
Alu-Rol Extreme & Flexi-Rol Extreme
Ventilerende ondervorsten met een unieke rode 
kleefstrook die kleeft op vochtige ondergrond, ook bij 
temperaturen tot -5 C°.

Onze 6 actieproducten:

Korafl ex Plus
Universele, soepele loodvervanger vervaardigd uit 
duurzaam en UV-bestendig polyisobutyleen (PIB) 
voorzien van een wapeningsgaas in fl exibel en 
vervormbaar aluminium met een volledig doorlopende 
butyllaag. 

Ontvang 1 gratis rol
ventilerende ondervorst 
of loodvervanger bij 
aankoop van 11 rollen.

EXCLUSIEVE KORAMIC ACTIE

GRATIS
11+1

Zet je najaar alvast goed in met 
Koramic. Bij aankoop van 11 
rollen ventilerende ondervorst of 
loodvervanger ontvang je 1 gratis rol! 

Deze actie is geldig voor bestellingen van 15/09 tot en met 
31/10/2022. Niet combineerbaar met andere acties en/of 
kortingen, noch met andere producten.
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Korafl ex 
Perfect hechtende loodvervanger in aluminium 
voor schouwafwerkingen en aansluitingen tegen 
opgaand metselwerk of tussen verschillende 
gebouwen. Beschikbaar in 5 kleuren: grijs, rood, 
zwart, bruin en nu ook in de nieuwe kleur lichtgrijs.

Grafi -Rol
Een ventilerende ondervorst met unieke 
microperforaties bestaande uit fi jn gegolfd 
lood, aan beide zijden voorzien van een 
acrylaatcoating. Deze is toepasbaar onder 
zowel de vorsten als de noordbomen. 

Meer info over deze actie?
Contacteer uw commercieel adviseur.

Meer info over onze technische hulpstukken?
Scan de QR-code en download de brochure.

Wienerberger nv
Kapel ter Bede 121
B – 8500 Kortrijk

T 056 24 96 38 
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be

11+1 GRATIS
           EXCLUSIEVE

 KORAMIC 

              ACTIE

Quick-Fix Extreme,
met innovatieve kleefstrook

NIEUW

NIEUW

Quick-Fix Extreme is de oplossing om vorsten en 
noordbomen zonder sluiting droog te plaatsen. Deze 
ventilerende ondervorst bestaat uit een fi jn gegolfde, 
micro-geperforeerde aluminiumrol voorzien van een 
acrylaatcoating waarop een niet-geperforeerde 
dekrol in aluminium vastgemaakt is. Die schermt 
de microperforaties af tegen water. Met een unieke rode 
kleefstrook die kleeft op vochtige ondergrond, ook bij 
temperaturen tot -5°C. Ook beschikbaar in de nieuwe 
kleur lichtgrijs (dekrol is zwart).
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