5-2015

226epl… € 5,10 226eph…

€ 16,15

€ 22,10

€ 12,55

€ 16,15

€ 22,10

€ 39,60

€ 67,90

€ 37,80

€ 52,80

€ 90,60

€ 56,60

€ 79,20

€ 135,80

€ 8,30

€ 8,30

€ 8,30

€ 12,90

€ 12,55

€ 4,17

€ 5,72

€ 5,72

€ 5,72

€ 9,23

€ 6,30

laag - t/m 25 mm
€ 5,10

hoog - 32 mm

€ 28,30 Ook leverbaar in:

1 m  -  1,5 m  -  2 m

€ 2,95

€ 5,10

€ 5,10

€ 2,95

€ 5,10

€ 5,10

laag - t/m 25 mm

hoog - 32 mm

breedte: 60 mm 
H= 12 mm met 
rubber 226g 

breedte: 72 mm 
H= 20 mm met 
rubber 226g 

H 

H 

H 

aluminium 
incl. rvs schroeven 

H 

aluminium 
incl. rvs schroeven 

 
 

H 

H= 23 mm met 280g 
H= 28 mm met 280Hg 

breedte 72 mm 

H 

H= 9 mm met 
rubber 226g 
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BASISPROFIELEN, EINDKAPJES en RUBBERS F32

Aluminium afdekprofiel 280 groep: 10

Te gebruiken in combinatie met onderprofiel 283. Nodig is rubber 280G of 280Hg.

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

blank 280m3 280m4 280m6

wit 280w3 280w4 280w6

ral * 280r3 280r4 280r6

Aluminium onderprofiel 283 groep: 10

Te gebruiken in combinatie met afdekprofiel 280. Nodig is rubber 280G of 280Hg.

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

blank 283m3 283m4 283m6

wit 283w3 283w4 283w6

ral * 283r3 283r4 283r6

PVC profiel 284 groep: 10

Kan voor montage op onderprofiel 283 of 286 "geklikt" worden. Voor gebruik

in gesloten ruimten; vermindert de kans op condensvorming. 

art. nr. 4 m

wit 284w4

Eindkapjes 280ep en 280epal voor systeem 280-283(-284) groep: 10

art. nr. laag art. nr. hoog

blank 280eplm 280ephm

wit 280eplw 280ephw

ral * 280eplr 280ephr

Onderrubber 261g - voor profiel 226 en 320. groep: 10

art. nr.

80 m 261g80 houten klos

per meter 261gpm

Rubber 226g - voor profiel 226, 226H, 227 en 226F. groep: 10

art. nr. art. nr. per meter

300 m 226g300 emmer of per meter 226gpm

Rubber 280g en 280Hg - voor profielen 320, 280, 283 en 285. groep: 10

art. nr. art. nr. per meter

200 m 280g200 houten klos Deze rubbers zijn 280gpm

art. nr. ook per meter per meter

50 m 280Hg50 kartonnen rol leverbaar 280hgpm

Op pagina D1 t/m D4 vindt u de gemakkelijk te monteren Easi-Glaze panelen. De Easi-Glaze profielen van dit systeem worden ook los

geleverd. Het Easi-Glaze profiel bestaat uit een basisprofiel met een aluminium afdeklijst voor de schroeven. 

De platen worden vanaf de zijde in het profiel geschoven. Niet geschikt voor acrylaat (PMMA) platen.

Easi-Glaze profiel groep: 1

Basisprofiel met aluminium afdeklijst voor de schroeven.

art. nr. 2 m art. nr. 4 m

blank ea16m2 ea16m4

wit ea16w2 ea16w4

ral * ea16r4

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

10 en 16 mm: laag

25 en 32 mm: hoog

€ 85,70

€ 112,25

127.90

€ 36,40

€ 52,00

€ 58,90

€ 54,60

€ 39,00

€ 88,30

€ 17,80

€ 3,75

€ 6,15

€ 6,15

€ 3,75

€ 6,15

€ 6,15

€ 3,20

€ 203,05

€ 168,90

€ 92,90

  hoog eindkapje

1-5-2015

ool leverbaar in

1,5 en 2 meter

€ 57,15

€ 74,85

€ 85,30

€ 232,70

€ 0,75

€ 1,50

€ 1,50

€ 69,00

€ 85,00

€ 113,00

€ 34,50

€ 42,50

€ 27,30

€ 39,00

€ 44,20

€ 42,85

€ 56,15

€ 64,00

breedte 60 mm 
dikte +/- 3 mm 

aluminium 

breedte +/- 63 mm 
en de effectieve 
hoogte is 4 mm 

H= 18 mm met 280g 
H= 23 mm met 280Hg 

H 

H= 42 mm met 280G 
H= 47 mm met 280Hg 

H 
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OPVUL P-PROFIELEN voor de ZIJDEN F33

Verwarmde ruimten (serres) worden ter voorkoming van het doorwateren van de muren vaak gedicht met een lood- of zinkslab tot

in de spouw. Voor open overkappingen is een afdichting met een goede siliconenkit meestal voldoende. Bij de zijmuren wordt het 

F- of P-profiel met de "poot" omhoog tegen de zijmuur geschroefd. Tussen de "poot" en de muur kan een compriband, een harde 

schuimband en/ of siliconenkit aangebracht worden. 

Aluminium P-profiel 272 voor 10 mm plaatdikte groep: 10

art. nr. 4 m

blank 272m4

wit 272w4

ral * 272r4

Aluminium P-profiel 273 voor 16 mm plaatdikte groep: 10

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

blank 273m3 273m4

wit 273w3 273w4

crème 273c3 273c4

antraciet 273a3 273a4

ral * 273r3 273r4

Aluminium P-profiel 275 voor 25 mm plaatdikte groep: 10

art. nr. 2 m art. nr. 4 m

blank 275m2 275m4

wit 275w2 275w4

ral * 275r2 275r4

Aluminium P-profiel 276 voor 32 mm plaatdikte groep: 10

art. nr. p/m

blank 276m .. lengte: 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 meter

wit 276w ..

crème 276c .. Dit profiel bestaat uit P-profiel 273 en koker 20x15 mm.

antraciet 276a .. Profiel 273 bestat bij lengte 4,5 meter of langer uit 2 delen.

ral * 276r ..

Met deze stevige schuimband komt het P- of F-profiel iets van de muur waardoor het kitten makkelijker is. Als u de schuimband gebruikt 

dan moet u met ongeveer 6-8 mm extra ruimte bij de zijmuur rekening houden.

PVC schuimband groep: 10

Lengte per rol 12 meter, breedte 9 mm, dikte 6 mm.

art. nr. per rol

rol a 12 m pvcg129 € 10,00

€ 36,85

€ 36,85

€ 42,20

€ 16,95

€ 27,65

€ 27,65

€ 27,65

€ 31,65

€ 22,55

€ 36,85

1  - 1,5  - 2 meter

1-5-2015

Ook leverbaar:

€ 45,55

€ 9,35

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 14,25

€ 24,40

€ 28,00

€ 44,05

op = op

€ 12,60

€ 22,80

€ 22,80

€ 25,15

€ 45,55

40 mm 

voorbeeld P-profiel 
met 320-261 systeem 

P-profiel 

6
0
 m

m
 

10 mm 

6
0
 m

m
 16 mm 

6
4
 m

m
 25 mm 

schuimband 

ruimte voor 
siliconenkit 

extra lood- of zinkslab 
bij gesloten ruimten 

contractors siliconenkit of andere  
goedgekeurde kit aanbrengen voordat de  
plaat in het profiel geschoven wordt 

2 - 8 mm extra ruimte 
voor het P-profiel met 
eventueel een schuimband. 

ruimte voor 
siliconenkit 

schuimband  

6
0
 m

m
 

opvulling 
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F - PROFIELEN voor de ZIJDEN  en  H - PROFIELEN F34

De F-profielen zijn een goedkopere oplossing voor het afwerken van de zijden. Deze profielen zijn

geschikt voor open constructies. Doordat de meerwandige plaat bij F-profielen tot bijna aan de 

zijde van het dak loopt is de maximale dakbreedte per F-profiel 30 mm kleiner dan bij een P-profiel.

Zie ook pagina F3.

Aluminium F-profiel 222 voor 10 mm plaatdikte groep: 10

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

blank 222m4

wit 222w4

ral * 222r4

Aluminium F-profiel 223 voor 16 mm plaatdikte groep: 10

art. nr. p/m

blank 223m… lengte: 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 meter

wit 223w… lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

crème 223c… lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

antraciet 223a… lengte: 1 1,5 2 3 3,5 4 6 7 meter

ral * 223r… lengte: 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 meter

ral 7016 st = antraciet structuur ral 9001 = crème wit = ral 9016

Aluminium eindkapje voor F-profiel 223

blank 223epm € 3,00 wit, crème

ral * 223epr € 5,10* antraciet

Aluminium F-profiel 225 voor 25 mm plaatdikte groep: 10

blank

wit Minimale afname is 500 meter, prijs op aanvraag.

ral *

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

H - PROFIELEN 

Polycarbonaat H-profiel groep: 10

art. nr. 2 m art. nr. 3 m art. nr. 6 m

10 mm

16 mm

art. nr. 6 m

10 mm

16 mm

Aluminium H-verbindingsprofiel voor 10 mm plaatdikte groep: 10

Verbindingsprofiel, gewoonlijk voor binnen gebruik; Het profiel heeft geen structurele sterkte.

art. nr. 4 m

wit h10w4  op=op

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

met UV bescherming

1-5-2015

pch103 € 11,95 pch106 € 23,90

€ 32,30

€ 5,10

€ 16,15€ 10,80

-

223ep…

pch10620 € 429,50

pch16620 € 581,00
per 20 lengten van 6 meter

-

pch162 pch163 pch166

€ 23,35

€ 5,34

€ 7,67

€ 7,67

€ 7,67

€ 11,80

€ 27,85

€ 33,80

€ 43,60

41 mm 

5
1
 m

m
 

10 mm 

F-profiel 
36 mm 

10 mm 

43,5 

5
1
 m

m
 

37,5 mm 

16 mm 

60 mm 

10 mm 

51 mm 

6
0
 m

m
 

44 mm 

25 mm 
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PROFIELEN voor de KOPSE OPEN ZIJDEN VAN DE PLATEN F35

Afwerking van de open zijden van de meerwandige kunststof beglazing

De open (kopse) kanten van de plaat behoren gedicht te worden met een speciaal hiervoor ontwikkelde tape (zie deel K van deze 

prijslijst) en een aluminium U-profiel. Het U-profiel beschermt de tape en zorgt voor voldoende stijfheid in de breedte.

Onder en boven een U-profiel uit één deel op de plaat drukken. Plaats de U-profielen tussen de koppelprofielen. 

Onderste U-profiel: Voor de afvoer van mogelijk condenswater moet in het "gootje" van het onderste U-profiel om de 15 cm een 6 mm

gat geboord worden! Dicht het onderste U-profiel goed af door aan de binnenzijde een ononderbroken rups

goedgekeurde kit (bijvoorbeeld Contractors) te leggen en breng op +/- 1cm van de uiteinden een extra dot kit

aan zodat er vanaf de zijden géén vuil in het U-profiel kan dringen.

Bovenste U-profiel: Het bovenste U-profiel mag met het "gootje" naar boven op de plaat geklemd worden. Kitten is niet nodig.

Plaats de U-profielen tussen de koppelprofielen.

Aluminium U-profiel 252  -  10 mm plaatdikte groep: 10

art. nr. 3 m

blank 252m3

wit 252w3

ral * 252r3

Aluminium U-profiel 253  -  16 mm plaatdikte groep: 10

art. nr. 1,05 m art. nr. 2,15 m art. nr. 4,3 m

blank 253m105 253m215 253m43

wit 253w105 253w215 253w43

crème 253c105 253c215 253c43

antraciet st 253a105 253a215 253a43

ral * 253r105 253r215 253r43

Aluminium U-profiel 256  -  32 mm plaatdikte groep: 10

art. nr. 1,23 m art. nr. 3,9 m

blank 256m127 256m39

wit 256w127 256w39

crème 256c127 256c39

antraciet 256a127 256a39

ral * 256r127 256r39

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

1-5-2015

€ 8,00

€ 12,05

€ 20,60

ook 1,3 m

€ 2,60

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 5,15

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 14,45

€ 10,25

€ 16,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 28,90

€ 15,60

€ 23,70

€ 23,70

€ 23,70

€ 39,60

€ 5,20

€ 7,90

€ 7,90

€ 7,90

€ 13,20

*** extra diep ***

23 mm 

10 mm 

25 mm 

16 mm 

6 mm gat 

rups Contractors siliconenkit 
in de lengte van het profiel 
zie pagina F37 

dot Contractors siliconenkit 
in de uiteinden van het profiel 

32 mm 
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OPENING tussen de PLATEN en de CONSTRUCTIE F36

De opening tussen de onderzijde van de polycarbonaatplaat en de constructie wordt bij serres meestal gedicht. Afhankelijk van het

gebruikte koppelprofiel en de vorm van de onderbouw zijn er een aantal oplossingen. In verband met het krimpen en uitzetten van de 

platen kan de opening niet gedicht worden met kit! 

