


      Storax introduceert
Alinel in Nederland!

Wat maakt Alinel zo uniek?

Alinel combineert een esthetisch 
design met slimme aansluit-
profielen. Het biedt hiermee een 
totaalsysteem dat onzichtbaar 
wordt bevestigd en in de breedte 
altijd passend is.

Een nieuw type verticale gevelbekleding van aluminium, 

speciaal ontwikkeld voor architecten.

Onzichtbare bevestiging

Met slimme hoofd- en hulpprofielen zorgt Alinel voor esthetische aansluitingen waarbij de 
bevestiging niet zichtbaar is. Ook in geval van moeilijke hoek- en kozijnaansluitingen.
Dit biedt u ook de mogelijkheid om deuren en garagedeuren volledig te integreren in de 
gevel zodat deze compleet uit het zicht verdwijnen.

In de breedte altijd passend

Doordat de profielen op een inventieve manier in elkaar 
schuiven kan het gepatenteerde Alinel systeem op ieder 
denkbaar oppervlak passend worden afgesteld. 

Esthetisch design

Alinel biedt u de keuze uit 3 verschillende designs:
Type A is blokvormig voor een symmetrisch design.
Type C heeft een variatie in diepte zodat een reliëf ontstaat.
Type D heeft koelribachtige vinnen voor een strakke 
belijning. De types A en C zijn ook in combinatie te 
verwerken.

         Duurzaamheid

Aluminium heeft als voordeel dat het zeer licht en duurzaam 
is. Daarnaast kan het ook eindeloos worden gerecycled. 
Zo bestaat Alinel gevelbekleding voor 80% uit gerecycled 
aluminium.



    Waarom Alinel?

Ontdek de unieke voordelen van verticale 

aluminium gevelbekleding

l esthetisch design

l	 onzichtbare bevestiging

l	 garagedeuren, ramen, poorten en dergelijke 

 nagenoeg onzichtbaar opgenomen in de gevel

l		 in de breedte altijd passend door slimme 

 haakverbinding

l		 voor 80% gemaakt van gerecycled aluminium

l		 ontwerp, levering en montage in één hand

l		 oppervlak naar keuze geanodiseerd of gemoffeld 

 in RAL kleur 



Alinel leent zich voor bijna elke toepassing

zoals o.a.

l gevelbekleding

l	 garages en toegangspoorten

l	 deuren en ramen 

l		 ook toepasbaar in interieurs

    Toepassingen



    Alinel systemen

Maatwerk

U kunt kiezen voor type A, C of D of een combinatie 

van type A en C.

l perforatie mogelijk voor transparantie bij ramen

 of verlichting erachter

l	 bijpassende deurklinken  

biedt met haar symmetrische en blokvormige 

lijnen een minimalistisch design

geeft een bijzonder reliëfeffect aan de gevel

door variatie in diepte

heeft koelribachtige vinnen die zorgen voor 

een zeer strak geveldesign.

Type A

Type C

Type D



    Projectbegeleiding
Heeft u een project waar u Alinel gevelbekleding wilt toepassen?

Wij denken graag met u mee om uw ideeën uit te werken tot hoogwaardige oplossingen.

Laat het gevelsysteem van Alinel een verlengstuk zijn van uw architectuur.

Bekijk voor alle technische details en de Alinel productvideo onze website: www.storax.nl

Storax B.V. 
Wattstraat 1,  3335 LV Zwijndrecht
Postbus 382, 3330 AJ Zwijndrecht
Tel. 078 - 303 09 00 - Fax 078 - 610 04 95
E-mail: storax@storax.nl - www.storax.nl


