Safety-Flex

Afwerking & Profieltype:

De constructies kunnen in vele uitvoeringen worden vervaardigd, afhankelijk van de grootte, het gewenste uiterlijk,
of de toepassing wordt een bepaald bouwsysteem gekozen.
Bouwsysteem BSB30
Bouwsysteem BSB40
Bouwsysteem BSB45
Bouwsysteem ISB 40

Basis afmeting 30mm t-sleuf 8b
Basis afmeting 40mm t-sleuf 10b
Basis afmeting 45mm t-sleuf 10b
Basis afmeting 40mm t-sleuf 8i ( wordt als standaard gekozen)

Iedere bouwsysteem kent meerdere varianten van profielen , waarvan de t-sleuf gedeeltelijk of geheel gesloten is.
Codering t-sleuf afsluiting: O - staat voor een 4-zijdes open profiel
T - staat voor een 1-zijde gesloten t-sleuf
Z - staat voor een 2-zijdes gesloten t-sleuf
( tegen over elkaar liggende)
L - staat voor een 2- zijdes gesloten t-sleuf ( naast elkaar liggende)
U - staat voor een 3 zijdes gesloten t-sleuven
G - staat voor een 4 zijdes gesloten t-sleuven ( met uitbreekbare t-sleufafdichting)

Codering Afwerking:
Basic
Profieltype: Open t-sleuf
Basic A : Alle zijden volledig open t- sleuven
Basic B : Buitenzijde voorzien van afdichtstrips
Basic C : Buiten en binnenzijde voorzien van afdichtstrips
Basic D : Alle zicht zijdens volledig voorzien van afdichtstrips.
Basic E : Alle zijdens ( ook onder en boven ) voorzien van afdichtstrips.

Optima
Profieltype : Gedeeltelijk gesloten t-sleuf .
Optima A : Buitenzijde met gesloten profiel en soms afgedicht profiel.
Optima B : Buitenzijde uitsluitend met gesloten profiel.
Optima C : Buitenzijde met gesloten profiel en binnenzijde met afdichtstrips.
Optima D : Buiten en binnenzijde in gesloten profiel.
Optima E : Buitenzijde in gesloten profiel, en resterende zicht zijden met afdichtstrips
Optima F : Buiten en binnenzijde met gesloten profiel, resterende met afdichtstrips

Solid
Profieltype : Geheel of gedeeltelijk gesloten t-sleuf
Solid A : Geheel gesloten om design redenen met een mooi en strak uiterlijk.
Solid B : Geheel gesloten om stofvorming in o.a cleanroom ruimtes.
Er worden hiervoor o.a speciale gesloten profielen toegepast met uitbreekbare t-sleuven.
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