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BESCHIKBAAR vanaf 1 maart 2022

// design by fff //

 innoverend dakrandsysteem met gevel sfeerverlichting
(ronde kraal 30 mm hoogte)



TIJDBESPAREND EN HOOG IN RENDEMENT
Het basisprofiel is voorzien van voorgeponste, ovale gaten 6x16 mm en heeft een 
gevelaanslag van 25 mm om de houten bebording af te dekken. De rechtstreekse
aansluiting van het membraan op de dakrand zorgt bovendien voor een aanzienlijke 
besparing op membraan toebehoren.

EENVOUDIG IN VERWERKING EN AFWERKING
HOEKSTUKKEN
Voor het uitwerken van binnen- en buitenhoeken zijn handige hulpstukken 
voorzien. Vaste hoekstukken voor de perfecte verbinding. Dit betekent dus geen 
zaagwerk in de hoeken, een verstekzaag is niet nodig. Nadat de dakrand met het 
basisprofiel waterdicht is afgewerkt wordt de sierlijst op het basisprofiel verticaal 
naar beneden op het basisprofiel geklemd. Het basisprofiel en de sierlijst in 
ovengelakt aluminium zorgen voor een optimale klemming van de dakbedekking.

OPVULSETS
Opvulsets zijn beschikbaar om eenvoudig op de werf de profielen in te korten.

GEEN KANS OP LEKKAGES, GEEN BREUK OF 
BESCHADIGING VAN DE ONDERGROND OF MUUR
Het basisprofiel en de sierlijst sluiten rechtstreeks op elkaar aan. Dit verlaagt 
het risico op lekkage, breuken of beschadiging van de ondergrond of muur. De 
voegclips met een lengte van 50 mm zorgt voor een waterdichte afwerking van de 
voegen.

GESCHIKT VOOR EPDM DAKBEDEKKINGEN 
VAN 1,0 MM - 2,5 MM
Het gepatenteerde Iconik Light dakrandsysteem is geschikt voor alle EPDM-
membranen met een dikte van 1,0 mm tot maximaal 2,5 mm en voor overlapping 
van maximaal 2 laagdiktes.

ONGEZIENE SFEERVERLICHTING
In het volledige dakrandsysteem of enkel op bepaalde plaatsen kan LED verlichting 
worden voorzien. De diffuser (opaal of zwart) is gemaakt in UV-resistant poly 
carbonaat en zorgt voor een mooie sfeer verlichting op uw gevel van rond de 
600lm/m. De LED verlichting op zich is IP67 waterresistant en is dimbaar.

Het Iconik Light dakrandsysteem bestaat slechts uit 2 delen:  
het basisprofiel (al dan niet voorzien van LED) en de sierlijst.  
Het basisprofiel laat toe de dakrand waterdicht af te werken.  
De sierlijst wordt op het basisprofiel geklemd.
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ONDERDELEN
 
BASISPROFIEL 1

 Lengte: 3 m 
 Kleur: ovengelakt ral kleur naar keuze 
 Diffuser: opaal of zwart 3

SIERLIJST (RONDE KRAAL) 2

 Lengte: 3 m 
 Kleur: ovengelakt ral kleur naar keuze 

LED 4

 IP67 protected / 24V DC / Dimmable / 600lm/m / 10W/m
 2700K

KABEL 5

 3m silicone kabel met trekontlasting

HOEKEN SIERLIJST
 Buitenhoek (90°)  
 Binnenhoek (90°)

VOEGCLIPS - 5 cm 6
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