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BESCHRIJVING
De cassette en of vlakke plaat worden op maat gesneden en geplooid uit 
beschermde aluminiumplaat.
Legering: Al Mg 1
Kwaliteit: AG 06 - 5005 - 1/2 hard AOD 
Dikte: 2 mm / 3 mm
Lengte & breedte: Maatwerk

CASSETTE
Aluminium cassettes zijn een technisch zekere en esthetische oplossing voor 
het bekleden van gevels op allerhande draagstructuren. De cassettes kunnen 
gemonteerd worden horizontaal of verticaal. Het uitwerken, zowel productie 
als installatie, van maatstukken kan rond hoeken van al dan niet 90° of andere 
speciale stukken. De montage is steeds mechanisch op een vaste draagstructuur. 
Start- en stopprofiel kunnen worden voorzien.

VLAKKE PLAAT
Een gevelafwerking met vlakke aluminiumplaat zorgt voor een strak esthetisch 
geheel. Het werken met vlakke plaat vraagt steeds het voorzien van de geschikte 
draagstructuur. Vlakke platen worden verlijmd of mechanisch bevestigd. De voegen 
van de vlakke plaat worden gerealiseerd op een afstand van ± 5mm. Onder deze 
voegen worden onderliggende voegstukken geplaatst in identieke afwerking als de 
vlakke plaat zelf. 

HOEKEN EN VERBINDINGEN
Alle speciale stukken worden gelast volgens het TIG-procedé. Indien van 
toepassing worden onder de naden van het plaatwerk onderliggende voegstukken 
gerealiseerd met een identieke afwerking als het buitenvlak van uw gevelbekleding.

PRIJSBEREKENING
Bij het berekenen van onze prijzen worden steeds de buitenafmetingen van 
de muren genomen als basis. Enkel deze berekening is geldig. Prijzen worden 
gecommuniceerd op projectbasis of per eenheid. Eender welk speciaal stuk wordt 
in supplement aangerekend.

INSTALLATIE
BELANGRIJK: Een gevelbekleding kan pas goed worden gemonteerd als
• Een vlakke, uitgepaste en niet samendrukbare onderstructuur is gerealiseerd
• De te verlijmen oppervlaktes deskundig zijn voorbereid en ontvet
• De draagstructuur aanwezig is waarin een mechanische bevestiging kan 

worden gerealiseerd indien de bevestiging dit vereist

Het team van Claerhout Aluminium NV staat ter beschikking om de installatie te 
realiseren.

AFWERKING ALUMINIUM
alle RAL kleuren zijn mogelijk, inclusief anodic RAL, ook anodisatie.
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