
Eigenschappen

> Decoratief
> Hoge blastbaarheid (roestvrij staal

Productomschrijving

BLANKE DEKOLINE is een boordprofiel dat zich uitstekend  met 
wandtegels laat combineren. Dankzij de geringe dikte van 4 mm kan 

het ook bij glasmozaïeken gebruikt worden. 

 

Toepassing

BLANKE DEKOLINE is perfect met de kwartrondprofielen als hoeko-
plossing in combinatie te gebruiken. De materiaalkeuze staat in 
functie van chemische, mechanische alsook andere belastingen. 
Blanke•DEKOLINE in uit voering roestvrij staal is mechanisch hoog 
belastbaar en heeft daardoor veel toepassingsmogelijkheden met 
een grote duurzaamheid. Het kan ook in vloertoepassingen gebruikt 
worden.
 

Verwerking

BLANKE DEKOLINE is perfect met de kwartrondprofielen als hoeko-
plossing in combinatie te gebruiken. De materiaalkeuze staat in 
functie van chemische, mechanische alsook andere belastingen. 
Blanke•DEKOLINE in uit voering roestvrij staal is mechanisch hoog 
belastbaar en heeft daardoor veel toepassingsmogelijkheden met 
een grote duurzaamheid. Het kan ook in vloertoepassingen gebruikt 
worden.
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Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en 
leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische 
verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren. .

Technische gegevens

Leverlengte:  2,50 m

Inbouwhoogte:  ab 4 mm

Hoogte (h):  25 mm

Materiaal:  messing, glansverchroomd
  aluminium goudkleuring glanzend    
  aluminium, zilverkleurig mat, geanodi- 
  seerd
  aluminium, goudkleurig mat, geanodi-
  seerd     
  aluminium, zilverkleurig glan  
  zend, geanodiseerd   
  roestvrij stall V2A korrelafwerking 
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