afsluitend esthetische gevelbekleding

L i n i u s ® CL

Afsluitlamellen
Type L .033CL - L .050CL - L .066CL

patented technology

H E A LT H Y ®
B UILDING
CONCEPT

Linius® CL – Afsluitlamellen
omschrijving
De primaire eigenschap van de Linius ® -systemen L.033CL, L.050CL en L.066CL
is dichtheid. In tegenstelling tot alle standaard lamellenwandtypes vormen deze
een gesloten geheel die doorzicht verhinderen, ongedierte buiten houden en
water- en luchtinfiltratie tot een absoluut minimum beperken.

M AT E R I A L E N
Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66

OPPERVLAKTEBEHANDELING
• Geanodiseerd (20 micron) F1
• Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren

T O E PA S S I N G
De gepatenteerde oplossing is geschikt voor een volledig of partieel gesloten
lamellenwandsysteem, zonder bijkomende onderdelen of montagetijd. Deze types
afsluitlamellen zijn perfect combineerbaar met de standaardlamellen L.033.01,
L.050.01 of L.066.01. Bijkomende eigenschap van dit systeem is de grote stijfheid,
voor grote vrije overspanning en betere bestendigheid tegen vandalisme.

DEUREN
Enkele en dubbele deuren beschikbaar met het standaard RENSON ® bouwbeslag
en draaiend op een pivot.

TECHNISCHE GEGEVENS
• L.033CL
Stap : 33,3 mm
Diepte : 20,5 mm
Hoogte : 38,2 mm
Maximale overspanning tussen twee dragers* : 1.400 mm
Lamellenhouder : Enkele lamellenhouder : Type L.033.11
Dubbele lamellenhouder voor thermische uitzetting : Type L.033.12
• L.050CL
Stap : 50 mm
Diepte : 41 mm
Hoogte : 60 mm
Maximale overspanning tussen twee dragers* : 2.100 mm
Lamellenhouder : Enkele lamellenhouder : Type L.050.110
Dubbele lamellenhouder voor thermische uitzetting : Type L.050.120
• L.066CL
Stap : 66 mm
Diepte : 55 mm
Hoogte : 76,5 mm
Maximale overspanning tussen twee dragers* : 2.300 mm
Lamellenhouder : Enkele lamellenhouder : Type L.066.11
Dubbele lamellenhouder voor thermische uitzetting : Type L.066.12
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* Bij winddruk qb 800Pa