Voor de op verwarmde ruimten zeer veel toegepaste systemen 226-261 en 320-261 is het schuin

schaven van de onderste draagbalk in combinatie met rubber 261 een goede en goedkope

oplossing. Als ook de balk langs de muur schuin loopt dan liggen de platen rondom op rubber 261.

Door deze rondom goede oplegging kan er ook glas geplaatst worden.

Knip het rubber smaller (bijv. 30 mm) als de balk smaller is dan 60 mm.

Rubber 261 wordt met lijm, kleine spijkers of nieten op de balk bevestigd.

Onderrubber 261g - voor profiel 226 en 320. groep: 10

art. nr.

80 m 261g80 op een stevige houten klos

per meter 261gpm

Profiel 226F met rubber 226G wordt meestal gebruikt bij systemen 226-261, 320-261 voor

montage op hout en bij de tot 1,4 m zelfdragende systemen 226-227 en 320-227.

De bovenzijde van het rubber in profiel 226F moet gelijk liggen met de bovenzijde van het

rubber van het koppelprofiel. Door profiel 226F in de hoek tussen de plaat en de balk te 

schuiven wordt de exacte positie bepaald. De hoogte van profiel 226F met rubber is 9 mm.

Afdichtset P226F voor de dakrand groep: 10

Voor 226(H)-261, 320(H)-261, 226(H)-227 en 320(H)-227.

art. nr. 1,995 m art. nr. 4 m

blank p226fm2 p226fm4

wit p226fw2 p226fw4

ral * p226fr2 p226fr4

Profiel 285 wordt gebruikt in combinatie met onderprofielen 280 of 286, systeem Easi-Glaze 

en profiel 600. Profiel 285 wordt met een rond rubber en een vlak rubber geleverd. Het profiel kan

op een vlakke of op een schuine opstand worden geplaatst. De hellingshoek, de hoek van 

de opstand en het type koppelprofiel bepalen of een plat of een rond rubber nodig is.

De hoogte met het ronde rubber is 23 mm en met het vlakke rubber 18 mm.

Afdichtset P285F voor de dakrand groep: 10

Voor onderprofiel 280, 286, profiel 600 en Easi-Glaze. Inclusief 2 rubbers.

art. nr. 1,995 m art. nr. 4 m

blank p285fm2 p285fm4

wit p285fw2 p285fw4

ral * p285fr2 p285fr4

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

1-5-2015

€ 203,05

€ 3,20

€ 7,80

€ 10,30

€ 16,20

€ 15,60

€ 20,60

€ 32,40

wit:  op =op

€ 12,75

€ 17,25

€ 19,95

€ 25,50

€ 34,50

€ 39,90

280g 280Hg 

H=18 mm met 280G 
H=23 mm met 280HG 

Bij een grote dakhelling ook 
geschikt voor andere systemen 

285 

H= 9 mm met 
rubber 226G 

40 mm 

rubber 261 

profiel 226F 

profiel 285 

breedte 60 mm 
dikte +/- 3 mm 

Bij een grote dakhelling ook 
geschikt voor andere systemen 
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AFDICHTING aan de BOVENZIJDE of langs een ZIJMUUR F37

De opening langs de muur wordt meestal met een lood-, zinkslab of met een 

aluminium profiel gedicht. Bij gesloten ruimten (serres) adviseren wij de slab 

tot in de spouw aan te brengen zodat vocht niet door de buitenmuur tot in

de leefruimte kan doortrekken. Als een lood- of zinkslab niet nodig is dan is 

een aluminium profiel een gemakkelijker alternatief. 

De profielen zijn tot 2,5 m lang en worden ter plaatse van een koppelprofiel

ingezaagd. Een butylband vormt een tweede afdichting, de band wordt 

onder de lood- of zinkslab of het profiel aangebracht.

Hoog model afdichtprofiel H75 H75 eindkapjes groep: 10

Een gezet aluminium profiel, plaatdikte is 0,8 mm. Voor Multi-Link®, 280, 600, Set van 2 aluminium eindkapjes

en bij een dakhelling groter dan 15 graden ook voor de andere systemen.

art. nr. 1,245 m art. nr. 2,5 m art. nr. per set

blank H75m125 H75m25 H75epm

wit H75w125 H75w25 H75epw

crème H75c125 H75c25 H75epc

antraciet H75a125 H75a25 H75epa

ral * H75r125 H75r25 H75epr

Laag model afdichtprofiel L61 en M61 61 eindkapjes groep: 10

Een gezet aluminium profiel, plaatdikte is 0,8 mm. Dakhelling tot 15 graden. Set van 2 aluminium eindkapjes

L61 voor profiel 226, Easi-Glaze     M61 voor profiel 226h en 320. 

art. nr. 1,245 m art. nr. 2,5 m art. nr. per set

blank L61m125 L61m25 L61epm

wit L61w125 L61w25 L61epw

crème L61c125 L61c25 L61epc

antraciet L61a125 L61a25 L61epa

ral * L61r125 L61r25 L61epr

Butylband

Wordt vaak aangebracht onder een afdichtprofiel H75, L61 of onder een lood- of zinkslab.

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

De butylkleeflaag is wit en extra dik, 1,5 mm. De kunststoffolie aan de buitenzijde is in loodkleur.

De ondergrond dient droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn. Temperatuurbereik -40
0 

C tot 90
0 

C.

Actie: netto prijs groep: 10

breedte art. nr. per doos art. nr. losse rol art. nr. per meter

80 mm but080ld   4 x 20 m but080lr    20 m but080lpm

100 mm but100ld   4 x 20 m but100lr    20 m but100lpm

150 mm but150ld   2 x 20 m but150lr    20 m but150lpm

200 mm but200ld   2 x 20 m but200lr    20 m but200lpm

 - Butylband bestaat uit een sterk klevende, plastische, elastische en cross-linked butylrubber en een

een Uv-bestendige en scheurvaste loodkleurige laminaatfolie.

 - Bevat geen oplosmiddelen en heeft een hoge dampdichtheid.

 - Hecht goed op hout, aluminium, staal, glas, beton en kunststof; o.a. polycarbonaat, acrylaat.

 - Zeer geschikt voor het dichten van naden; bijv.. aansluitingen tussen bouwdelen, scheuren in beton.

 - Veel gebruikt in: (woning)bouw, klimaat- en luchtbehandelingstechniek, unit- en containerbouw, enz.

Siliconen kitten en MS-polymeer

MS-polymeer is zeer geschikt voor het afdichten van de eindkapjes in een aluminium goot, zie pagina F38.

Contractors is goedgekeurd voor gebruik op polycarbonaat; per koker of per 24 kokers in een doos.

SilglazeN is ideaal voor het afwerken van afdichtprofielen H75 of L61; per koker of per 24 kokers in een doos.

groep: 10 Actie: netto prijs

art. nr. per koker art. nr. 12 kokers art. nr. 24 kokers

MS-polymeer kimspw wit kimspw12 - -

Contractors kiconhe transparant - - kiconhe24

SilglazeN kisilnhe transparant - - kisilnhe24

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

€ 12,20

€ 6,80

€ 177,50

€ 223,40

€ 163,50

€ 7,60

€ 104,20

€ 114,60

€ 128,10

Bij M61 de L 

vervangen door een M.

1-5-2015

€ 3,60

€ 4,70

€ 6,80

€ 9,50

€ 7,10

€ 12,70

€ 12,70

€ 12,70

€ 12,70

€ 4,85

€ 10,20

€ 10,20

€ 10,20

€ 12,20

€ 9,65

€ 20,35

€ 20,35

€ 20,35

€ 24,35

€ 7,10

€ 12,70

€ 12,70

€ 12,70

€ 12,70

€ 6,45

€ 13,60

€ 6,45

€ 13,60

€ 16,25

€ 12,85

€ 27,15

€ 27,15

€ 27,15

€ 32,50

€ 229,30

€ 62,20

€ 78,30

€ 114,60

€ 160,80

75 mm 

a 

b 

5
5
 m

m
 

a 

61 mm 

 c
  

a = 7 mm 
b = 15 mm 
 
c L61 = 15 mm 
c M61 = 26 mm 

a = 7 mm 
b = 15 mm 

b 

butylband als 
extra afdichting  
langs de muur 

H75 en L61 worden  
overlappend gemonteerd,  
schroeven om de 50 cm 

profiel H75 of L61 

polycarbonaat plaat 

butylband 

SilglazeN siliconenkit 
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GOOT en ONDERCONSTRUCTIE F38

Luxe aluminium goot - losse onderdelen groep: 10

Door de hoge zijde is montage aan een houtconstructie gemakkelijk.

Het eindkapje wordt in de goot geschoven. Vastzetten met twee schroeven en afdichten met MS-polymeer.

art. nr. 3,27 m art. nr. 6,5 m art. nr. per meter

blank gootm327 gootm650 gootm65+

wit gootw327 gootw650 gootw65+

crème gootc327 gootc650 gootc65+

antraciet goota327 goota650 goota65+

ral * gootr327 gootr650 gootr65+

art. nr. per twee

blank goepm

wit goepw

crème goepc

antraciet goepa

ral * goepr

per koker

koker kimspw  - MS-polymeer is zeer geschikt voor het afdichten van de eindkapjes in een aluminium goot.

   Niet nodig als u ook een koppelset voor de goot bestelt.

set gootkop1 - Set voor het koppelen van twee goten:

   butylband, koker MS-polymeer, 2 koppelprofielen en RVS schroeven.

Luxe aluminium goot  +  eindkapjes + ms polymeer  (tot 6,5m) groep: 10

Goot tot 6,5 meter + 2 eindkapjes + koker MS polymeer

art. nr. tot 3,27 m art. nr. tot 6,5 m

blank gootm327s gootm650s

wit gootw327s gootw650s

crème gootc327s gootc650s

antraciet goota327s goota650s

Aluminium afvoerbuis in ral kleur groep: 1

Bij een goot kunt u kiezen voor een pvc uitloop, buis en toebehoren; zie pagina F40.

Heeft u een goot in een speciale ral kleur dan kunt u kiezen voor de volgende set:

 + uitloop met bladvanger * 2,75 m aluminium buis (Ø 70 mm) met een aluminium bevestigingsbeugel + uitloop + bladvanger

 + 1 x alu beugel bij 2,75m of * 5,50 m aluminium buis (Ø 70 mm) met twee aluminium bevestigingsbeugels + uitloop + bladvanger

    3 x alu beugel bij 5,5m art. nr. per set art. nr. per set 5,5 

wit zie pagina F40

crème af70rondc af70rond55c € 155,00

antraciet af70ronda

ral * af70rondr af70rond55r € 155,00

Aluminium muurprofiel 290 groep: 10

Geschikt voor alle vrijdragende Eurofix 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

blank 290m432 290m650

wit 290w432 290w650

crème 290c432 290c650

antraciet 290a432 290a650

ral * 290r432 290r650

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

€ 70,50

€ 106,80

€ 37,40

€ 4,50

€ 8,65

€ 8,65

€ 8,65

€ 8,65

€ 12,20

€ 19,25

€ 77,50

€ 77,50

€ 42,80

€ 59,20

€ 59,20

€ 59,20

€ 85,60

€ 118,40

€ 118,40

€ 118,40

€ 16,60

€ 22,40

€ 22,40

€ 22,40

3,25 meter

Verlenging: 

alléén voor goten 

langer dan 6,5 

meter

Levertijd 5,5 meter lengte op 

aanvraag

1-5-2015

ook leverbaar:

koppelset

eindkapjes

goot afdichten

 - Twee eindkapjes 

inclusief schroeven  

(exclusief MS-

polymeer)

Voor pvc uitlopen en toebehoren zie 

pagina F 40.

€ 59,50

€ 80,05

€ 80,05

€ 80,05

€ 102,30

€ 139,25

€ 139,25

€ 139,25

€ 97,00 € 194,00

€ 77,50

€ 92,70

€ 106,10

€ 106,10

€ 106,10

€ 160,60

€ 61,60

€ 70,50

€ 70,50

290 
291 

52 mm 

7
5
 m

m
 

Montage op 
bijv. staanders 

Door de hoge zijde gemakkelijk 
te bevestigen aan een balk, Met 
de hoge zijde naar buiten is ook 
mogelijk, 

goot 

120 mm 

6
5
 m

m
 

9
0
 m

m
 

5
2
 m

m
 

MS-polymeer - wit 

2,75 meter 
aluminium buis 

Bevestigen aan muur 
met:  
plaatschroef 50 
x5,5mm en 8mm plug 

balk 
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ONDERCONSTRUCTIE vervolg F39

Aluminium drager 291 groep: 10

Geschikt voor alle vrijdragende Eurofix 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

blank 291m432 291m650

wit 291w432 291w650

crème 291c432 291c650

antraciet 291a432 291a650

ral * 291r432 291r650

Aluminium eindkapje voor profielen 290 en 291 groep: 10

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

blank 290epm 291epm

wit 290epw 291epw

crème 290epc 291epc

antraciet 290epa 291epa

ral * 290epr 291epr

Staander (70 x 70 mm) inclusief standaard U-voet groep: 1

De staander wordt met een U-voet op een betonpoertje bevestigd; zie ook stelvoet en funderingsplaat.

Drager 291 (meestal met goot) wordt met M8 bouten aan de staander geschroefd; hiervoor is de

drager voorgeboord en zitten er blindklinkmoeren in de staander.

art. nr. 2,75 m

wit st77275w Langere staanders op aanvraag.

crème st77275c

antraciet st77275a

ral * st77275r

Extra losse U-voet:  groep: 1

Als set: U-voet met rvs schroeven  of  per stuk: losse U-voet zonder schroeven

art. nr. per set art. nr. per stuk (zonder schroeven)

blank stuvt70zs stuvt70k

Stelvoeten in plaats van een standaard U-voet groep: 1

Tot 200 mm hoogte verstelbaar. Te monteren op een vlakke ondergrond (bijv. gestort betonpoertje).

Als set: stelvoet inclusief RVS schroeven en pluggen of per stuk (zonder schroeven).

art. nr. per set

blank stelv70m

Funderingsplaat in plaats van een standaard U-voet groep: 1

Een alternatief voor een gestort betonpoertje. Plaats de funderingsplaat en de staander in een

+/- 0,6 m diep gat. Het bepalen van de juiste positie en hoogte is door de unieke montage van het

Multi-Link® systeem zeer eenvoudig. Na montage eventueel verzwaren met beton.

De plaat kan indien nodig op maat gezaagd worden. Blank aluminium, incl. RVS bevestigingsmateriaal.

art. nr. per stuk

blank fund70m

Hoeksteun voor bevestiging tegen een zijmuur groep: 1

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

ral * hoek64r

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

€ 145,50

€ 168,40

€ 168,40

€ 168,40

€ 215,50

€ 98,10

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 143,20

€ 2,80

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 2,80

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 75,00

3,25 meter

ook leverbaar:

1-5-2015

Als u de staander gebruikt in combinatie met drager 291 dan is de 

vrije doorloophoogte onder de drager 80 mm kleiner dan de lengte 

van de staander.

€ 16,00

€ 16,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 25,00

€ 7,50€ 19,50

€ 54,00

€ 16,00

€ 16,00

hoeksteun 

voetplaat 
250 x 100 mm 

drager 291 

M8 blind- 
klinkmoeren 

M8 bouten 

U-voet 

lengte 300 mm 

3 x 

1 x 

voetplaat 
495 x 495 mm 

lengte 595 mm 

30 mm 

Eenvoudig op de 
staanders te  
bevestigen 

80 mm 

8
0
 m

m
 

goot 

s
ta

a
n
d
e
r 
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PVC toebehoren voor HEMELWATERAFVOER F40

Op deze pagina vindt u de HWA hulpstukken die goed gecombineerd kunnen worden met onze aluminium goot.

Complete set Diameter 80 mm, materiaal PVC. netto

art. nr. complete set

gootuitloop met bladvanger

wit pvcwset 2,75 meter buis

grijs pvcgset 2 beugels

bocht 87 graden

HWA-artikelen Diameter 80 mm (tenzij anders aangegeven), materiaal PVC. netto

art. nr. per stuk

- - -

wit pvcw100 Gootuitloop 80 mm met wartel en bladvanger

licht grijs pvcg100

grijs pvcg120 2,75 meter  

wit pvcw120 2,75 meter  

bruin pvcb120 op=op 4 meter

grijs pvcg130

wit pvcw130 per set: twee beugels met snelsluiting

bruin pvcb110 op=op Gootuitloop 80 mm met wartel

- - -

- - -

bruin pvcb140 op=op per set: twee beugels (zonder muurpen)

grijs pvcg150

wit pvcw150

bruin pvcb150 op=op

grijs pvcg1507 Ø 70 mm (mof - verjongd)

grijs pvcg160

wit pvcw160 Bocht 45 graden 80 mm mof-verjongd

bruin pvcb160 op=op

grijs pvcg165

wit pvcw165 Bocht 22,3 graden 80 mm mof -spie

grijs pvcg170

wit pvcw170 T-stuk 87 graden 80 mm mof-verjongd

bruin pvcb170 op=op

grijs pvcg180

wit pvcw180 T-stuk 45 graden 80 mm mof-verjongd

bruin pvcb180 op=op

grijs pvcg190

wit pvcw190 Verbindingsmof 80 mm mof-verjongd

bruin pvcb190 op=op

€ 11,50

set

Bocht 87 graden  mof-verjongd

1-5-2015

€ 13,00

€ 16,90

€ 22,45

€ 6,40

€ 7,90

€ 12,45

€ 7,90

€ 3,10

€ 4,10

€ 4,55

€ 2,60

€ 2,40

€ 3,20

€ 3,45

€ 2,60

€ 3,40

€ 5,20

€ 7,20

€ 7,55

€ 5,20

€ 7,20

€ 7,55

€ 2,00

€ 2,60

€ 2,80

€ 40,40

€ 34,00

€ 11,50

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539



BEVESTIGINGSDOPPEN voor meerwandig polycarbonaat F41

Indien het gebruik van profielen niet mogelijk is kunnen de platen m.b.v. bevestigingsdoppen aan de balken bevestigd worden. Omdat er in

de platen geboord wordt adviseren wij het gebruik van deze doppen te beperken. 

Boor op min. 40 mm van de plaatranden een gat 

van 18 mm doorsnede in de plaat en verwijder het

boorzaagsel. Doe een beetje transparante siliconenkit

(Contractors, pag. F37) door het gat op onderliggende balk.

Plaats de dop met de schuimring in het gat. Draai de 

schroef niet te vast, de plaat mag niet vervormen.

Nylon bevestigingsdop met schuimring en RVS schroef groep: 10

art. nr. per stuk

10 mm wit 244wps

16 mm wit 245wps

25 mm wit 249wps op=op

Nylon bevestigingsdop met schuimring netto

Verpakt: 250 of 200 per doos; exclusief plaatschroeven (rvs 50 x 5,5 mm).

art. nr. wit art. nr. per 200

plaatschroef16 mm (250)

10 mm (250)

245p250

244p250 a2pl5055

249p200

50 x 5,5 mm

25 mm (200)

1-5-2015

zie pag. F29

€ 1,25

€ 1,25

€ 1,25

€ 169,00

€ 169,00

€ 169,00

diameter 
53 mm 

53 mm 

9 mm 

10 mm 
16 mm 
25 mm schuim- 

ring 
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STANDAARD PROFIELEN en AFDICHTDOPPEN F42

Wij hebben een beperkt en wisselend assortiment blanke handelsprofielen in voorraad. Niet in voorraad artikelen kunnen meestal ook

snel geleverd worden. De standaard lengte is 6 meter. Beschikbare maten, levertijd en prijs op aanvraag.

Aluminium, lengte 6 meter; afwijkende lengte op aanvraag.

Platstaf Hoekprofiel U-profiel Koker

Koker rechthoekig 70x70 mm groep: 10

lengte blank wit crème ral * xxxx

70 x 70 x 2 2750 mm

70 x 70 x 2 3000 mm

70 x 70 x 2 5500 mm 5,5 meter mits in vooraad

70 x 70 x 2 6000 mm

Buis rond 70 mm groep: 10

lengte blank wit crème antraciet ral * xxxx

5500 mm

Voor deze artikelen geldt:  leverbaar mits in voorraad

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

Lamellendop voor rechthoekige buis netto

Materiaal PE, in zwart of wit, prijs per stuk.

art. nr. zwart art. nr. wit

30 x 30 mm ins3030z € 0,40 ins3030w € 0,40   ~ ral 9010

50 x 50 mm ins5050z € 0,50 ins5050w € 0,50   ~ ral 9010

65 x 65 mm ins6565z € 0,75

70 x 70 mm ins7070z € 1,95 ins7070w € 1,95   ~ ral 9010

80 x 80 mm ins8080z € 1,95 ins8080w € 1,95   ~ ral 9003

Prijs andere maten en grote aantallen op aanvraag.

op=op

op=op

€ 59,50*€ 41,30

-

€ 39,50

€ 82,50

-

€ 71,40 € 102,90 € 102,90

Andere maat nodig ?  Bel ons?

€ 118,90*

-

€ 82,50

€ 28,00 € 41,30

€ 113,30*

€ 51,10

70 x 2

1-5-2015

€ 56,90*

€ 51,10

-

€ 56,00

€ 41,30

€ 82,50

-

€ 35,70

€ 78,90

op=op

op=op

op=op

op=op op=op

2750 mm70 x 2
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AFDICHTTAPES  -  Helderheid in meerwandige platen K1

Voor daglichtconstructies zijn meerwandige polycarbonaat en acrylaat platen uitstekend geschikt.

Voor een technisch verantwoorde toepassing is een goede vochtregulatie in de kanalen belangrijk.

Kunststof platen zijn zowel gas- als dampdoorlatend waardoor condensatie in de platen niet is te

voorkomen. De relatieve vochtigheid, het dampspanning- en het temperatuurverschil binnen en

buiten zijn hierop van invloed. Een juiste dakhelling en een correcte afwerking, tapes en U-profielen

met afvoergaatjes, vermindert de kans op vocht in de platen.

AntiDusttape® volgt probleemloos de natuurlijke uitzetting en krimp van meerwandige kunststof

platen. Deze unieke tape wordt geleverd in een "open" of gesloten vorm en in diverse breedten.

De bovenzijde wordt altijd voorzien van een gesloten tape.

De onderzijde wordt meestal voorzien van een "ventilerende" tape, echter op platen boven open 

of niet verwarmde ruimten kan aan de onderzijde ook een gesloten tape gekleefd worden.

In sterk vervuilde omgevingen waarin deeltjes kleiner dan 45 micron (= poriegrootte van het 

filter) aanwezig zijn wordt meestal ook aan de onderzijde gesloten tape aangebracht;

Deeltjes kleiner dan 45 micron treft men bijvoorbeeld aan in metaalwerkplaatsen (lassen, slijpen,

snijbranden), spoorwegemplacementen en daar waar rookgassen van dieselmotoren vrijkomen.

Bij dichte tape aan de onderzijde is in de platen een ophoping van condenswater mogelijk. 

Plaatdikte Tapebreedte Filtertape Gesloten tape

4,5  -  6  -  8 mm 25 mm AD3425 G3625

10  -  16 mm 38 mm AD3438 G3638 rollengte filtertape: 33 meter

16 mm 43 mm * AD3443S G3643S rollengte gesloten tape: 50 meter

25 mm 50 mm AD3450S G3650S

32 mm 60 mm AD3460S G3660S

* speciaal ontwikkeld voor 16 mm platen gemonteerd met een kleine hellingshoek

Verwerkingsvoorschrift

Voor een zo optimaal mogelijke werking van de AntiDusttape producten moet voldaan zijn aan de volgende verwerkingsinstructies.

1. Maak de plaat vrij van scherpe kanten en onregelmatigheden.

2. Verwijder juist vóór het aanbrengen van de tape de beschermfolie van de kanaalplaat. Controleer bij het gebruik van een "masking stripper"

of er geen folieresten op de plaat zijn achtergebleven.

3. Breng de tape handmatig aan of gebruik de speciaal daarvoor ontwikkelde tape-afroller. Gebruik bij het strak houden van de tape niet meer 

voorspanning dan 100 gram per centimeter breedte en positioneer de tape zodanig, dat de kleefvlakken overal even groot zijn (minimaal 8 mm);

zie bovenstaande tabel. Zet de tape plooivrij om de randen.

4. Druk de tape goed aan of rakel de lijm vlakken met een viltblok na met een lijndruk van ca. 1 kg.

5. Zorg ervoor dat de tape na het aanbrengen en tijdens transport en montage niet beschadigt als gevolg van stoten of schuiven. Controleer de 

tape op beschadigingen juist voor montage van de platen.

6. De te gebruiken profielsystemen dienen de kanaalplaat zodanig af te dichten dat de tape wordt beschermd tegen direct zonlicht, regenwater

en vuil. Het profiel (zie pagina 49) moet voorzien zijn van een of meer diepteafstandhouders (min. 5 mm) en van een afvoerkanaal in het diepste 

punt, zodat condenswater kan worden afgevoerd; zie ook pagina 36.

7. De bovenzijde wordt altijd voorzien van een gesloten tape.

8. De onderzijde wordt meestal voorzien van een "ventilerende" tape, echter op platen boven niet gesloten en niet verwarmde ruimten kan aan de

onderzijde ook een gesloten tape gekleefd worden (ophoping van condenswater is dan mogelijk).

In sterk vervuilde omgevingen waarin deeltjes kleiner dan 45 micron (= poriegrootte van het filter) aanwezig zijn wordt meestal gesloten tape

aan de onderzijde aangebracht; een ophoping van condenswater is dan mogelijk. Deeltjes kleiner dan 45 micron treft men bijvoorbeeld aan in 

metaalwerkplaatsen (lassen, slijpen, snijbranden), spoorwegemplacementen en daar waar rookgassen van dieselmotoren vrijkomen.

1-5-2015
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AFDICHTTAPES  -  Helderheid in meerwandige platen K2

Open AntiDusttape - rollengte 33 meter netto

Zie tabel op vorige pagina.

plaatdikte art. nr. per doos art. nr. rol 33 m art. nr. per m

25 mm 4 - 8 mm mf3425d   60 rol - 33 m

38 mm 10 - 16 mm mf3438d   40 rol - 33 m mf3438r mf3438pm

43 mm 16 - 20 mm mf3443d   35 rol - 33 m

50 mm 25 mm mf3450d   30 rol - 33 m

60 mm 32 mm mf3460d   25 rol - 33 m mf3460r mf3460pm

Korting bij afname van meerdere dozen van hetzelfde type:

vier of 5 dozen: 4% zes dozen of meer: 8%

Gesloten AntiDusttape - rollengte 50 meter netto

Zie tabel op vorige pagina.

plaatdikte art. nr. per doos art. nr. rol 50 m art. nr. per m

25 mm 4 - 8 mm mfg3625d   60 rol - 50 m

38 mm 10 - 16 mm mfg3638d   40 rol - 50 m mfg3638r mfg3638pm

43 mm 16 - 20 mm mfg3643d   35 rol - 50 m

50 mm 25 mm mfg3650d   30 rol - 50 m

60 mm 32 mm mfg3660d   25 rol - 50 m mfg3660r mfg3660pm

Korting bij afname van meerdere dozen van hetzelfde type:

vier of 5 dozen: 4% zes dozen of meer: 8%

Afrolapparaat voor AntiDusttape netto

Roller voor 4, 6 en 8 mm wordt met verwisselbare toebehoren geleverd.

plaatdikte art. nr. per stuk

8 mm mfafr8

10 mm mfafr10

16 mm mfafr16

25 mm mfafr25

Revisie set voor afrolapparaat

plaatdikte art. nr. per stuk

8 mm mfrvdip8

10 mm mfrvdip10

16 mm mfrvdip16

25 mm mfrvdip25

Maskingstripper

Snijd aan beide uiteinden van de plaat een paar cm van de beschermfolie af.

De AntiDust tape kan daarna gemakkelijk gekleefd worden.

art. nr. per stuk

mfmasstrip voor 8, 10 en 16 mm

mfmasrev nodig voor: 20, 25 en 32 mm

€ 0,75

1-5-2015

€ 148,50

€ 881,50

€ 24,10

€ 148,50

€ 463,70

€ 1,15

€ 805,00

€ 459,20

€ 25,50

€ 1,10€ 445,90

€ 47,60

€ 78,50

€ 78,50

€ 723,70

€ 78,50

€ 463,70

€ 148,50

€ 165,50

€ 78,50

€ 2,15

€ 940,80

€ 755,30

€ 15,70

€ 446,10

€ 22,00

*** zie pagina M6 t/m M8 voor polycarbonaat platen en SCHERPE prijzen ***

€ 199,50
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Meerwandige POLYCARBONAAT platen M1

De platen worden tegen een geringe meerprijs in de lengte en de breedte op maat gezaagd, doorgeblazen met zuivere lucht en 

afgeplakt met AntiDusttape. Niet op maat gezaagde platen worden geleverd met een transporttape die niet geschikt is voor montage. 

TOEPASSINGEN EIGENSCHAPPEN

Serres, Veranda's Praktisch onbreekbaar (hagel)

Terrasoverkappingen Slagvast

Carports Zelfdovend --> brandveilig

Zwembadoverkappingen Laag gewicht --> lichte constructies en 

Lichtstraten gemakkelijke montage

Scheidingswanden Koud buigbaar

Verlaagde plafonds Hoge isolatiewaarde

Verticale beglazing Zeer temperatuurbestendig

Gebogen beglazing Duurzaam

Sporthal beglazing Makkelijk te zagen en te boren

Opslag

Als u de platen niet vlak na ontvangst verwerkt, sla deze dan droog en uit de zon op. Door

blootstelling aan direct zonlicht en/ of overmatige warmte hecht de beschermfolie zich

steeds meer aan de platen. Stapel de platen op een vlakke en schone ondergrond.

Bij stapelen op pallets dienen de liggers ervan een minimale breedte van 100 mm te hebben en een

maximale onderlinge afstand van 1 m. Sla de platen indien mogelijk binnen op. Bij buitenopslag de

platen goed afdekken met een niet lichtdoorlatende witte folie, zodanig dat de platen beschermd zijn

tegen vuil, (regen)water, wind en zon.

Zagen

Gebruik een zaagblad met fijne tanden en een hand-, decoupeer- of cirkelzaag. Leg de plaat op een

vlakke ondergrond en ondersteun de plaat dicht bij de zaagsnede. Voorkom dat de plaat tijdens het

zagen gaat trillen of "slaan". Verwijder de zaagresten uit de kanalen met schone en droge perslucht.

Kleef zo snel mogelijk na het zagen de speciale AntiDusttape op de open kanalen; zie pagina K1.

Zorg ervoor dat de tapes en de platen tijdens opslag en montage niet vervuilen!

TIP: blaas het zaagsel met een compressor uit de plaat door van de gezaagde naar de niet 

gezaagde kant te blazen.

Afdichttapes

Het is heel belangrijk dat de platen met de juiste tapes en U-profielen afgewerkt worden.

Let er tijdens montage op dat de tapes niet vervuilen. Zet de platen nooit op de tapezijde neer.

Boor in het onderste U-profiel om de 20 cm 6 mm gaten en kit dit profiel op de juiste wijze af.

Zie pagina F35 en K1 voor meer informatie.

Boren

Vermijdt indien mogelijk het boren in de platen en zet de platen zoveel mogelijk met profielen vast.

Gebruik standaard (metaal)boren en gebruik géén koelmiddelen. Grote gaten niet ineens boren

maar eerst voorboren met een kleine boor. Zorg tijdens het boren voor een goede ondersteuning.

I.v.m. krimp en uitzetting van de plaat moet het gat groter zijn dan de diameter van de schroef. 

Voor plaatlengten tot 2 meter geldt: gat = diameter schroef + 6 mm. Voor elke extra meter moet

het gat 2,5 mm groter worden. Gebruik indien mogelijk schroeven met een gladde schacht, zodat

de schroefdraad niet in de plaat kan snijden. Verwijder zaagsel met perslucht of met een stofzuiger.

Boor de gaten voor bevestigingsdoppen op minimaal 40 mm van de plaatranden.

 *** zie pagina M6 t/m M8 voor plaattypen en onze ACTIE prijzen ***

1-5-2015
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Meerwandige POLYCARBONAAT platen M2

Vastzetten met aluminium afdekprofiel en schroeven

Indien u geen profielen gebruikt of brede platen extra vast wilt zetten, gebruik dan een schroef met 

een grote ring. De ring moet minimaal over 2 steggen (schotten) vallen. Bij het aandraaien van

de schroeven de plaat niet vervormen.

Zet de profielen niet te vast!

Bevestigingsdoppen vindt u op pagina F41.

Vastzetten met flexibel afdekrubber

De montage met een breed afdekrubber is gemakkelijk, echter er zijn NADELEN:

* niet stormvast * rubbers kunnen krimpen (lekkage)

* rubbers verliezen elasticiteit (beperkte levensduur) * rubbers verkleuren

Gezien de nadelen leveren wij aluminium afdekprofielen, iets meer werk maar vele voordelen!

Plaattype, plaatafmeting en aantal platen

De keuze van het plaattype, plaatafmeting en aantal platen wordt in grote mate bepaald door de

toepassing. Bijv. isolatie is bij een verwarmde serre belangrijker dan bij een open overkapping.

Voor plaatmaten zie pagina F2, F3 en M4 en voor isolatiewaarden de tabel op pag. M5.

Bescherming

De platen hebben aan één zijde een extra tegen Uv-licht beschermende laag. Dit is de zijde met

de bedrukte folie. Monteer de plaat met de bedrukte folie naar boven (zonzijde)! De onderzijde

v/d plaat heeft een neutrale folie. Voorkom onnodige krassen door de folie alléén langs de randen 

van de plaat te verwijderen. De platen kunnen dan gemakkelijk afgeplakt en gemonteerd worden.

Verwijder direct na montage alle folie.

Lopen op het dak

Loop NOOIT op glas, polycarbonaat of andere kunststof beglazing! Voorkom krassen op het glas of

de platen door een stevige plank op minimaal twee draagprofielen te plaatsen. Zorg ervoor dat de 

plank niet weg kan schuiven. De platen zijn niet zwaar en platen tot ongeveer 3 m
2
 kunnen door een 

een persoon gehanteerd worden. Vraag hulp bij grotere platen en houdt rekening met wind.

Schoon maken

Spoel los vuil met veel water van de platen. Reinig de platen met een oplossing van milde zeep

(bijv. afwasmiddel) en een zachte doek of spons. Wij adviseren een autowasborstel op een slang.

Gebruik géén harde borstel, scherpe voorwerpen, isopropanol of oplosmiddelen op de platen. 

Wasbenzine mag kortstondig gebruikt worden; na gebruik de platen reinigen met zeep en spoelen

met veel water. Reinig de platen nooit in de zon of bij een hoge temperatuur. Het gebruik van een

hogedrukspuit met matige druk is toegestaan. Spuit vanaf boven en niet op de profielen en rubbers!

Slagvastheid  (plaatdikte 10mm +)

Meerwandige polycarbonaatplaten worden aan extreme omstandigheden blootgesteld; storm, hagel,

wind, sneeuw en ijsvorming. Zelfs onder deze omstandigheden zijn de platen praktisch onbreekbaar.

Extreme temperatuurschommelingen door bijvb. een sterke zonnestraling in de winter leiden niet

tot breuk of kromtrekken van de platen. In door TNO uitgevoerde hagelsimulatie testen met kunststof 

"hagelstenen" (30 mm) werd géén noemenswaardige schade vastgesteld. De maximale snelheid van

echte hagelstenen van 20 mm is 21 m/sec. Het broze acrylaat en glas breken door deze hagelstenen,

terwijl polycarbonaat nauwelijks vervormt. Glasscherven of directe lekkage behoren tot het verleden.

Door het lage gewicht en de grote slagvastheid is de montage gemakkelijker dan die van glas.

Lichtdoorlatendheid

Polycarbonaat laat praktisch géén Uv-straling of ver-infrarode straling door. Hierdoor kan verkleuring

van bijvoorbeeld stoffen die achter polycarbonaat geplaatst worden verminderen. Men krijgt ook

geen "gezonde" bruine kleur als men onder polycarbonaat zont.

Omdat de platen in slankere profielen en op een grotere breedte dan glas geplaatst worden is de 

totale lichtdoorlaat van een dak met heldere platen vergelijkbaar met die van een dak met glas.

Opaalwitte platen hebben een sterk diffuse lichtspreiding. Opaalwit wordt veel toegepast in serres.

1-5-2015
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Meerwandige POLYCARBONAAT platen M3

Maximale gebruikstemperatuur en brandveiligheid.

Polycarbonaat is in vergelijking met andere beglazingskunststoffen zeer temperatuurbestendig. 

De continue gebruikstemperatuur is 100 
0
C. Polycarbonaat kan in plafonds vaak in combinatie met

sprinklerinstallaties gebruikt worden.

Polycarbonaat heeft voor een goede verbranding meer zuurstof nodig (25%) dan in lucht aanwezig 

(20%) is. Bij brand smelt het polycarbonaat, maar draagt nauwelijks bij aan uitbreiding van de brand!

Krimp en uitzetting

De uitzettingscoëfficiënt is 6,7 x 10
-6

 mm/m
0
C. Een vuistregel is 3 mm rumte per meter plaat.

Buigradius

De platen kunnen in de lengte richting koud gebogen worden. De minimale buigradius wordt bepaald

door de structuur. Deze waarde vindt u in de tabel op pagina M5.

Isolatie en zonwerendheid

Deze twee hebben weinig met elkaar te maken! Een slechte warmtegeleiding geeft een goede 

isolatie. Dus hoe dikker de plaat en hoe meer luchtlagen hoe beter de isolatie. Heldere, opaalwitte

en zonwerende platen met eenzelfde structuur isoleren even goed maar hebben een verschillende

zonwerendheid. Niet de isolatie maar de mate van lichtreflectie bepaald meestal de zonwerendheid.

Opaalwitte platen en onze extra zonwerende Reflecto platen weerkaatsen meer licht dan heldere.

platen. Het is dus iets koeler onder een dak met opaalwitte of opaalwitte-Refelecto platen.

De speciale IR platen verminderen de hitteopbouw niet door reflectie. Door een speciale stof in

het polycarbonaat stoppen deze platen een groot deel van de warme Infra-Rood straling.

