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Extensa, voor elk buitenplafond
Extensa is een compleet systeem voor een strakke en chique afwerking van uw
buitenplafond. Het systeem is geschikt voor alle weerstypen. Door de extra brede
panelen en de subtiele groef ontstaat een bijzonder stijlvol aanzicht.
Met Extensa is uw buitenplafond pas echt af.

De panelen worden geleverd in een wit of crème dessin met satijnzachte structuur. Ze
kunnen eenvoudig worden schoongemaakt en hoeven nooit geschilderd te worden!
Dat bespaart tijd, geld en ook nog eens het milieu.

stijlvol
onderhoudsarm
eenvoudige montage
compleet systeem
goede ventilatiemogelijkheid

luifel

6 meter lengte
10 jaar garantie

Extensa, fraai en degelijk afgewerkt
Bijzonder aan dit systeem is de goede ventilatiemogelijkheid.
Uw buitenplafond blijft jarenlang goed en u heeft er geen omkijken meer naar!
Nog een groot voordeel is dat door gebruik van een stalen versterking een grote
overspanning gehaald kan worden. Doorbuigen behoort hiermee tot het verleden
en de panelen blijven hun elegante karakter behouden.
Extensa wordt geleverd als systeem met een compleet assortiment afwerkproducten.
Voor elke rand is er een mooie oplossing beschikbaar in dezelfde uitstraling als het
paneel. U kunt alles strak afwerken: de “finishing touch” van uw werk!

dakoverstek

Ventilatieprofiel, Afdekprofiel, Inbouwspot

stalen versterkingprofiel, Ventilatierooster

Extensa, eenvoud met extra’s
Extra lang te monteren

Eenvoudig te verwerken

Met behulp van het stalen versterkingsprofiel kunt

Extensa laat zich gemakkelijk verwerken. Met

u maar liefst 60 cm in één keer overspannen. Dat

fijngetande houtbewerkingsgereedschappen kunt

bespaart veel tijd in de montage. De panelen zijn

u dit plafond simpel zagen, boren en schroeven.

ook nog eens verkrijgbaar op een lengte van 6

Het aanbrengen van inbouwspots is eenvoudig.

meter. Hierdoor kunt u vaak hele panelen gebruiken

Het relatief lage gewicht zorgt er ook nog eens

en heeft u geen last meer van overbodige naden.

voor dat het “boven uw hoofd” werken een stuk
prettiger wordt.

Extensa assortiment
Maten in mm

Bestelnr.

Omschrijving

Kleuren

Verpakking

0634

Paneel 250 mm

wit, crème

5 x 450, 600 cm

0602

Versterkingprofiel

metaal

5 x 600 cm

0603

Startprofiel
2-delig 16,5 mm

wit, crème

5 x 600 cm

0613

Verbindingsprofiel
16,5 mm

wit, crème

10 x 300 cm

0605

Ventilatierooster

verkeerswit, crème

50 st

0617

Ventilatieprofiel
80 x 16,5 mm

verkeerswit, crème

5 x 600 cm

0618

Afdekprofiel
40 x 16,5 mm

wit, crème

5 x 600 cm
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technische specificaties
Werkende breedte

250 mm

Dikte

16,5 mm

Gewicht panelen

3,2 kg/m 2

Uitzettingcoëfficiënt

0,08 mm/m/°C

Bevestigingsafstand

30 cm h.o.h.

KLEUREN

bij staalversterking
60 cm h.o.h.
Max. montagelengte

600 cm.

wit

crème
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