Spanframes

> Spansysteem Flex frame

Een eenvoudig en zeer betaalbaar spansysteem. Dit
spanframe is geschikt voor binnen en buiten, tot een formaat
van 250 m2. Het kunststof klemprofiel, waarmee het doek
wordt vastgezet op het bodemprofiel, is 20 mm breed
en vormt tevens de randafwerking van uw frame. U heeft
uiteindelijk een spansysteem van slechts 10 mm dik en 20 mm
breed. Voor het klemprofiel kunt u kiezen uit wit, zwart of grijs.
Het nauwelijks zichtbare bodemprofiel is uit brut aluminium.

Bij iets minder stevige damwanden adviseren wij E-mini
damwand. Dit systeem is steviger door zijn extra tunnel
en voorkomt deuken in de damwand. De dikte van het
systeem is 22 mm.

Een zeer fraai vormgegeven en daardoor luxe ogend
spansysteem. Het systeem is slechts 15 mm dik, maar is wel
geschikt voor hele grote doeken tot maar liefst 250 m2. En
natuurlijk geschikt voor binnen en buiten. Bij het wisselen
klikt u deze lijst eenvoudig weer los en kan het doek worden
losgemaakt. De sierlijst is standaard uit chique geanodiseerd
aluminium. Maar wanneer u dat wenst kan de sierlijst ook in
een RAL-kleur worden gepoedercoat.

Een uniek spansysteem voor binnen. Wanneer het klaar is,
ziet u slechts een dun (2 mm breed) geanodiseerd aluminium
kadertje rond het doek. Heel strak dus. Ieder licht-rekkend
doek kan hierin worden toegepast. Dit systeem werkt niet,
zoals de bekende systemen, met een pees; problemen met
maatvoering komen dan ook niet meer voor. Bij dit systeem
wordt het doek met een spatel tussen de kunststof klemrol
gedrukt. Geschikt voor doeken tot ca. 50 m2.

Voor vrijstaande toepassingen, zoals bijv. scheidingswandjes,
is E-tex dubbel leverbaar. Speciale pootjes zorgen dan voor
een goede stabiliteit. Ook is E-dubbel geschikt bij montage met
grote overspanning, bijv. over ramen heen (zoals op de foto).

> Spansysteem S (16 of 25mm)

Een pracht systeem voor binnen. Het frame is nauwelijks
zichtbaar met een profieldikte van 16mm of 25mm.
Het systeem werkt erg eenvoudig: aan het doek wordt
een bandje geconfectioneerd. Dit bandje wordt in het
aluminium frame geduwd en klemt zichzelf vast. Wisselen
is dus heel eenvoudig te doen door één perso on, zelfs
bij grotere maten. Dubbelzijdige frames, hangend of
vrijstaand, behoren ook tot de mogelijkheden.

