gevel

VMZ Unicprofile facade
Standaard afwerkingsprofielen in zink
van VMZINC® voor raam- en deuropeningen

VMZ Unicprofile facade
Standaard afwerkingsprofielen in zink van VMZINC
voor alle gevelbekledingssystemen in zink
VOOR GEVELS IN ZINK

VMZ Unicprofile F6
Smalle linteelgoot

VMZ Unicprofile F4
Raamaansluitingsprofiel

VMZ Unicprofile F7
Linteelprofiel

VMZ Unicprofile F1
Aanzetprofiel

VMZ Unicprofile F2
Dorpel- en zijkantprofiel

Met slechts vijf standaardprofielen in zink kunnen deur- en raamopeningen snel en eenvoudig worden
afgewerkt. Deze profielen passen bij alle VMZINC-gevelsystemen maar kunnen ook worden gebruikt
bij andere gevelbekledingsmaterialen.

De profielen VMZ Unicprofile facade zijn beschikbaar in de volgende oppervlakteaspecten

QUARTZ-ZINC

*RAL 7037

ANTHRA-ZINC

*RAL 7021

AZENGAR

*RAL 9006

PIGMENTO blauw

*RAL 7031

PIGMENTO groen

*RAL 7003

* Indicatieve RAL-referentie die aanleunt bij het oppervlakteaspect van nieuw zink van VMZINC.

PIGMENTO rood

*RAL 8025

PIGMENTO bruin

*RAL 8028

gevel

VMZ Unicprofile facade
Ideaal voor alle verluchte voorzetgevels
in zink maar ook in leien en pannen
VOOR GEVELS IN LEIEN

VOOR GEVELS IN PANNEN

Voor gevels in pannen dient beroep te worden gedaan op VMZ Unicprofile F2 XXL en F6 XXL.

VMZ Unicprofile facade
Voor meer gebruiksgemak :
raadpleeg de plaatsingsvideo en de plaatsingsgids

Plaatsingsvideo te bekijken op www.vmzinc.be en op
Plaatsingsgids te downloaden van www.vmzinc.be.

.

De VMZINC®-productiesites
zijn ISO 9001 gecertificeerd voor hun systemen
op het vlak van kwaliteitscontrole.

De VMZINC®-productiesites
zijn ISO 14001 gecertificeerd voor hun systemen
op het vlak van milieubeleid.

Dit document is uitsluitend bedoeld als systeempresentatie met vermelding van
de belangrijkste technische kenmerken van het product VMZINC. De plaatsing van
het systeem en van de VMZINC producten vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de bouwdeskundigen en de installateur. Zij moeten er zorg voor
dragen dat deze producten geschikt zijn voor de constructie van het gebouw
en dat ze passen bij de andere gebruikte producten en technieken. Dit impliceert ook dat zij de geldende normen en de aanbevelingen van de fabrikanten

naleven. De VM BUILDING SOLUTIONS Benelux plaatsingsgidsen worden regelmatig geactualiseerd. De recentste publicaties zijn beschikbaar op de website.
Bouwdeskundigen en installateurs kunnen met al hun vragen steeds terecht
bij een plaatselijke VMZINC-medewerker. VM BUILDING SOLUTIONS Benelux
kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de
materiaal- of productkeuze of voor gebruik waarbij deze normen, aanbevelingen
en toepassingen niet worden nageleefd.

Uw VMZINC®-dealer

VM BUILDING SOLUTIONS Benelux nv
Havendoklaan 12b
B-1800 Vilvoorde
Belgium

Tel. +32 (0)2 712 52 11
Fax +32 (0)2 712 52 00
www.vmzinc.be
www.passion.vmzinc.be
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De plaatsingsvideo’s en plaatsingsgidsen betreffen
de gevelbekledingssystemen VMZ Overlappingsprofiel
en VMZ 333 Gevelpaneel.

