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FlexPanel
Paneltak

Perfekt för korridorer
Snabbt montage
Enkel åtkomst
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Beskrivning - FlexPanel

Ett tak som är enkelt att hantera
Med FlexPanel får du ett paneltak som är enkelt att
både montera och demontera. Det är även enkelt att
rengöra.

Användningsområden
Korridorer i skolor, sjukhus och kontor samt andra
ytor där man behöver enkel åtkomst till utrymmen
ovan undertaket.

Rengöring

Brett urval av material och perforering
Vi tillverkar slätplåt i stål eller aluminium och erbjuder
även plåt i ett flertal olika perforeringsmönster.
Smidig anpassning för dina akustikkrav…
Vi anpassar FlexPanel paneltak efter dina önskemål
gällande akustik. Du kan få paneler med eller utan
akustikduk. Samt med eller utan ljudabsorbent.
… och för projektets belysningslösningar
Vi tar snabbt fram projektanpassade lösningar för
dina armaturer. Slå oss bara en signal, så tar vi fram
en lösning till dig.

Borstning eller dammsugning med mjuk borste.
Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Brandsäkerhet
Högsta Euroclass A1, enligt standard EN 13501-1.

CE-märkning
FlexPanel är CE-märkt enligt EN13964:2004.

Kulörer och ytbehandling
Genom att vi har tillgång till Sveriges främsta
pulverlackeringslinjer kan vi erbjuda stor valfrihet
gällande kulörval och lackering.

Flexibla modulmått
Samtliga våra taksystem är möjliga att anpassa
efter dina önskade modulmått. Hör bara av dig så
tar vi fram en lösning för dig.

Föreskrivningstext
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Produkt:

FlexPanel

Material:

Stål/aluminium

Perforering:

[Perforeringsmönster]

Ytbehandling:

[RAL-kulör med glanstal]

Modul:

200/300 * upptill 3000 mm
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Systemöversikt - FlexPanel
Huvudöversikt FlexPanel – sett underifrån
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System- och montageöversikt - FlexPanel
Huvudöversikt FlexPanel – detaljer och genomskärningar

A. Systemöversikt, undersida – detalj panel kopplad mot
skuggprofil

D. Genomskärning –paneler kopplade mot skuggprofil

Panelclips
Panel

E. Genomskärning – paneler kopplade mot L-profil

Panel

B. Systemöversikt, ovansida – detalj panel med
panelclips kopplad mot skuggprofil

E. Genomskärning – paneler kopplade mot skuggprofil

Skuggprofil

C. Systemöversikt – detalj panel kopplad mot L-profil
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Paneler - FlexPanel

Panel, 200 mm

Utförande:

Slätplåt

Material:

Stål, aluminium eller
aluzink

Kulör:

Vit

Modul:

200 x upp till 3000 mm
300 x upp till 3000 mm

Panel, 300 mm

Eller enligt önskemål.

Profiler och montagekomponenter - FlexPanel

Skuggprofil

Panelclips
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L-profil

Material:

0,8 mm stål

Kulör:

Synliga sidor: Vit
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Flexplåt AB

Med bas i Stockholm försörjer vi hela Skandinavien
med kompletta undertaksystem i metall.
Vi erbjuder också smarta lösningar som effektiviserar
montage av vanliga mjuka undertak.

Kontaktuppgifter
Informationen i denna broschyr är inte att betrakta som en garanti.

Tel:

08-580 00 500

Denna broschyr ersätter tidigare utgåvor.

E-post:

kundservice@flexplat.se

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i våra broschyrer då vi
utvecklar produkterna kontinuerligt.

Webb:

www.flexplat.se

Adress:

Flexplåt AB, Studiovägen 8, 135 48 Tyresö
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