(C/2)
2
 + f

2

2f
R =
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UV 

Standaard helder plaat 

IR- plaat 

Infra-Rood 
zichtbaar 

licht 
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Meerwandige POLYCARBONAAT platen M4

Plaatkleur

* Voor alle polycarbonaat platen geldt dat ze bijna geen Uv-licht doorlaten. U wordt niet bruin onder de platen!.

* Heldere platen laten het meeste licht door en hebben de minste zon- en warmtewering. 

* Opaalwitte platen hebben een veel betere zon- en warmtewering en een gemiddelde lichtdoorlaat. In het donker weerkaatst de witte

  opaalkleur heel mooi uw buitenverlichting. Dit is de meest verkochte kleur.

* De opaalwitte Reflecto platen zijn voorzien van een extra reflecterende toplaag, hebben een betere warmtewering maar laten iets 

  minder licht door dan de standaard opaalwitte platen.

* De speciale transparante IR-platen bevatten een speciale stof waardoor IR-straling niet door gelaten wordt. Deze platen zijn net als de 

  opaalwitte platen warmtewerend. Het grote verschil is dat de platen transparant zijn waardoor het "buitengevoel" meer behouden blijft. 

  Door het opnemen van IR-straling (zonnewarmte) zetten de platen snel uit en krimpen ze snel. 

Plaatmaat en plaatdikte

De maximale plaatafmeting wordt bepaald door de stijfheid van de plaat en de op de plaat uitgeoefende belasting (sneeuw en wind).

Onderstaande tabel geeft de maximale plaatlengte bij gegeven plaatdikte en -breedte. 

De tabel geldt bij een dakhelling van 5
0 

tot 25
0
, een inklemming van 20 mm en een gelijk

verdeelde belasting van 75 kg/m
2
.

Plaatbreedte 10 mm 16 mm 32 mm

t/m 695 mm lengte onbeperkt - -

t/m 1050 mm 1600 mm lengte onbeperkt -

t/m 1250 mm 1300 mm 1600 mm lengte onbeperkt

t/m 2100 mm   850 mm 1300 mm n.v.t.

Plaatdikte 10 mm wordt erg weinig gebruikt. Veruit het meest toegepast is 16 mm 3-wandig, dit is een plaat met een sterke buiten-

wand en een gunstige prijs/ kwaliteit verhouding. Voor een gesloten en verwarmde ruimte is plaatdikte 32 mm de beste  keuze.

10 mm: Plaatbreedte 1050 mm kan zonder dwarsondersteuning tot lengte 1600 mm geplaatst worden.

Plaatdikte 10 mm wordt bijna niet meer in vlakke aflopende daken gebruikt. 

16 mm: Plaatbreedte 1050 mm kan zonder dwarsondersteuning geplaatst worden.

Deze dikte heeft een goede prijs/ kwaliteit verhouding en is de standaard in aflopende vlakke daken.

32 mm: Plaatbreedte 1250 mm kan zonder dwarsondersteuning geplaatst worden. Voor verwarmde ruimten.

Geluiddemping

De demping van het geluid wordt bepaald door het gewicht van het materiaal. Zware materialen of combinaties

daarvan (bijvoorbeeld: dakpannen, hout, glaswol voor warmte-isolatie en binnen afwerking) hebben een goede

geluiddemping. Glas en kunststof platen zijn veel lichter dan het niet lichtdoorlatende deel van de dakconstructie

en hebben daardoor een slechtere geluiddemping. Zowel kunststof platen als glas zijn bij dikke regendruppels

gehoriger dan een zwaar niet lichtdoorlatend dak. Het verschil tussen glas en kunststof is relatief erg klein.

Bij kleine regendruppels maken zowel glas als kunststof nauwelijks extra geluid.

De geluiddemping vindt u terug in de tabel op pagina M5. Het verschil tussen 16 mm en 32 mm dikke platen is 

slechts 4 dB. Dit verschil is praktisch gezien nauwelijks of niet hoorbaar!

De structuur van de plaat, 3- of 6-wandig, X-structuur of welke vorm dan ook heeft géén enkele invloed op de 

geluidwering van de plaat. De platen verschillen alleen in structuur en de gewichtsverschillen zijn zo klein 

dat deze niet van invloed zijn. De zogenaamde "FLUISTER" platen  bestaan niet en zijn een verkooppraatje!

1-5-2015

Vrije overspanning

plaatbreedte  

vrije over- 
spanning 
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Meerwandige POLYCARBONAAT platen  -  standaard M5

Standaard platen plaatkleur

10 mm helder 79% 78% 0,90

4w opaalwit 45% 53% 0,61

16 mm helder 74% 76% 0,87

3w opaalwit 52% 57% 0,66

16 mm helder 60% 62% 0,71

6w opaalwit 40% 45% 0,52

16 mm helder 66% 70% 0,80

5X-RDC opaalwit 40% 55% 0,63

brons 30% 45% 0,52

16 mm

2w-WIDE

32 mm

7w-X helder 57% 61% 0,70

reflecto warmtewerend 35% 37% 0,43

(opaalwit met een lichte

reflecterende toplaag)

Specials

4 mm helder 82% 87% -

2w opaalwit 66% 64% -

6 mm helder 82% 86% -

2w opaalwit 66% - -

8 mm helder 81% 86% -

2w opaalwit 64% - -

25 mm helder 57% 49% -

5X 5w opaalwit 49% - -

1750 mm

2800 mm

2800 mm

3520 mm

1300

helder 85% 83% 0,95

1-5-2015
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Meerwandige POLYCARBONAAT platen  -  ACTIE prijs

Wij leveren A-kwaliteit platen van nieuwe grondstof en een normaal gewicht per m². 

10 Jaar beperkte fabrieksgarantie op breuk en lichtdoorlatendheid.

De standaard plaatlengte in onderstaande tabel kan enkele cm's langer of 5 mm korter zijn. 

Deze platen kunnen zaagstof bevatten en dienen, na eventueel exact op maat zagen, schoon geblazen te worden.

Als u zelf de platen op maat zaagt en schoon blaast ontvangt u per plaat 1x GRATIS officiële open en dichte AntiDust® tape

Op maat zagen + schoon blazen + aanbrengen AntiDusttape® door Eurofix € 2,75 per plaat tot breedte 1,25m of € 4,75 als breder

Betaling: afhalen - PIN of contant

levering - vooraf per bank of contant aan de chauffeur (toeslag € 17,50 en max. € 2500,00)

groep: 60

per m
2

per m
2

per m
2

per m
2

per m
2

60165xh00 60163h20 - - -

60165xh01 60163h21 60327xh41 60327xr41 60166h21

60165xh02 60163h22 60327xh42 60327xr42 60166h22

60165xh03 60163h23 60327xh43 60327xr43 60166h23

60165xh04 60163h24 - - -

60165xh05 60163h25 60327xh45 60327xr45 60166h25

60165xh06 60163h26 60327xh46 60327xr46 60166h26

60165xh07 60163h27 60327xh47 60327xr47 60166h27

60165xh08 60163h28 - - -

60165xh09 60163h29 - - -

60165xh10 60163h30 60327xh50 60327xr50 60166h30

60165xh11 60163h31 60327xh51 60327xr51 60166h31

zie volgende pag. - - 60166h61

- - - - 60166h62

- - 60166h63

- - 60166h65

- - 60166h66

- - 60166h67

- - - - 60166h70

- - - - 60166h71

Zaagtolerantie bij op maat zagen is  -5, +5 mm

Platen op standaard breedte worden geleverd met 2 gesloten kanten of 1 gesloten en 1 gezaagde kant

Transportkosten in Nederland zijn i.h.a. € 60,00 incl. btw

Transportkosten België op aanvraag

Verschil 5X structuur en 3- of 6-wandig (box-structuur):

5X-structuur Door de diagonale schotjes zijn deze platen extra stijf en buigen bij een gelijkmatig verdeelde belasting minder dan de

"stijver" "box" structuur platen. Echter bij hogere belastingen zal een van de diagonalen het begeven waardoor de plaat in de

lengte knikt. De "box" structuur platen buigen meer maar knikken niet. We leveren deze platen daarom iets breder.

De 5X- structuur platen van 1,25 meter kunnen alleen met extra dwarsondersteuningen gemonteerd worden!

3 of 6-wandig Deze platen zijn minder stijf maar de verticale schotten staan verder uit elkaar waardoor het doorzicht beter en mooier is.

"doorzicht" De 3- en 6-wandige platen zijn zwaarder dan de X-structuur platen, dit extra materiaal zit duidelijk in de buitenwanden die

"sterker" dikker en dus sterker zijn.

€ 57,50

Reflecto zonwerend: 

koeler onder uw dak !

Een zeer goede 

warmte isolatie. 

2,5 m

helder of opaalwit

-

€ 82,32

€ 7,77

€ 15,54

€ 23,31

€ 23,00

€ 34,30

€ 43,13

-

7,0 m

6,0 m

1,5 m

3,0 m

Aangenaam in winter 

en zomer.

reflecto opaalwit

€ 86,25

3,7 kg/ m²

-

1,0 m

€ 49,69

€ 66,25

-

€ 99,38

helder of opaalwit

16 mm  6-wandig

€ 27,44

€ 14,00

helder of opaalwit

4,5 m

€ 100,63

-

€ 108,78

-

€ 26,50

3,5 m

4,0 m

lengte

breedte 1250 mm

7,0 m

3,5 m

€ 20,58

Onze heldere 32 mm 

platen hebben een 

goed doorzicht.

€ 77,70

€ 93,24

€ 61,74

€ 68,60

4,0 m

5,0 m

€ 26,78

€ 35,70

€ 132,50

€ 96,04

€ 115,94€ 54,39

€ 62,16

€ 69,93

€ 107,10

2,0 m Opaalwit?

Vervang de H in het 

artikelnummer door

een W.

€ 41,16

€ 48,02

€ 54,88

€ 35,70

€ 53,55

€ 124,95

€ 142,80

6,0 m € 172,50

€ 201,25

€ 198,75

1,5 m

2,0 m

3,0 m

16 mm  3-wandig

1-5-2015

extra helder

 * voor platen breder dan 1,25 meter geldt een extra transport- verpakkingstoeslag

32 mm  7X-wandig

€ 124,95

breedte 0,98 m

€ 6,86

€ 17,85

breedte 1,05 m

€ 107,10

0,5 m

1,0 m

€ 71,40

€ 46,62

-

€ 53,55

helder

€ 62,48

3,7 kg/ m²2,55 kg/ m² 2,7 kg/ m²

breedte 1,25 m breedte 1,05 m

€ 33,13

breedte 1,25 m

€ 71,40

-

-

€ 31,08

€ 38,85

€ 28,75

€ 14,80

16 mm 5X-RDC

M6

€ 214,20

€ 249,90

2,8 kg/ m²

€ 231,88

--

€ 115,00

Meest verkocht 16 mm !

32 mm  7X-wandig

breedte 2,1 m*

€ 17,00

-

Meest verkocht 32 mm !

€ 13,72

20 mm 
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Meerwandige POLYCARBONAAT platen  -  ACTIE prijs

Wij leveren A-kwaliteit platen van nieuwe grondstof en een normaal gewicht per m². 

10 Jaar beperkte fabrieksgarantie op breuk en lichtdoorlatendheid.

De standaard plaatlengte in onderstaande tabel kan enkele cm's langer of 5 mm korter zijn. 

Deze platen kunnen zaagstof bevatten en dienen, na eventueel exact op maat zagen, schoon geblazen te worden.

Als u zelf de platen op maat zaagt en schoon blaast ontvangt u per plaat 1x GRATIS officiële open en dichte AntiDust® tape

Op maat zagen + schoon blazen + aanbrengen AntiDusttape® door Eurofix € 2,75 per plaat tot breedte 1,25m of € 4,75 als breder

Betaling: afhalen - PIN of contant

levering - vooraf per bank of contant aan de chauffeur (toeslag € 17,50 en max. € 2500,00)

groep: 60

per m
2

per m
2

per m
2

per m
2

per m
2

- - - - -

60165xb21 60165xh41 60162wh01 60104h21

60165xb22 60165xh42 60162wh02 60104h22

60165xb23 60165xh43 60162wh03 60104h23

- - - - -

60165xb25 60165xh45 60162wh05 60162wir05 60104h25

60165xb26 60165xh46 60162wh06 60162wir06 60104h26

60165xb27 60165xh47 60162wh07 60162wir07 60104h27

- - - - - -

- - - - - -

60165xb30 60165xh50 60162wh10 - 60104h30

60165xb31 60165xh51 60162wh11 60162wir11 60104h31

- - - - - - 60104h61

- - - - - - 60104h62

- - - - 60104h63

- - - - 60104h65

- - - - 60104h66

- - - - 60104h67

- - - - - - 60104h70

- - - - - - 60104h71

Zaagtolerantie bij op maat zagen is  -5, +5 mm

Platen op standaard breedte worden geleverd met 2 gesloten kanten of 1 gesloten en 1 gezaagde kant

Transportkosten in Nederland zijn i.h.a. € 60,00 incl. btw

Transportkosten België op aanvraag

breedte 2,1 m*

€ 140,00

€ 110,25

16mm 2w-WIDE

-

breedte 0,98 m

-€ 141,12

€ 64,32

€ 73,50 € 131,32

-

7,0 m

4,5 m

€ 80,00

-

31 mm brede kanelen

-

Deze plaat heeft een 

heel licht grijze tint.

-

€ 36,75

€ 114,91€ 82,32

IR-werend, helder** BRONS **

10 mm  4-wandig

€ 11,29

€ 16,94

€ 22,58

€ 33,87€ 70,56

16 mm 5X-RDC

€ 16,00

16mm 2w-WIDE

breedte 0,98 m

Ter plaatse op breedte 

zagen.

-- Voor deze plaat geldt 

op=op€ 18,38

breedte 1,05 m*

Bijzonder kleur

2,0 m

3,5 m

4,0 m

€ 27,571,5 m

Opaalwit?

2,5 m

€ 135,45

€ 158,03

-

€ 30,00

€ 40,00

-

4,0 m

€ 98,49€ 55,13

Zeer dikke en sterke 

buitenwanden.

-

Zonwerend

6,0 m

16 mm 5X-RDC

3,7 kg/ m²

€ 17,50

€ 128,63

€ 60,00

€ 35,28

helder of opaalwit

€ 23,52

€ 70,00

3,0 m

€ 229,81€ 164,64

lengte

1-5-2015

€ 45,15

€ 67,73

€ 79,02

2,55 kg/ m²

1,0 m

-

Extra brede kanelen 

voor een beter 

doorzicht.

0,5 m

1,0 m

5,0 m -

€ 90,30

1,75 kg/ m²

€ 22,58

€ 33,87

2,0 m

-

€ 120,00

helder

€ 10,75€ 33,50€ 24,00

€ 79,02

1,5 m

€ 39,51

€ 45,15

€ 67,73

3,0 m

€ 47,04

6,0 m

7,0 m

3,5 m

3,7 kg/ m²2,55 kg/ m²

Vervang de H in het 

artikelnummer door

een W.

€ 94,08

breedte 1,25 m

M7

breedte 1,05 m

€ 20,00

-

Beste doorzicht

helder of opaalwit

 * voor platen breder dan 1,25 meter geldt een extra transport- verpakkingstoeslag
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Meerwandige POLYCARBONAAT platen  -  specials

Wij leveren A-kwaliteit platen van nieuwe grondstof en een normaal gewicht per m². 

10 Jaar beperkte fabrieksgarantie op breuk en lichtdoorlatendheid.

De standaard plaatlengte in onderstaande tabel kan enkele cm's langer of 5 mm korter zijn. 

Deze platen kunnen zaagstof bevatten en dienen, na eventueel exact op maat zagen, schoon geblazen te worden.

Als u zelf de platen op maat zaagt en schoon blaast ontvangt u per plaat 1x GRATIS officiële open en dichte AntiDust® tape

Op maat zagen + schoon blazen + aanbrengen AntiDusttape® door Eurofix € 2,75 per plaat tot breedte 1,25m of € 4,75 als breder

LET OP:  Per bestelling van  4, 6, 8 of 25 mm geldt een extra vaste ordertoeslag van € 70,00 incl. btw.

Deze toeslag geldt NIET voor de platen op pagina M6 en M7.

Betaling: afhalen - PIN of contant

levering - vooraf per bank of contant aan de chauffeur (toeslag € 17,50 en max. € 2500,00)

groep: 60

per m
2

per m
2

per m
2

per m
2

- - 63062h30 63082h30 - -

- - 63062h31 63082h31 - -

- - 63062h50 63082h50 63255xh50

- - 63062h51 63082h51 63255xh51

61042h70 63062h70 63082h70 - -

61042h71 63062h71 63082h71 - -

Zaagtolerantie bij op maat zagen is  -5, +5 mm

Deze platen worden geleverd met 2 gesloten kanten of 1 of 2 gezaagde kanten

Transportkosten in Nederland zijn i.h.a. € 60,00 incl. btw

Transportkosten België op aanvraag

€ 139,866,0 m

een W.

€ 179,55

lengte

7,0 m

Opaalwit?

Vervang de H in het 

artikelnummer doorhelder of opaalwit

€ 11,10

€ 90,04

6,0 m

helder of opaalwit

€ 12,25 € 14,25

4 mm  2-wandig

€ 180,08

€ 106,88

€ 124,69

6,0 m

helder of opaalwit

breedte 2,1 m*

€ 209,48

7,0 m

M8

€ 107,19

€ 89,78

€ 104,74

1-5-2015

breedte 2,1 m*

€ 315,00

breedte 1,25 m

breedte 1,05 m*

€ 154,35

breedte 1,25 m

7,0 m € 163,17

€ 270,00

breedte 1,05 m*

€ 91,88

€ 77,18

helder of opaalwit

€ 36,00

breedte 2,1 m*

25 mm - 5X6 mm  2-wandig 8 mm  2-wandig

breedte 1,25 m

 * voor platen breder dan 1,25 meter geldt een extra 

transport- verpakkingstoeslag
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Meerwandige ACRYLAAT platen  -  Prijzen N1

Onderstaande prijzen gelden per plaat; de platen zijn afgeplakt met transporttape (niet geschikt voor montage).

Op maat zagen + schoon blazen + aanbrengen AntiDusttape® door Eurofix € 5,00 per plaat

Betaling: afhalen - PIN of contant

levering - vooraf per bank of contant aan de chauffeur (toeslag € 17,50 en max. € 2500,00)

per m
2

per m
2

per m
2

per m
2

art. nr. per plaat art. nr. per plaat art. nr. per plaat art. nr. per plaat

2,5 x 0,98 85162h04 85642h04 2,5 x 1,23 85325w44 85324h44

3,0 x 0,98 85162h05 85642h05 3,0 x 1,23 85325w45 85324h45

3,5 x 0,98 85162h06 85642h06 3,5 x 1,23 85325w46 85324h46

4,0 x 0,98 85162h07 85642h07 4,0 x 1,23 85325w47 85324h47

4,5 x 0,98 85162h08 85642h08 4,5 x 1,23 85325w48 85324h48

5,0 x 0,98 85162h09 85642h09 5,0 x 1,23 85325w49 85324h49

6,0 x 0,98 85162h10 85642h10 6,0 x 1,23 85325w50 85324h50

7,0 x 0,98 85162h11 85642h11 7,0 x 1,23 85325w51 85324h51

2,0 x 1,20 85162h43

2,5 x 1,20 85162h44

3,0 x 1,20 85162h45

3,5 x 1,20 85162h46

4,0 x 1,20 85162h47

4,5 x 1,20 85162h48

5,0 x 1,20 85162h49

6,0 x 1,20 85162h50

7,0 x 1,20 85162h51

per m
2

art. nr. per plaat S2P 16/64 4,3 2,5

2,5 x 0,98 85162w04 Alltop 16/64 5,0 2,5

3,0 x 0,98 85162w05 S5P 32/32 5,8 1,6

3,5 x 0,98 85162w06 Heatstop

4,0 x 0,98 85162w07 S5P 32/32

4,5 x 0,98 85162w08

5,0 x 0,98 85162w09

6,0 x 0,98 85162w10

7,0 x 0,98 85162w11

2,5 x 1,20 85162w44

3,0 x 1,20 85162w45

3,5 x 1,20 85162w46

4,0 x 1,20 85162w47

4,5 x 1,20 85162w48

5,0 x 1,20 85162w49

6,0 x 1,20 85162w50

7,0 x 1,20 85162w51

Zaagtolerantie bij op maat zagen is  -5, +5 mm

Bij grote platen kunnen de transport-, pallet-, en/ of verpakkingskosten hoger zijn.

Wij zijn dan genoodzaakt een bijdrage in rekening te brengen. 

5,1 m

€ 358,68

€ 418,46

S2P Resist AAA ALLTOP

€ 61,00

€ 239,12

€ 329,40

€ 459,62

€ 439,20

€ 219,60

€ 298,90

€ 229,81

€ 146,40

€ 243,04

Laat UV stralen 

door vanaf 290 nm

€ 809,34

1-5-2015
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€ 289,05

€ 151,90

L x B

Lichttransmissie 

van maar liefst 91%

1x no drop 

€ 372,00

€ 393,96

ALLTOP heeft een 

tweezijdige coating 

tegen 
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onbeperkt

onbeperkt
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€ 575,64

S5P Resist

€ 78,00

onbeperkt

€ 479,70

n.v.t.

45%

5,1 m

€ 671,58

€ 303,80

€ 186,00

€ 182,28

€ 364,56

onbeperkt

€ 520,80

€ 425,32

Acrylaat is minder slagvast en breekbaarder dan 

polycarbonaat. Acrylaat platen zijn daardoor lastig op maat te 

zagen. Behandel de platen voorzichtig. In tegenstelling tot 

polycarbonaat is acrylaat zeer brandbaar. Acrylaatplaten zijn 

zwaarder en stijver dan polycarbonaat en isoleren i.h.a. 

slechter bij gelijk dikte.

-

€ 297,60

1,645% onbeperkt5,8

HEATSTOP

S5P Resist

32/32 mm

OPAALWIT

€ 292,80

€ 383,76

€ 431,73

16/64 mm

1x no drop 

€ 262,64

€ 183,00

€ 209,23

L x B

2x no drop 

€ 196,98

91%

€ 334,80

-

€ 223,20

€ 260,40

€ 273,42

€ 212,66

€ 446,40

€ 62,00

€ 512,40

€ 269,01

86% 74%

€ 366,00

16/64 mm

L x B

€ 239,85

€ 256,20

€ 693,72

€ 328,30

€ 295,47

€ 149,45
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€ 346,86

€ 404,67

€ 520,29

€ 578,10

HELDER

€ 164,15

€ 335,79
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€ 462,48

€ 94,00

groep: 65

32/32 mm

€ 67,00

-

OPAALWIT

€ 179,34

1x no drop 
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Massieve POLYCARBONAAT platen  -  Veiligheidsbeglazing

woningen

schuurtjes

balustrades

banken

abri's

dug-outs

scholen

musea

Makkelijk te verwerken

200 x Sterker dan glas!

UV - kwaliteit

Al onze transparante massieve polycarbonaat platen hebben een UV bescherming aan twee zijden.

Extreem slagvast!

Polycarbonaat is licht, helder en praktisch onbreekbaar  bij temperaturen tussen  -30
0
C tot 100

0
C. Polycarbonaat platen zijn

maar liefst 200 x slagvaster dan glas van gelijke dikte en splinteren niet!

Brandveiligheid

Polycarbonaat is vergeleken met andere beglazingskunststoffen zeer temperatuurbestendig. De continue gebruikstemperatuur is 100 
0
C. 

Doordat polycarbonaat slecht brandt draagt het in de meeste situaties nauwelijks bij aan branduitbreiding; testcertificaten op aanvraag.

Veiligheid

Inbraakveilige sloten, dievenklauwen, alarminstallaties en bewakingsdiensten worden tegenwoordig ingezet om inbrekers buiten en 

waardevolle bezittingen binnen te houden. Naast het beschermen van het bezit, is een veilig gevoel zeer belangrijk. Deze middelen 

dragen ongetwijfeld hun steentje bij, maar hebben bij de "snelle" (etalage) kraak of bij vandalisme vaak weinig effect. De beglazing is 

bij woningen vaak de zwakste schakel; het dievengilde dringt vaak via de achterzijde de woning binnen. Met polycarbonaat als voor- of

achterzetbeglazing is de kans groot dat de ongenode gasten uw woning, bedrijfspand, enz. overslaan.

Reinigen

Spoel het losse vuil met veel water van de platen. Reinig de platen met een oplossing van milde zeep (bijv. afwasmiddel) en een zachte

doek of spons. Gebruik geen harde borstel, scherpe voorwerpen of oplosmiddelen op de platen. Reinig de platen nooit in de zon of bij

een hoge temperatuur. Het gebruik van een hogedrukspuit met matige druk is toegestaan.

Op de slijtvaste platen zijn diverse sterke chemicaliën (graffitiverwijderaars) toegestaan; meer informatie op aanvraag.

Geluidsisolatie en thermische isolatie

De geluidsisolatie van massief polycarbonaat van 6 mm dikte is 31 dB. De thermische isolatie is beter dan die van standaard

glas van dezelfde dikte. De k-waarde van platen van 5 mm en 6 mm is respectievelijk 5,21 W/m
2
K en 5,09 W/m

2
K.

Zagen en boren

Massief polycarbonaat kan gezaagd worden met zaagmachines met niet te grove zaagbladen en boren is mogelijk met een standaard 

metaalboor. Gebruik géén smeer- of snijmiddelen en voorkom het ontstaan van kleine kerven (notches) tijdens het bewerken van

de platen. De afstand van boorgat tot de rand moet minimaal 1,5 x de gatdiameter zijn.

