
 

 

 

Színes polikarbonátrendszer-kiegészítő termékek az A-Plasttól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex kiegészítő termék-szortiment a fokozott testreszabhatóság érdekében. 

Elérhető színek: 

• barna 
• fehér 
• antracit szürke 

Elérhető színes elemek: 

• Porfestett alumínium profilok 
• Színes rögzítőcsavarok, előre szerelt neoprénes alátétekkel 
• Színes végzáró kupakok 

Porfestett alumínium profilok  

Leszorító profilok 

• 60 mm-es kivitelben 

Elérhető szálméretek: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7 méter 

Vízorros profilok 

• 10 mm-es kivitelben 
• 16 mm-es kivitelben 

Elérhető szálméretek: 2,13; 4,26; 3,2; 6,4 méter 

„U” profilok 

• 10 mm-es kivitelben 
• 16 mm-es kivitelben 

Elérhető szálméretek: 2,13; 4,26; 3,2; 6,4 méter 

  



Színes rögzítőcsavarok, előre szerelt neoprénes alátétekkel 

Rögzítőcsavarok fa szerkezethez 

• Horganyzott acélból 
• 6,4x70 mm-es méretben 
• Önfúró 
• Színazonos fej felülettel 
• Színazonos neoprénes alátéttel 

Rögzítőcsavarok fém szerkezethez 

• Horganyzott acélból 
• 5,5x60 mm-es méretben 
• Önfúró 
• Színazonos fej felülettel 
• Színazonos neoprénes alátéttel 

 

Színes végzáró kupakok  

60 mm-es kivitelben 

• Anyagában színezett 
• Színazonos 

 

 

 

 

 

 

Általános tudnivalók 

A porfestett alumínium profilok, a hozzájuk tartozó csavarok és leszorítókupakok, annak 
ellenére, hogy azonos RAL számon történik gyártásuk, a gyártástechnológiából adódóan, 
színárnyalatban kis mértékben eltérhetnek egymástól. Ezek a termékek építőipari termékek, 
a színezésük építőipari szabványnak megfelelően készül, így a festés minősége is építőipari 
minőséget garantál. A termékek beépítés során történő sérüléséért nem tudunk felelősséget 
vállalni; a termékeket kiemelt figyelemmel és gondossággal kell mozgatni, tárolni és telepíteni. 
Bár a termékeket védőfóliával szállítjuk, azok felületének épsége fokozott figyelmet és 
gondoskodást igényel. A porfestett leszorító profilok átadását követő sérülések elleni 
védelemről való további fokozott gondoskodás a Megrendelő kötelessége. Az opcionális 
tartozékok, amennyiben a megrendelés részét képezi, külön csomagolva kerülnek átadásra. A 
termékek átadásakor a Megrendelőt ellenőrzési kötelezettség terheli. A Szállító a termék 
Megrendelő részére történő átadását követően mennyiségi és minőségi kifogást nem fogad 
el. Egyéb, a fentiekben nem szabályozott feltételek az A-Plast Kft. általános szerződési 
feltételeiben olvashatóak. 

 

A termékmintákat keresse értékesítési kollégáinknál, további termékfotókért látogasson 
el weboldalunkra!  


