Esthetische bekleding voor technieken en bouwelementen

HOEK 90°
Hoekafwerking: 90°
Steunjuk naar keuze,
gelijk- of terugliggend (21 mm)

OPTIES
• Plint terugliggend
• Elektro kabelgaine als plint of geïntegreerd
1. Terugliggende voet
2. Rechte (telescopische) voet
3. Zwevende ophanging

KLEINE KNIK
Hoekafwerking: kleine knik (12x12 mm)
Steunjuk naar keuze,
gelijk- of terugliggend (21 mm)

MATERIAAL
Elektrolytisch verzinkte, spanningsvrije staalplaat met een
standaard dikte van 1,5 mm.
Coating: 60 µm dikke poederlaag in epoxy polyester,
gemoffeld op een temperatuur van > 180°C.

GROTE KNIK
Hoekafwerking: grote knik (50x50 mm)
Steunjuk naar keuze,
gelijk- of terugliggend (21 mm)

TOEBEHOREN
• Elektro-wandgoten
• Kolombekledingen
• Kozijnvulplaten (venstertablet)
• Plinten
• Gordijnkasten
• Vide bekledingen

Voor meer informatie over de projectomkastingen kan u
contact nemen met onze diensten op het algemeen nummer 089 62 09 11,
via info@limeparts.be of via onze website www.limeparts.be.
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PROJECT
OMKASTINGEN
VOOR EEN
STRAK EN UNIFORM
INTERIEUR

Op zoek naar een mooie en
praktische oplossing voor het
bekleden van warmte- en
koudeafgiftesystemen,
borstweringen of andere
bouwelementen?
Ontdek het modulair
maatwerk van Limeparts!

Limeparts-designbekledingen zijn ideaal voor het bekleden van
(ventilo)convectoren, inductie-units en andere onafgewerkte
bouwelementen, zoals borstweringen.
Als architect of bouwheer geniet u van 100 procent maatwerk
voor nieuwbouw of renovatie. U bepaalt vorm, kleur (RAL) én
afwerking.
VULPLATEN EN PANELEN
De modulaire projectomkastingen zijn opgebouwd uit twee delen.
De basis bestaat uit een solide draagconstructie van vulplaten.
Hierop worden vierzijdig dubbel omgeplooide afneembare
voor- en/of bovenpanelen bevestigd. Qua ophanging heeft u de
keuze: zwevend of met afsteuning op de vloer.
ROOSTERS EN PERFORATIES
Uitblaasroosters of perforaties in de voor- of bovenzijde van de
bekleding? Geen enkel probleem! Limeparts garandeert een
perfecte werking van alle warmte- en koudeafgiftesystemen.
Voor de aanzuigzijde heeft u twee opties: ofwel blijft de
bekleding open, ofwel kiest u voor een rooster of perforaties.
INTEGRATIE VAN NUTSLEIDINGEN
Met de projectomkastingen van Limeparts bekleedt u niet
alleen warmte- en koudeafgiftesystemen, borstweringen en
bouwelementen. Ook alle kabelgoten en nutsvoorzieningen
krijgen een discrete en uiterst functionele plek in de omkasting.
GEBRUIKSCOMFORT
Dankzij de ingenieuse opbouw verloopt de montage en de
demontage op een vlotte manier en blijven leidingen altijd
toegankelijk voor onderhoud. De horizontale en verticale
panelen zijn zonder gereedschap eenvoudig te demonteren.