Montage

Zie pagina P3 voor montage in een (houten) kozijn. Informatie over speciaal profielen voor massieve plaat op aanvraag.

Inbraak vertragend

Praktisch onbreekbaar

1-5-2015 P1

laboratoria

overheidsgebouwen

gebogen beglazing

gevangenissen

computerruimten

ambassades

winkels

bedrijven

Géén scherven dus veilig

Zelfdovend
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Massieve POLYCARBONAAT platen  -  Prijzen

Massief polycarbonaat - helder - 2UV

PC-uv2 : beide zijden voorzien van UV bescherming.

Zaagtolerantie -3, +3 mm.

X in artikelnummer is de dikte in mm.

art. nr.

Op maat gezaagd  -  geen afval  -  u betaalt wat u nodig heeft !

OP MAAT

prijs per m²

* Minimaal order bedrag per dikte is € 30,00  en   kleinste zaagmaat is 250 mm  (kleiner maten op aanvraag)

art. nr.

Standaard maten  -  zelf op maat zagen  -  scherpe prijs

0,5 x 0,5 m 700X1h01

1,0 x 0,5 m 700X1h02

1,0 x 1,0 m 700X1h03

1,0 x 1,5 m 700X1h04

1,0 x 2,0 m 700X1h05

1,02 x 3,05 m 700X1h10

art. nr.

Hele plaat  -  eventueel voor u in delen gezaagd

* Wij rekenen de standaard plaat + een toeslag van € 5,00 per te leveren deelplaat

* Alleen rechte zaagsneden over de gehele lengte en/ of breedte

* Prijs meedere platen op aanvtaag.

3,05 x 2,05 m 700X1h00

Transport grootste plaat max. 1,1  m² € 30,00 incl. btw

grootste plaat max. 2,1  m² € 50,00 incl. btw

maat 1,02 x 3,05 m € 60,00 incl. btw

grotere plaatmaten op aanvraag

Koud buigbaar

Polycarbonaat platen kunnen op locatie gebogen worden. De minimale buigradius (straal) is 175 x de plaatdikte; d.w.z. bij 4 mm plaat-

dikte is de straal 700 mm of groter. 

Krimp en uitzetting

De uitzettingscoëfficiënt is 6,7 x 10
-6

 mm/m
0
C. Een vuistregel voor krimp en uitzetting is 3 mm per meter.

€ 20,53

groep: 70

€ 98,51 € 123,13

€ 65,67

Deze massieve 

platen hebben een 

twee-zijdige UV-

bescherming. 

€ 12,32 € 32,84

€ 394,02

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

€ 73,88 € 147,76

€ 49,26

8 mm

€ 49,26€ 32,84

€ 49,26

€ 246,26

€ 10,27

€ 65,67

€ 36,94 € 98,51

€ 81,93

8 mm

€ 24,63

€ 51,21

€ 98,51

700X1h99

€ 12,32

€ 30,73 € 40,97 € 61,45

5 mm

€ 61,57

€ 147,76

4 mm

€ 131,34

€ 295,51

3 mm 6 mm

€ 82,09

€ 197,01

€ 197,01

€ 16,42

€ 41,05

€ 8,21

€ 24,63

1-5-2015

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

€ 73,88

P2

€ 16,42€ 6,16

praktisch 
onbreekbaar! 
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MONTAGE van massieve polycarbonaat platen

Montage van massieve polycarbonaat of acrylaat platen in een bestaand kozijn

Het is belangrijk rekening te houden met het uitzetten en krimpen van kunststof platen (een vuistregel is 3 mm per meter).

1) Maak het kozijn goed schoon. Verwijder oude stopverf en glassplinters.

2) Meet de binnenmaat van het kozijn; m.a.w. de ruimte waarin de kunststof plaat komt.

3) Zoek de kortste binnenmaat van het kozijn in de linker kolom van de tabel. In de volgende kolommen vindt u de:

- oplegbreedte - sponningdiepte

- ruimte voor uitzetten van de plaat - plaatdikte zie hieronder

De plaatmaat per zijde = de kozijnmaat - de ruimte voor uitzetten.

Kortste A B C D

kozijnmaat

(mm)

tot 500 mm 10 2 11

500 - 700 12 2 13

701 - 900 14 3 16

901 - 1200 16 4 18

Voorbeeld: raamkozijn = 600 x 1000 mm

Volgens tabel: oplegbreedte 12 mm

sponningdiepte 13 mm minimaal

plaatafmeting (600-2) x (1000-4) = 598 x 996 mm

4) Breng goedgekeurde siliconenkit aan op het kozijn.

5) Zet de polycarbonaat plaat direct daarna in het kozijn. 

6) Breng goedgekeurde siliconenkit aan op de afdeklat en zet de lat vast.

7) Verwijder de beschermfolie zo snel mogelijk na de montage.

Het bepalen van de plaatdikte

De tabellen geven de vereiste plaatdikte bij een maximale doorbuiging van 50 mm. De tabellen gaan uit van een 4-zijdige inklemming.

In de eerste tabel vindt u het "effectieve oppervlak" waarmee u in tweede tabel de plaatdikte bij een bepaalde belasting kunt bepalen.

Als een grotere doorbuiging esthetisch toelaatbaar is dan is een dunnere plaat soms mogelijk.

Bepalen van het effectieve oppervlak.

plaatbreedte

(m) 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5 3,75 4,0 4,25 4,5 4,75 5,0

0,25 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

0,5 A1 A2 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

0,75 A1 A3 A5 A6 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7

1,0 A1 A4 A6 A8 A9 A9 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11

1,25 A1 A4 A7 A9 A10 A11 A12 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14

1,5 A1 A4 A7 A9 A11 A13 A14 A15 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A17 A17 A17 A17 A17

1,75 A1 A4 A7 A10 A12 A14 A16 A17 A18 A19 A19 A19 - - - - - - - -

2,0 A1 A4 A7 A10 A13 A15 A17 A18 A19 - - - - - - - - - - -

Bepalen van de plaatdikte m.b.v. het effectieve oppervlak.

belasting

N/ m
2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19

600 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12

800 3 3 4 4 5 6 6 6 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12 -

1000 3 4 4 5 5 6 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 - - -

1200 3 4 4 5 5 6 8 8 8 10 10 12 12 - - - - - -

1400 3 4 5 6 6 8 8 8 10 10 12 12 - - - - - - -

plaatlengte (m)

Sponningdiepte

(mm) = B + 1/2C (mm)

P3

(mm) uitzetten (mm)

1-5-2015

zie hieronder

Advies plaatdikte

effectieve oppervlak (m)

Oplegbreedte Ruimte voor

kozijn 

siliconenkit 

C - ruimte voor 
uitzetten 

beschermfolie massieve kunststof 
plaat 

A 

D 

Kozijn 

B 

C 
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Algemene voorwaarden EUROFIX b.v. gedeponeerd onder nummer 24295657 bij KvK Breda.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:

Eurofix b.v.: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper: de wederpartij van Eurofix b.v., handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Eurofix b.v. en koper.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Eurofix b.v. gedane aanbiedingen en op alle door Eurofix b.v. gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Eurofix b.v. niet tot het sluiten van een overeenkomst met de koper.

Artikel 3 Wijziging en annulering

3.1 Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze door de koper niet meer worden gewijzigd, tenzij Eurofix b.v. daar schriftelijk mee instemt.

3.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Eurofix b.v. is annuleren van de met Eurofix b.v. gesloten overeenkomsten niet mogelijk. 

3.4 Eurofix b.v. is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval van niet behoorlijke nakoming van de op koper rustende verplichtingen.

3.6 Afwijkingen van door Eurofix b.v. verstrekte gegevens, tekeningen etc. geeft koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.

3.7 Eurofix b.v. heeft het recht haar werkzaamheden en/ of levering op te schorten bij twijfel aan de kredietwaardigheid van koper. Eurofix b.v. is niet gebonden tot enige vergoeding voor daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 4 Prijs

4.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede de verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden kortingen telkens eenmalig verleend.

4.3 Indien Eurofix b.v. met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Eurofix b.v. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

4.5 Eurofix b.v. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van fouten in prijslijsten en andere documentatie.

Artikel 5 Betaling

5.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Eurofix b.v. op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

5.4 Eurofix b.v. is gerechtigd de kosten van verzending door de posterijen en/of soortgelijke distributeurs vooraf bij de koper in rekening te brengen. Verzending zal alsdan plaatsvinden nadat de betaling van deze kosten 

door Eurofix b.v. is ontvangen.

5.7 Eurofix b.v. heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 

hoofdsom en de oplopende rente.

5.3 Bij gebreke van betaling binnen de daarvoor geldende termijn, is de koper over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van één procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de 

wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bovendien zal de koper alsdan gehouden 

zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die Eurofix b.v. moet maken om tot gehele of gedeeltelijke inning van het openstaande factuurbedrag te komen. Deze kosten worden gesteld op tenminste vijftien 

procent van het openstaande bedrag, echter minimaal € 150,00.

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient volledige betaling van door Eurofix b.v. verzonden facturen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder dat de koper zich op enige 

korting, verrekening of opschorting kan beroepen.

6.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Eurofix b.v. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden 

daarvan op de hoogte te stellen.

2.3 De hiervoor in lid 2 bedoelde schriftelijke bevestiging wordt geacht juist te zijn, indien de ontvanger van de bevestiging niet binnen 24 uur (of per ommegaande bij een spoedlevering) na ontvangst van de bevestiging 

schriftelijk zijn bezwaren daartegen heeft kenbaar gemaakt.

3.3 In geval van wijziging of annulering komen alle voor de betreffende order gemaakte kosten, waaronder die van ingekochte goederen en/of materialen, en gederfde winst volledig voor rekening van de koper. Deze 

kosten worden voor standaard producten en op maat gemaakte producten gesteld op respectievelijk minimaal 50% en 100% van het bedrag van de aanvankelijk bestelde zaken.

5.2 Bij gebreke van betaling binnen de daarvoor geldende termijn is de koper in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Eurofix b.v. is vereist. Eurofix b.v. is gerechtigd orders van koper te weigeren en leveringen op 

te schorten tot aan het moment waarop koper zorg zal hebben gedragen voor alle verschuldigde betalingen.

2.2 Aanbiedingen van Eurofix b.v. zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een samengestelde aanbieding verplicht Eurofix b.v. niet tot levering van een deel van de in de 

aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de aanbiedingen van Eurofix b.v. een geldigheidsduur van dertig dagen na dagtekening van de 

aanbieding. Een overeenkomst komt tot stand nadat de daartoe strekkende opdracht schriftelijk (bijv. per fax, email) door Eurofix b.v. is bevestigd.

1.5 Indien Eurofix b.v. heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze algemene voorwaarden onverminderd van 

toepassing.

3.5 Eurofix b.v. is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien de koper surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel wordt toegelaten tot de 

schuldsanering natuurlijke personen, dan wel er beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken of andere goederen plaatsvindt, alsmede indien de koper zijn bedrijf stillegt, dan wel dreigt stil te leggen, dan wel 

zijn crediteuren benadert inzake een schuldsaneringsregeling/ afbetalingsregeling, dan wel indien Eurofix b.v. er in redelijkheid van uit mag gaan dat de hiervoor genoemde situatie(s) zich op korte termijn zal gaan 

voordoen.

4.4 Eurofix b.v. is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die een prijsverhoging rechtvaardigen. Van een dergelijke omstandigheid 

is in ieder geval sprake in geval van: een stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, een stijging van de verzendkosten, van lonen, van 

werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie en reststoffen, 

wijziging wisselkoers(en).

6.7 Elke betaling die kan worden toegekend aan twee of meer overeenkomsten, wordt door Eurofix b.v. naar haar keuze toegerekend op een overeenkomst. Door of vanwege Eurofix b.v. verstrekte betalingsoverzichten, 

aanmaningen etc. kunnen niet worden aangemerkt als een aanwijzing als bedoeld in de vorige zin, tenzij dat uitdrukkelijk met Eurofix b.v. is overeengekomen.

6.6 Voor het geval dat Eurofix b.v. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Eurofix b.v. of door deze aan te wijzen 

derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Eurofix b.v. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

6.5 Door Eurofix b.v. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer 

als betaalmiddel worden gebruikt.

6.1 Iedere levering van goederen, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (digitale) bestanden, enz., door Eurofix b.v. geschiedt onder voorbehoud van het eigendom 

daarvan totdat de koper hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

5.5 Eurofix b.v. behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid 

is gesteld.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Eurofix b.v. en 

koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.3 Algemene (inkoop-)voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen 

partijen van toepassing zullen zijn.

6.8 Eurofix b.v. is bevoegd de verplichting tot afgifte van zaken die onder Eurofix b.v. berusten op te schorten totdat koper aan zijn verplichting tot vergoeding van de schade en/of betaling van nog openstaande 

bedragen heeft voldaan.

