
Eigenschappen

> Antislip

> Veilig

> Decoratief

> Vast inzetbaar

Productomschrijving

Het BLANKE SIDEKO-PROFIEL bestaat uit geëxtrudeerd aluminium 
en kunststof inlegstroken in drie verschillende kleuren. Deze in-
legstroken zijn lichtjes geribd, anti-slip en door hun constructie vast 
in het profiel verankerd. De eloxering is in een hoogwaardig zilver- 
of goudkleurige uitvoering welke een hogere belasting toestaat. Bij 

zeer intensief gebruik is een afslijten van de eloxatie niet uitgesloten.

 

Toepassing

Het BLANKE SIDEKO-PROFIEL kan zowel in privé-ruimten als mid-
delmatig belastbare ruimten binnenhuis gebruikt worden. Het type 
materiaal zal gekozen worden in functie van de chemische, mechani-
sche alsook andere belastingen.
 

Verwerking

Het profiel horizontaal aan de trapboord met de flenzen in de tegel-
lijm drukken en juist plaatsen. Aan de zijkanten de profielen ook met 
tegellijm afwerken / opvullen.  De binnenzijde der voorkant van het 
profiel komt net tegen de voorzijde van de optrede.  De tegels vol in 
de tegellijm zo plaatsen dat de bovenkant ervan gelijk komt met de 
bovenzijde van het trapprofiel. Tussen beide een voeg van ongeveer 
2mm laten en volledig met voegmortel vullen.

TECHNISCHE FICHE

Trap- en veiligheidsprofiel als anti-slipafwerking en optische verfraaiing van trapboorden

BLANKE SIDEKO

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn / Germany

E  info@blanke-systems.de
I   www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 03.01.2012T  +49 (0)2374 507-0
F  +49 (0)2374 507-4230

Blanke GmbH & Co. KG

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

Profiel met inlegstroken:
Leverlengte:   1,0 / 1,25 / 2,50 m
Hoogte:    8,0 / 10,0 mm
Profieldikte:   1,0 mm
Profielbreedte:   36,0 mm
Bevestigingsflens:  25,0 mm
Kleur (inlegstroken):  grijs, notenbruin,
   grafietzwart
Materiaal (Profiel):  aluminium; zilverkleurig, 
   geanodiseerd

Enkel Profiel:
Leverlengte:   2,5 / 3,0 m
Hoogte:    8,0 / 10,0 mm

Enkel inklegstroken:
Leverlengte:   2,5 / 25 m
Materiaal:   Kunststoff
Kleuren:   grijs, notenbruin,
   grafietzwart
Afdekkapjes:
Hoogte:    8,0 / 10,0 mm
Materiaal:   Metaal
Kleuren:    zwart
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