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EASY ROOF is een eenvoudig maar duurzaam 

systeem dat makkelijk te produceren en te monteren 

is. Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking 

tot designs.

EASY ROOF

ALIPLAST



TOEPASSINGEN
• Verandadaken	en	pergola’s

MATERIAAL
Aluminium
• Legering	Al	MgSi	05-F22
• Mechanische	kernmerken	(NBN	EN	755-2)
Toleranties
• Wanddikten	en	afmetingen	van	de	profielen
volgens	NBN	EN	12020-2

Dichtingen
• EPDM	volgens	NBN	EN	12365

OPPERVLAKTEBEHANDELING
Lakken
• Elektrostatische	“Powder	Coating”:	volgens	de	richtlijnen	van
Qualicoat	in	alle	gangbare	RAL-kleuren	zowel
glanzend	als	mat	met	Qualicoat	licentie	n°219

• Metallic	Structuurlak:	derde	generatie	en	beste	kwaliteit	van
poederlak

• Life	Colours:	matte	structuurlakken
• Houtstructuur:	kleurengamma	met	het	uitzicht	van	echt	hout
• Metal	effects:	kleurengamma	dat	de	effecten	van	metaal
(dat	verouderd	is	door	de	tijd)	herproduceert

• Lakanodisatie:	de	kwaliteiten	van	een	uitmuntende	lak	en	de
‘look’	van	een	anodisatieproces

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig garantie-certificaat.

BIJZONDERE KENMERKEN
• Verschillende	designs
• Vaste	dakhelling	van	10°
• Probleemloos	plaatsen	van	gelaagd	glas	(tot	12	mm)	&
acrylaat	of	polycarbonaatplaten	(16	–	32	mm)

• De	goot-	&	dragerprofielen	kunnen	voorzien	worden	van
staal/aluminium	verstevigingen

• Eenvoudige	muuraansluiting
• Eenvoudig	en	efficiënt	afwateringsysteem
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Niet-thermisch onderbroken systeem voor 

verandaken 

EASY ROOF

ALIPLAST



Easy Roof

EASY ROOF TECHNISCHE FICHE

BIJZONDERE KENMERKEN

• Vaste dakhelling van 10°

• Aanbouwmogelijkheden voor draai- en schuifreeksen van 

ALIPLAST

• Probleemloos plaatsen van gelaagd glas (tot 12 mm) &

acrylaat of polycarbonaatplaten (16 – 32 mm)

• Plaatsing van de panelen met behulp van klemprofielen

en afdekprofielen

• De goot- en dragerprofielen kunnen voorzien worden van

staal/aluminium verstevigingen

• Eenvoudige muuraansluiting

• Eenvoudig en efficiënt afwateringsysteem

• Verandadaken en pergola’s

• Easy Roof is een eenvoudig maar duurzaam systeem

dat gemakkelijk te produceren en te monteren is.

Aluminium

• Legering AlMgSi 05-F22

• T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)

Toleranties

• Wanddikten en afmetingen van de profielen (volgens

NBN EN 12020-2)

Dichtingen

• EPDM (volgens NBN EN 12365)

MATERIAAL

UITVOERING OPPERVLAKTEBEHANDELING

• Elektrostatische “Powder Coating”: volgens de richtlijnen

van Qualicoat seaside in alle gangbare RAL-kleuren zowel

glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219

• Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als

structuur met een lakgarantie van 25 jaar

•  Pure: architecturale kleurentrend met pure matte en

structuur (lakgarantie van 25 jaar) kleuren

• Life Colours: matte structuurlakken

• Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 

‘look’ van een anodisatie afwerking

• Houtstructuur: kleurengamma met de uitstraling van echt hout

• Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal

(dat verouderd is door de tijd) reproduceert

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside 

garantiecertificaat. Bovendien wordt er u 

een seaside garantie van 25 jaar aangeboden 

op het TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod.

ALIPLAST NV

WAASLANDLAAN 15 | B - 9160 LOKEREN

TEL +32 9 340 55 55 | INFO@ALIPLAST.COM | WWW.ALIPLAST.COM

E
R

-N
L
- 2

0
19

/4

ALIPLAST

 

EASY ROOF


	EASYROOF (1)
	Aliplast_Easyroof (1)

