Aluminium gelakte platen
soort

Geanodiseerde aluminium platen voor
technische en decoratieve doeleinden
soort
anodisatie
kleur
afmetingen
realisatie Dejeond-Delarge Luik

realisatie Sign&Facade Molenstede

bescherming

lakken
kleur

AlMg1 EN-AW 5005 H14/H24
10 of 15 Mu
Standaard = naturel , champagne, goud, zwart,
brons of andere kleuren op aanvraag
Standaard : 0,5 à 4 mm dikte ;
1000-1250-1500 mm breed ;
2000-2500-3000-4000 mm lang.
Andere afmetingen op aanvraag
folie 80Mu, Laserfolie, Fiberfolie, Easy Peel
Met of zonder tussenpapier

afmetingen

Standaard = EN-AW 3105 H22 ; EN-AW 5005 H14/H24 ; EN-AW 1050 H14/H24
Andere kwaliteiten of andere hardheden op aanvraag
Poederlak met verschillende glansgraden 80 % of 30 %
Standaard : belgisch wit ; grijsbruin ; blank aluminiumkleurig ;
licht ivoorkleurig ; antracietgrijs ; gitzwart ; zuiver wit ; leigrijs ; ombergrijs
Andere kleuren op aanvraag
Standaard : 0,8 à 2 mm dikte
1000-1250-1500 mm breed;
2000-2500-3000 mm lang
Andere afmetingen op aanvraag

Phenix 5 Charleroi

realisatie Dinanderie Clabots Dinant

realisatie HD Systems Verviers

realisatie Ursus Eeklo

Golf Naxhelet Wanze: natuurkleurig geanodiseerde platen
realisatie Dejeond-Delarge Luik

Phenix 5 Charleroi, cinemacomplex met brasserie: geperforeerde plinten en afwerking in
geanodiseerd aluminium rond een gevelbekleding in strekmetaal. HD Systems Verviers
CM Hasselt, cassettegevel uit gelakt aluminium, Sign&Facade Molenstede

In gevelbekleding is de combinatie van prestatie en esthetiek in de voorbije jaren
cruciaal geworden. Of het nu over een nieuwe constructie dan wel over de make-over van
een bestaande constructie gaat, elk gevelproject heeft specifieke eisen !
Onze jarenlange ervaring in de aluminiumbranche en uitstekende contacten met bevoorrechte leveranciers laten ons toe in deze flyer een overzicht te schetsen van onze mogelijkheden op het vlak van architecturale toepassingen.
De troeven die ons al 20 jaar succesvol maken :

Geperforeerde aluminium platen (ook in inox)
soort
perforaties
kleur
afmetingen

Standaard = Al99,5 EN-AW 1050 H14/H24
Andere legeringen op aanvraag
Standaard : rond en vierkant
Andere perforaties op aanvraag
Standaard : onbehandeld
Kunnen ook geanodiseerd en gelakt geleverd worden
Standaard : 0,8 à 3 mm dikte
1000-1250-1500 mm breed;
2000-2500-3000 mm lang
Andere afmetingen op aanvraag

Een gemotiveerde commerciële ploeg die snel al uw vragen beantwoordt.
Een permanente voorraad van meer dan 3200 ton
Een hoge flexibiliteit : vaak géén minimumhoeveelheid !

Arval Brussel, cassettegevel uit gelakt aluminium, Ursus Eeklo

Aluminium platen in anodisatiekwaliteit
soort
afmetingen

Contacteer ons : Testas NV , Jacobsveldweg 12 , 2160 Wommelgem,
Tel : 03/355 20 60 ; info@testas.be ; www.testas.be

Bescherming

EN-AW 5005 H14 J57S ; EN-AW 5005 H14/H24 B57S ; EN-AW 5005 H14 55HX
garantie op kleuruniformiteit
Standaard : 1 tot 4 mm dikte,
1000-1250-1500-2000 mm breed;
2000-2500-3000-4000 mm lang
Andere afmetingen op aanvraag
folie 80Mu, (enkel voor J57S en 55HX)

GEVELBEKLEDINGEN
OPLOSSINGEN OP MAAT

Gevelplaten in andere kwaliteiten
Gesublimeerde aluminium platen
Met deze post-lak behandeling kan u een foto
of logo in full color op een aluminium plaat laten
drukken.
Formaat : 3000x1500x3 mm maximum
(minimumdikte 0,7 mm).
Reeds mogelijk vanaf 1 plaat !
Tecu-Patina
Duplex
Aluplus Platina
…

Doha Qatar, aluminium geanodiseerd

Arcelor Mittal Luxembourg, Tecu-Patina, Dinanderie Clabots Dinant

Standaard aluminium platen
soort
afmetingen
Bescherming

EN-AW 1050 H14/H24 ; EN-AW 5754 H12/H22 of H111 ; EN-AW 5005 H14/H24 (gevelkwaliteit)
Standaard : 0,5 à 6 mm dikte; 1000-1250-1500-2000 mm breed; 2000-2500-3000-4000 mm lang
Andere afmetingen op aanvraag
folie 80Mu, Laserfolie, Fiberfolie, Easy Peel
Met of zonder tussenpapier

Niet-standaard formaten

AL UW NON-FERRO EN
INOX ONDER ÉÉN DAK

Wanneer standaardformaten niet volstaan voor uw toepassing, leveren we snel en flexibel afmetigen afgerold :
Lengte : volgens wens
Breedte : 1000-1250-1500-1600
Dikte: 0,8 à 4 mm
Soort : alle gangbare legeringen !
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