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HERADESIGN® Alu-profiel

Productomschrijving
Geanodiseerd aluminium profiel als randafwerking voor
Heradesign plafondeilanden.

Uitvoering
Symmetrisch profiel welke passen bij Heradesign panelen met
een dikte van 25 mm.

Technische gegevens
Afmetingen ca. 56/44 mm
Lengte profiel 3000 mm

Toepassingsgebied
Voor verlaagde plafondconstructies en wandmontages die niet aan brand worden blootgesteld.

Opslag
De producten droog en buiten het bereik van zonlicht bewaren. Bovendien moeten de producten binnen 1 jaar na levering vanuit 
ons magazijn verwerkt worden.

Leveringsvorm
Aantal als nodig op pallet.

Opgelet
Niet geschikt voor binnenzwembaden, buitentoepassingen
en impactbestendige constructies.

Lengte
[mm]

voor paneeldikte
[mm]

voor randafwerking Oppervlak
Verpakkingseenheid

[Stuk]

3000 25 AK-01, GK, AK-02/5
macro, fine, superfine, micro, plano

fine A2, superfine A2
als nodig *)

*) De verpakkingseenheden kunnen afhankelijk van het bestelde aantal afzonderlijk worden samengesteld.
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Productgegevens

Deze productinformatie komt overeen met de huidige ontwikkelingsstand van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid. Controleer of u 
telkens de nieuwste uitgave van deze informatie gebruikt. De geschiktheid van het product is niet bindend voor bijzondere afzonderlijke gevallen. Bij levering gelden de garantie en 
aansprakelijkheid volgens onze algemene handelsvoorwaarden. Er mogen alleen foutloze producten worden geïnstalleerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor 
de montage van defecte producten of voor de daaruit voortvloeiende kosten (vertraging in deadlines, herbewerking). Alle gegevens onder voorbehoud. Versie 01/2021 - JB
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Het Aluminium profiel wordt zijdelings op de vrijdragende platen geduwd. 
Het op maat en lengte snijden moet ter plaatse gebeuren.

In het geval van plafondcanvas met een lengte van meer dan 3 m, 
worden de afzonderlijke verbindingsprofielen tegen elkaar aan gelegd. 
Naast de profielverbinding moet telkens een bevestigingsschroef 
geplaatst worden.

Het plafondeiland wordt na de onderconstructie gemonteerd. De overhang 
van de Heradesign-platen mag maximaal 200 mm bedragen.

De bevestiging van het aluminium profiel gebeurt met zelfborende 
schroeven aan de achterkant van de plaat. De lengte van de schroeven 
mag niet langer zijn dan 22 mm en de schroefafstand max. 600 mm. 
Bij te kleine ophanghoogte kan het profiel ook vanaf de zichtzijde met 
zelfborende schroeven bevestigd worden. De schroeven moeten in dat 
geval met tipverf worden bijgekleurd.

De volgende montage-instructies zijn van toepassing voor montage aan het plafond met een achterconstructie van CD-profielen. Voor 
houten latten of voor montage aan de muur moet u deze instructies op vergelijkbare wijze volgen.

Montage
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