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MAATWERK alu
Allerhande maatwerk, L-, Z- en U-profielen, vensterbanken, afdekkappen, ... kunt u bij 
ons verkrijgen. Ook volle- en geperforeerde platen.

Wij houden voor u 4 verschillende diktes aluminium op voorraad: 1 mm, 1,5 mm,  
2 mm en 3 mm tot op lengtes van 3 m (maximum ontwikkeling 1250 mm).

Allerhande dakranden op bestelling verkrijgbaar!

Dakrandprofielen alu
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Model 80/55 economisch

• op stock in RAL 7016, 

     RAL 9005, RAL 9010

• brut en geanodiseerd

• andere RAL-kleuren op  

     aanvraag

Modellen 110/60, 150/70

• brut en geanodiseerd

• RAL-kleuren op aanvraag

Model 60/50 economisch

• brut en geanodiseerd

•  6 courante RAL op stock

•  andere RAL-kleuren  

op aanvraag

Model 60/60 zwaar model

• op stock in RAL 7016, 

     RAL 9005, RAL 9010 

• brut en geanodiseerd

• andere RAL-kleuren op  

     aanvraag

Model tweedelig clips  

voor kunststof dakbedekking

• op stock in RAL 7016, 

     RAL 9005, RAL 9010 

• brut en geanodiseerd

• andere RAL-kleuren op  

     aanvraag

Aluminium bij Modde

Korte levertermijnen!
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ISOLATIE

Bevestigingsklangen (klembeugel)  
De muurkappen worden bevestigd op geëxtrudeerd geharde aluminium beugels met voorgeponste sleufgaten.  

Het is van groot belang dat deze klembeugels stevig bevestigd zijn op de onderliggende structuur.

Ze worden met een tussenafstand van maximum 100 cm geplaatst + dienen ook als onderliggend verbindingsstuk tussen 
twee muurkappen. Om het opwaaien van de hoeken te vermijden, leveren we per hoek een halve beugel mee.  
De klembeugels worden gelakt in zelfde kleur als de muurkap.

Aluminium muurkappen
ALU muurkappen
De muurkappen worden op maat gemaakt in 2 mm dik, met een maximale lengte 

van 3000 mm. 

Hoeken
We voorzien de binnen- en buitenhoeken standaard met een hoek van 90 graden. Andere 

hoeken kunnen eveneens. Ze worden telkens voorzien in een L-vorm die vallen binnen 

de standaardafmeting van een aluminium plaat 2,5 m x 1,25 m. De lengte van de benen 

variëren project per project. Voor de T-stukken gelden dezelfde standaarden.

Eindstukken 
We onderscheiden 2 soorten eindstukken: opgaande en neergaande eindstukken. 

De opgaande eindstukken worden geplaatst in aansluiting met een opgaande muur. 

Ze zijn standaard 5 cm hoog. De neergaande eindstukken krijgen een terugplooi van  

1,5 cm. Ze worden geplaatst op een muureinde.

Voegoverzetstukken 

Voegoverzetstukken worden over de muurkap geklipt. Ze zijn standaard 10 cm 

breed en worden geplaatst over elke voeg waar twee muurkappen samen komen. 

Een voegoverzetstuk wordt vastgezet met behulp van een MS Polymeer kit.

3Muurkappen  
De muurkappen worden standaard gemaakt uit aluminium dikte 2 mm en in een maximum ontwikkeling van 1250 mm.

De te maken stukken zijn verkrijgbaar in RAL-kleuren naar wens, geanodiseerd of brut. 

De verschillende hoeken, T-stukken, opgaande & neergaande eindstukken worden uitgelaserd en gelast.

Deze worden geanodiseerd of gepoederlakt in courante RAL-kleuren, dit in korte levertermijnen. 

Meer info bij uw vertegenwoordiger of in een van onze filialen.
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