KENMERKEN
Houtnerfstructuur
Met natuurlijke houtnerfstructuur: heeft de uitstraling van
echte houten planken.

OVER FALK BOUWSYSTEMEN
FALK Bouwsystemen levert geïsoleerde beplating voor
dak, wand en gevel. Deze sandwichpanelen vormen een
duurzame en veelzijdige bekleding van daken en gevels

Korte montagetijd
Door de lange productielengtes van 8 meter zijn grote
oppervlakten snel te beplaten.

die bepalend zijn voor de identiteit van een gebouw.
Bij FALK bepaalt u die identiteit zelf. U kiest zelf de
profilering, de kleur, de isolatiewaarde en het type
coating van uw dak of gevel.
Met twee productielijnen levert FALK snel
en adequaat de juiste producten op de
juiste plaats. De afgelopen jaren zijn
al miljoenen vierkante meters FALK
panelen gemonteerd op hallen, stallen,
woningen, showrooms en alle andere
gebouwtypen.

PLANKENPROFIEL
VOOR RABAT GEVEL
Disclaimer © FALK Bouwsystemen B.V. Aan de documentatie en technische informatie in deze
flyer is veel aandacht besteed. Er kunnen echter GEEN rechten aan worden ontleend.
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PRODUCTSPECIFICATIES

FALK Rabat 500

FALK RABAT 500

Houtlook met de voordelen
van stalen gevelbekleding

STANDAARD UITVOERING

De uitstraling van echt hout, de voordelen van stalen
gevelbekleding. Maak kennis met de FALK Rabat 500. Deze
profielplaat wordt veel toegepast bij nieuwbouw of renovatie van
(vakantie)woningen, tuinhuisjes, schuren en stallen.

Werkende breedte:

500 mm

Staaldikte:

0,63 mm (andere diktes op aanvraag)

Profielhoogte:

25,24 mm

Coating:

Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra® of Plastisol houtnerfmotief
(andere coatings op aanvraag)
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Backcoating: Backcoating 10 mu

Beschermt tegen alle weersinvloeden
De FALK Rabat 500 is een onderhoudsarme, vormvaste profielplaat met potdeksel profilering. De

Kleuren en garantie:

Volgens standaard kleurenkaart

staalplaat is verzinkt, waardoor deze is beschermd tegen alle weersinvloeden.

Minimale lengte:

2.000 mm (korter op aanvraag)

Maximale lengte:

8.000 mm

Met natuurlijke houtnerfstructuur

Toepassingsgebieden:

De bekleding – verkrijgbaar in diverse moderne kleuren – is niet te onderscheiden van echt hout.
De FALK Rabat 500 heeft namelijk een natuurlijke houtnerfstructuur. De hoogwaardige coatings
garanderen jarenlang een onderhoudsarme en kleurvaste gevelbekleding. De potdeksel elementen
hoeven dus niet te worden geschilderd.
Ook te monteren op standaard wandpaneel
Dergelijke profielen zijn niet beschikbaar als sandwichpaneel. Daarom wordt regelmatig gekozen

EIGENSCHAPPEN
Plaatdikte
[mm]

Gewicht
[kg/m²]

0,63

6,3

voor een opbouwsysteem. Dit systeem gebruikt een standaard wandpaneel als basis. Hierop
worden vervolgens de rabatplaten geschroefd.
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DOORSNEDE
Deze profielplaat bevat geen isolatie.

FALK RABAT 500
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25,24 mm

500 mm
1. stuikdetail
2. hoekdetail
3. lekdorpeldetail

Windgebied 3
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