V.D. Plastics bvba

prijslijst 08 / 2013 in EURO, excl. 21 % btw

Productgroep 32 ONDEX HR pvc golfplaten
Ondex golfplaten : buitengewoon sterke PVC golfplaten met gepatenteerd BI-oriëntatie procédé.
Tijdens de productiecyclus worden de platen warmgetrokken in langs- en dwarsrichting, zodat de
moleculen geherstructureerd worden. Het materiaal krijgt een aanzienlijk hogere cohesie, wat leidt tot
een opmerkelijke verbetering van de mechanische eigenschappen : bijzonder slagvast en hagelbestendig.
Tevens zijn de platen voorzien van een UV-oppervlaktebescherming door co-extrusie.
Garantie van 10 jaar op :
behoud van minimaal 80 % van de oorspronkelijke lichtdoorlaatbaarheid
weerstand tegen hagel
mechanische prestaties

profiel

breedte

nuttige breedte

1097 mm

1050 mm

1000 mm

910 mm

1106 mm

1064 mm

1090 mm

kleur

€ / m²
< 50 m²

€ / m²
> 50 m²

kristal

24,70

20,70

translucide

23,85

19,85

translucide

23,85

19,85

kristal

24,70

20,70

translucide

23,85

19,85

kristal

25,15

21,15

translucide

24,05

20,05

1050 mm

Verkrijgbare plaatlengte :
Profiel 177 / 51 :
1220 – 1530 – 1830 – 2130 – 2440 – 3050 mm
2000 – 2500 – 3000 – 3500 – 4000 – 4500 – 5000 mm
Profiel 130 / 30 :
1220 – 1520 – 2440 - 6100 mm
Profiel 76 / 18 rond : 2000 – 2500 – 3000 – 3500 – 4000 – 4500 – 5000 mm
Profiel 70 / 18 greca : 2000 – 2500 – 3000 – 3500 – 4000 – 4500 – 5000 mm
Speciale hulpstukken :
Het Ondex HR gamma bevat verder een aantal speciale hulpstukken, zoals : 2-delige nokken met
beweegbare vleugels, Raikem nokken, windveren, onderaansluitprofielen en muuraansluitstukken.
Speciale golftypes :
Verder omvat het ONDEX HR gamma ook nog een aantal profielen die overeenstemmen met specifieke
metaal golfplaten, zoals bvb. Haironville 4.250.35 T, Nervesco 3.333.45.

Voorbeeld :
Bevestigingsmaterialen : zie productgroep 34 polyester golfplaten
Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar

