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wanden en p l a fo n d s m e t st i j l

B a d k a mers | Woonkamers | Keukens | Sl a a p k a m e rs

Wit tinten

Structuur en dessins

Houtlook

5 x 270 cm

Brillante

Elegante

Essenza

5 x 450 cm

Bianco

Stuco

Acera

5 x 600 cm

Crémi

Metallo

Florence

Kleur

Inhoud

Montage

Ondergrond
Montage kan rechtstreeks geschieden op een vlakke
ondergrond of regelwerk d.m.v nagelen, nieten of
m.b.v. montagekit. De regels maximaal 30 cm uit elkaar,
haaks op de richting van de panelen.

Omrandingprofiel

Hulpprofielen
Met de hulpprofielen werkt u de randen en hoeken
vakkundig af. Het 2-delig omrandingprofiel is overal
toe te passen bij het begin of het eind van een wand
of plafond. Voor u met de montage van de panelen
begint nagelt of niet u de basis van het 2-delig omrandingprofiel op het regelwerk. Nadat de panelen zijn
aangebracht klikt u het afdekdeel op het basisprofiel.
Het plafondplintprofiel werkt hetzelfde, maar met een
royalere afdeklijst.

K nik hoek profiel buitenhoek

Assortiment
Omschrijving		 Verpakking
Florence paneel		 5 x 270, 450, 600 cm
250 x 10 mm
Omrandingprofiel		 5 x 270 cm
2-delig, 10 mm
Knikhoekprofiel		 5 x 270 cm
10 mm
Plafondplintprofiel		 5 x 270 cm
2-delig 35 x 6 mm

Het inwendig- en uitwendig knikhoekprofiel, daar toe
te passen waar u op elkaar aansluitende wanden wilt
bekleden met panelen. Hulpprofielen in bijpassende
kleuren. Ieder type paneel beschikt over hulpprofielen
in een bij het paneel passende kleur of dessin.
Florence interieurpanelen zijn alleen geschikt voor
toepassingen binnenshuis en zijn ongeschikt voor
exterieur toepassingen.

Pl a fo n d p l i nt p ro f i e l

K nik hoek profiel binnenhoek

Technische specificatie
Toepassing			

interieur

Werkende breedte		

250 mm

Dikte

10 mm

			

Bevestigingsafstand		

30 cm h.o.h.

Materiaal			

kunststof paneel met folie

Gewicht

690 gr/m1

		

Vuilopname			

nihil

Onderhoud			

huishoudelijke niet

				

schurende reinigingsmiddelen

Gereedschap			

normale houtbewerking-

				

gereedschappen

Max. montagelengte		

600 cm

NV122-1006

Bewerkingsgereedschap
Voor de bewerking van kunststof panelen kunnen
normale houtbewerkinggereedschappen gebruikt
worden.