6.4 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering 

op eerste verzoek ter inzage te geven.
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Artikel 7 Wijze van leveren

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de door Eurofix b.v. te leveren goederen in haar bedrijfspand te Oudenbosch.

Artikel 8 Termijn van levering

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn overeengekomen leveringstermijnen niet bindend.

8.2 Blijft na herhaalde schriftelijke ingebrekestelling door de koper nakoming door Eurofix b.v. binnen een redelijke termijn alsnog uit, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

8.3 Bij tussentijdse wijziging van de overeengekomen specificaties van speciaal voor de koper vervaardigde goederen, vervalt de overeengekomen leveringstermijn.

Artikel 9 Onderzoek bij aflevering

9.3 Eurofix b.v. is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

9.5 Indien ingevolge van lid 9.1 tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

Artikel 10 Inhoud overeenkomst

Artikel 11 Afwijkingen

Artikel 12 Garantie

12.4 Met betrekking tot goederen van derden is Eurofix b.v. tot geen verdere garantie gehouden dan die zij van haar leverancier heeft verkregen of die de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

12.5 Door herstel en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

Artikel 13 Overmacht

13.5 Indien Eurofix b.v. bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd de reeds geleverde zaken/diensten afzonderlijk te factureren.

12.1 Eurofix b.v. garandeert dat de te leveren zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal-, en fabricagefouten. De garantie geldt gedurende een periode van maximaal 6 maanden na levering, tenzij voor een product 

schriftelijk een andere garantieduur is afgegeven.

13.2 Van overmacht is in ieder geval sprake, indien Eurofix b.v. de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, vorst, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het 

vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen van energieopwekking, brand, machinebreuk en 

andere ongevallen, storing en gebreken in (tele)communicatiefaciliteiten, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, ziekte onder het personeel van Eurofix b.v., werknemersschaarste in welke vorm dan ook, 

mislukking bij de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove 

schuld van personeel of hulppersonen, wanprestatie van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.

11.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan, indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%. Het meerdere of mindere geleverde aantal wordt in rekening gebracht 

respectievelijk verrekend.

7.3 Indien vervoer van de af te leveren goederen is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper. Onder vervoer wordt mede begrepen: bezorging per post (al dan niet door de concessiehouder in 

de zin van artikel 1 van de Postwet), transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. De wijze van transport, verzending, 

verpakking e.d. wordt, indien door de koper geen nadere aanwijzingen zijn verstrekt, door Eurofix b.v. bepaald. Het aannemen van goederen van Eurofix b.v. door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede 

staat verkeren, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

8.5 Bij niet-naleving door de koper van het in het vorige lid bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de koper in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door 

Eurofix b.v. nodig is, en heeft Eurofix b.v. het recht de voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

11.1 Afwijkingen bij speciaal voor de koper vervaardigde goederen tussen enerzijds het geleverde goed en anderzijds het oorspronkelijke model, tekening, schets of andere omschrijving, kunnen geen reden vormen 

voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

8.6 Indien in de tussen partijen gesloten overeenkomst vervoer is overeengekomen zoals bedoeld in het derde lid van artikel 7, geldt het volgende: als het moment van levering zal gelden het tijdstip waarop de op grond 

van de overeenkomst te leveren goederen door Eurofix b.v. ter verzending aan de geadresseerde(n) worden afgeleverd bij de vervoerder.

13.4 In geval van overmacht heeft de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Indien de overmacht situatie als blijvend is te beschouwen, heeft Eurofix b.v. het recht de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan 4 maanden voortduurt.

11.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van de geleverde goederen al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit de geleverde goederen in 

aanmerking genomen, tenzij het een individueel bepaalde zaak betreft.

11.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde goed hebben, worden steeds geacht afwijkingen van 

geringe betekenis te zijn.

12.3 Op de door Eurofix b.v. geleverde goederen gelden de door leveranciers van Eurofix b.v. vastgestelde garantiebepalingen en garantietermijnen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden deze garanties 

alléén met betrekking tot materiaal- en fabricagefouten.

7.2 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Eurofix b.v. te leveren goederen. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in 

verzuim zijn, indien hij de af te leveren goederen niet na eerste verzoek van Eurofix b.v. bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren goederen in ontvangst te nemen. 

Eurofix b.v. behoudt zich het recht voor de gereed zijnde goederen te factureren en voor rekening en risico van de koper te doen opslaan.

12.2 De onder 12.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk 

schriftelijk melding heeft gemaakt aan Eurofix b.v.

9.4 De prestatie van Eurofix b.v. geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde goed of een gedeelte van het geleverde goed in gebruik heeft genomen, aan derden heeft doen leveren, 

tenzij de koper voordien het bepaalde in de tweede zin van het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

8.4 De koper is bij de uitvoering van de overeenkomst door Eurofix b.v. gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Eurofix b.v. mogelijk te maken en zal aan daartoe 

strekkende instructies van Eurofix b.v. met bekwame spoed gevolg geven.

13.3 Eurofix b.v. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd intreedt nadat Eurofix b.v. haar overeenkomst had moeten nakomen. Tijdens overmacht 

worden de leverings- en andere verplichtingen van Eurofix b.v. opgeschort.

13.1 Van overmacht is sprake, indien Eurofix b.v. de overeenkomst tijdelijk niet kan nakomen door omstandigheden, buiten haar invloedsfeer, die niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, de 

overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen. In geval van overmacht heeft Eurofix b.v. het recht haar verplichtingen op te schorten.

12.8 Bij meerwandige kunststof beglazing kan door onder andere de dampdoorlatende eigenschap van de kunststof condens in de platen optreden. Tevens kan waterdamp binnentreden door de met (ventilerende) tape 

afgeplakte einden van de kanalen. Condens en/of vocht in de kanalen van de platen kan nooit een reden zijn tot het aanspraak maken op garantie.

12.7 De koper dient aan te tonen dat de goederen binnen de garantietermijn een gebrek vertonen waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het eventueel aanwezige type- of serienummer is verwijderd of 

gewijzigd. 

12.6 Wanneer er schade is door ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Eurofix b.v. liggen, komt de garantie te vervallen. 

De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn 

aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Eurofix b.v. staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor 

de koper deze, wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de Eurofix b.v. is kenbaar gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst die hun oorzaak vinden in de door Eurofix b.v. niet, niet juiste, niet tijdig of onvolledig ontvangen opdrachten of andere 

mededelingen berust bij de koper. Ook misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn transmissiefouten bij gebruik van (tele)communicatiefaciliteiten zoals telefoon, 

fax, computer of soortgelijke transmissiemedia zijn voor risico van de koper. De koper verplicht zich Eurofix b.v. dienaangaande volledig te vrijwaren.

9.2 De goederen mogen niet door koper worden teruggestuurd zonder schriftelijke toestemming van Eurofix b.v. Het geven van toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. De zaken 

moeten, tenzij deze beschadigd ontvangen zijn, in ongeschonden staat, in originele verpakking, op kosten van koper aan Eurofix b.v. worden bezorgd.

9.1 De koper is gehouden om onmiddellijk na aflevering te onderzoeken of Eurofix b.v. de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Eventueel zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering 

schriftelijk aan Eurofix b.v. te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden gemeld. Na het verstrijken van deze 

termijn vervalt voor de koper ieder recht dienaangaande.
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Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.2 Eventueel voor rekening van Eurofix b.v. komende directe schade zal worden vergoed tot maximaal het factuurbedrag van het betreffende goed.

14.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eurofix b.v. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Eurofix b.v. toegerekend kan worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.4 Eurofix b.v. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6 Installatie en/of downloaden van door Eurofix b.v. ter beschikking gestelde software of bestanden geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Eurofix b.v. erkent te dien aanzien geen aansprakelijkheid.

14.8 De koper dient vooraf te bepalen of de door Eurofix b.v. te leveren goederen geschikt zijn voor het door de koper beoogde doel. Eurofix b.v. erkent te dien aanzien geen aansprakelijkheid.

14.9 Ieder recht van de koper tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien een daartoe strekkende vordering niet binnen zes maanden na aflevering bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 15 Monsters, modellen en documentatie

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Artikel 17 Montage

17.1 Werkonderbrekingen zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht voor een bedrag van minimaal € 500,- per gebeurtenis.

17.4 Voor aanvang van de werkzaamheden dient koper kosteloos alle wettelijk vereiste veiligheidsvoorzieningen aan te brengen en/of beschikbaar te stellen.

Artikel 18 Intellectueel eigendom

18.2 Koper moet alle door Eurofix b.v. aangeleverde gegevens en door koper gemaakte kopieën op verzoek van Eurofix b.v. onverwijld retourneren.

Artikel 19 Geheimhouding

Artikel 20 Toepasselijk recht, bevoegd rechter

20.2 Op door Eurofix b.v. gesloten overeenkomsten is het Verdrag der Verenigde naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing.

Artikel 21 Slotbepaling

21.1 De titels van de artikelen in deze algemene voorwaarden dienen slechts voor het gemak van partijen en bepalen niet mede de inhoud. Daaraan kan dan ook geen rechtskracht worden ontleend.

21.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

21.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Oudenbosch, december 2006

Eurofix b.v.

de directeur

R.J. Lagcher

Gegevens Eurofix bv

Bezoekadres: Postadres:

Industrieweg 10c Postbus 263

4731 SC  Oudenbosch 4730 AG  Oudenbosch

Telefoon 0165  31 35 39 KvK 24295657 te Breda

Fax 0165  32 15 59 ABN-AMRO 428837166

E-mail info@eurofix.nl ING 5530114

Website www.eurofix.nl

14.7 Eurofix b.v. is niet aansprakelijk ter zake van enige schade van derden ontstaan door de door Eurofix b.v. geleverde goederen, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper c.q. deze algemene 

voorwaarden niet aansprakelijk is. Indien Eurofix b.v. ter zake van enige schade van derden ontstaan door de door Eurofix b.v. geleverde goederen aansprakelijk wordt gesteld, zal de koper haar ter zake volledig 

vrijwaren.

15.1 Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefte te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt 

overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

14.1 Indien de door Eurofix b.v. geleverde goederen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Eurofix b.v. jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder "garanties" in artikel 12 is geregeld. 

Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

17.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd zodra de opdrachtgever Eurofix b.v. heeft bericht het werk 

voltooid te achten, dan wel het werk door de opdrachtgever of derden geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen dan wel de opdrachtgever binnen 8 dagen nadat Eurofix b.v. aan opdrachtgever heeft bericht dat het 

werk gereed is, niet heeft meegewerkt aan de keuring van het werk.

20.1 Op alle door Eurofix b.v. gesloten overeenkomsten en op eventueel daaruit volgende overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht betreffende het Rijk in Europa van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van 

het Weens Koopverdrag.

16.2 Indien koper, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met onder 16.1 genoemde verplichting, heeft Eurofix b.v. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, 

waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

18.1 Alle afbeeldingen, catalogi, prijslijsten, tekeningen, technische omschrijvingen, schetsen, films, maten- en gewichtsopgaven, software, schema's, bestekken of aanbiedingen etc. welke Eurofix b.v. verstrekt, blijven 

eigendom van Eurofix b.v. onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn auteursrechten en met verbod deze zonder schriftelijke toestemming van Eurofix b.v. geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan derden ter inzage te 

geven, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

20.3 Alle geschillen, die naar aanleiding van de door deze overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het 

Arrondissement Breda.

15.3 Opgaven of vermeldingen van gewichten, afmetingen, hoedanigheden of vermogen en andere technische gegevens, voorkomende in prijslijsten, catalogi, advertenties, elektronische/digitale bestanden, 

internetsites, email en offertes etc. worden geacht slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen binden de Eurofix b.v. alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.

16.1 Indien Eurofix b.v. bij uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te 

retorneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voorvloeiende kosten voor zijn rekening.

18.3 Eurofix b.v. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van 

derden wordt gebracht.

15.2 Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak 

daaraan behoeft te beantwoorden.

Voor aanneming van werk en montagewerkzaamheden gelden de volgende regels in aanvulling respectievelijk afwijking van deze voorwaarden die, behoudens onderstaande aanvullingen en afwijkingen, verder 

onverkort van kracht blijven.

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit 

door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak , Eurofix b.v. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 

Eurofix b.v. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Eurofix b.v. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling 

en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

14.5 Eurofix b.v. is niet aansprakelijk voor schade van die aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de koper de geleverde goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft 

geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

17.3 Indien door Eurofix b.v. of door Eurofix b.v. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of op een door koper aangewezen locatie, draagt de koper 

kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

www.eurofix.nl Prijs is INCLUSIEF 21% btw T. +31-165-313539
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Waar vindt u ons?

Eurofix bv

Industrieweg 10c

4731 SC  Oudenbosch

Tel 0165 31 35 39

Fax 0165 32 15 59 Openingstijden:

Email info@eurofix.nl Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.

Website www.eurofix.nl Buiten deze uren op afspraak.

  U vindt ons achter het pand van Boxspring Pro.
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