PLEXIGLAS RESIST®

PLEXIGLAS RESIST® stegduoplaten zijn

Verdere componenten van het PLEXIStyle®

verkrijgbaar:

programma zijn:

• 16 mm dik

PLEXIGLAS HEATSTOP® stegplaten

• 9801) en 1200 mm breed

PLEXIGLAS ALLTOP® stegplaten

• tot 7000 mm lang

PLEXIGLAS RESIST® golfplaten

• kleurloos, wit of bruin transparant

PLEXIGLAS HEATSTOP® golfplaten

• met een glad of gestructureerd oppervlak

PLEXIGLAS® structuurplaten

PLEXIStyle®

PROStyle® montagesystemen voor stegplaten,
golfplaten en structuurplaten

PLEXIStyle® is het intelligente systeem voor
talrijke toepassingen: serres, terrassen, hobbykassen, carports, vestibules en balkonleuningen.

De Robuuste
PLEXIGLAS RESIST®:
sterk tegen de krachten
van de natuur

Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001 (kwaliteit)
en DIN EN ISO 14001 (milieu)
www.plexiglas.de
info@plexiglas.de
® = geregistreerd merk

Wilt u verdere informatie over het sortiment

PLEXIGLAS® en alle in deze brochure genoemde merken zijn
geregistreerde merken van Röhm GmbH & Co. KG, Darmstadt,
Duitsland.

en de montage, dan zal uw partner voor

Bliksemflitsen, de donder rolt, hagelkorrels

PLEXIGLAS® u gaarne adviseren:

slaan op de grond. Regen klettert op de aarde.

PLEXIGLAS® stegplaten zijn ingedeeld in brandklasse B2
volgens DIN 4102.

De heilige toorn van de goden. Maar mijn

1)

Het monteren van de platen zonder dwarsondersteuning geldt
voor platen van 980 mm breedte en sneeuwlastcategorie 1.
Onze technische adviezen m.b.t. de toepassing zijn vrijblijvend.
De verantwoordelijkheid voor de toepassing resp. verwerking
van onze producten ligt bij de koper, ook met betrekking tot
eventuele octrooirechten van derden. Technische gegevens die
onze producten betreffen, zijn richtwaarden. Wijzigingen
voorbehouden.
Aangaande de in de tekst genoemde garanties kunt u onze
speciale garantieverklaring aanvragen.
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serre is er tegen bestand.
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Voor terrasdaken en carports

PLEXIStyle®

Zij neemt niets kwalijk.

Gegarandeerd weerbestendig.

Gemakkelijk te hanteren.

Het transport en de montage strekken de

Het weer laat de Robuuste uiteraard

De platen van PLEXIGLAS RESIST® zijn

Robuuste tot eer: zij is schokvast en daar-

onverschillig. Op de weer- en hagel-

verkrijgbaar tot zeven meter lang. U kunt

door ook bestand tegen een wat ruwere

bestendigheid geven wij u tien jaar garan-

de platen zonder dwarsondersteuning

behandeling.

tie. Want de kwaliteit van PLEXIGLAS®

monteren1).

wordt voortdurend gecontroleerd - voor de

Hoewel PLEXIGLAS RESIST® de meest

PLEXIGLAS RESIST® dubbele stegplaten:

zekerheid vindt u de merknaam op elke

robuuste onder de stegplaten is, weegt zij

ideaal voor daken van serres en terrassen

plaat.

minder dan 5 kilogram per vierkante meter.
Daarmee is zij het lichtgewicht van

en voor carports.

PLEXIGLAS®. Dat spaart bij het monteren
uw krachten en maakt fijne en desondanks
stevige constructies mogelijk.

Schoon en sterk.

PLEXIStyle® – clearly the best.

PLEXIGLAS RESIST® is de Robuuste onder
de stegplaten. Hagel, storm en ijs doen
haar niets - zij bestaat uit speciaal verstevigd acrylglas. In tests is de Robuuste zelfs
bestand tegen een zware stalen kogel, die
vanaf een hoogte van een meter op haar
valt.
Door de “no-drop-coating” loopt het
regenwater er bovendien volledig af - er
ontstaan geen druipsporen. Een regenbui
is voldoende om uw dak van normaal stof
en vuil te ontdoen.
Uw huis behoudt zijn karakter, want
PLEXIGLAS® stegplaten van de Business
Unit Röhm Plexiglas van Degussa AG zijn
doorzichtig, om naar buiten te kijken en
het licht binnen te laten.

De Robuuste: PLEXIGLAS RESIST®
Lichtgewicht, ook voor ruw weer

