DAKSYSTEMEN

polycarbonaat bovenbouwpakketten
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DAKSYSTEMEN
altijd op maat
Pext heeft een zeer uitgebreid assortiment aluminium profielen
en aluminium profielsystemen voor de montage van diverse
soorten beglazing, zoals: polycarbonaat platen, acrylaat,
veiligheidsglas en zelfs zonnepanelen.
De daksystemen van Pext worden als compleet bouwpakket
geleverd. Een uniek pakket volledig voorbereid en op maat,
zeer eenvoudig te monteren.
Het pakket bestaat uit aluminium profielen met
beglazingsrubbers, polycarbonaat platen én alle benodigde
bevestigingsmaterialen en toebehoren (schroeven, tape, kit).
De bouwpakketten worden met de grootste zorg ontwikkeld
en samengesteld uit hoogwaardige materialen. Het
daksysteem is kwalitatief topklasse en wordt geproduceerd en
samengesteld in onze eigen productiehal.
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DE COLLECTIE
innovatieve daksystemen
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LT20
Muuraanbouw: 3200000
Vrijstaand: 3300000
Het LT20 systeem is een standaard daksysteem
met een blank aluminium schroefbaar
profielsysteem voor polycarbonaat platen.
Het profiel wordt vastgeschroefd aan de
constructie. Het EPDM beglazingsrubber in het
profiel en op de houten constructie zorgt voor
een waterdichte afsluiting.
Het LT20 daksysteem is leverbaar als
muuraanbouw en vrijstaand.

LT20 pakket:

• Aluminium profielen (bruut) 58mm incl.
•
•
•
•
•
•

beglazingsrubber 2,5mm en vullatten
t.b.v. zijafsluiting
Oplegrubber 58mm breed en 3mm dik
Muuraansluitprofiel (bruut) met
afsluitrubber 56/66mm zwart
(alleen bij muuraanbouw)
U-profielen met druprand 16mm (bruut)
Eindschotjes (bruut)
Polycarbonaat beglazing Lexan
Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
Bevestigingsmateriaal en een
uitgebreide montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en
tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%
Meerprijs Sun Reflect 1UV 16mm: 15%
Meerprijs onderprofiel in plaats van oplegrubber: 12%
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LT50
Muuraanbouw: 3400000
Vrijstaand: 3500000
Het LT50 systeem is de luxure uitvoering voor
polycarbonaat platen. Dit systeem bestaat uit
blank aluminium schroefbare profielen.
Voor een luxe uitstraling en strakke afwerking
worden gepoedercoate klik-sierlijsten in
antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit
(RAL9010) gemonteerd.
Het LT50 daksysteem is leverbaar als
muuraanbouw en vrijstaand.

LT50 pakket:

• Aluminium profielen (bruut) 58mm incl.
•
•
•
•
•
•

beglazingsrubber 2,5mm en vullatten
t.b.v. zijafsluiting
Oplegrubber 58mm breed en 3mm dik
Muuraansluitprofiel in RAL7016
(antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010
(wit) met afsluitrubber 56/66mm
(alleen bij muuraanbouw)
U-profielen met druprand 16mm in
RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of
RAL9010 (wit)
Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet),
RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
Eindschotjes in RAL7016 (antraciet),
RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
Polycarbonaat beglazing Lexan
Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
Bevestigingsmateriaal en een uitgebreide
montagehandleiding

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%
Meerprijs warmtewerend Sun Reflect 1UV 16mm: 11%
Meerprijs onderprofiel in plaats van oplegrubber: 9%
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LT30X
3020000
Het polycarbonaatsysteem LT30X is een
daksysteem van een blank aluminium klik
profielsysteem met 16 mm polycarbonaat
platen. Het onderprofiel wordt vastgeschroefd
aan de constructie en het afdekprofiel klik
wordt in het onderprofiel geklemd.

P30
3650000
Het profielsysteem P30 is een daksysteem
voor 16 mm polycarbonaat met een blank
aluminium klik profielsysteem. Het onderprofiel
wordt vastgeschroefd aan de constructie en
het afdekprofiel klik wordt in het onderprofiel
geklemd.

Geen maatwerk mogelijk.

LT30X/P30 pakket:

• Aluminium profielen (bruut) 58mm
•
•
•
•
•

Exclusief polycarbonaat platen.
Geen maatwerk mogelijk.

incl. beglazingsrubber 4mm en
vullatten t.b.v. zijafsluiting
Muuraansluitprofiel met
afsluitrubber 56mm (bruut)
U-profielen met druprand 16mm
aan onderzijde (bruut)
Polycarbonaat platen 16mm UV
X-structuur (helder of opaal)
(alleen bij LT30X)
Eindschotjes (bruut)
Bevestigingsmateriaal en
montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.
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LEXANTM
polycarbonaat
Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic.
Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als
synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de
beste kwaliteit.
Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmteen geluidsisolerend en leverbaar in zeer stijve constructieve
uitvoeringen.
Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere
kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met
een zéér hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn
maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.
Door het gebruik van deze platen in de Pext daksystemen
ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Hierdoor
blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De
polycarbonaat platen zijn leverbaar in helder, opaal of
warmtewerend.

De merknaam Lexan Thermoclear staat voor een
uitgebreid programma meerwandige polycarbonaat
platen.
Unieke kenmerken:
Nagenoeg onbreekbaar
Licht van gewicht
Volledig UV-bestendig door coating in materiaal
Thermisch isolerend en energiebesparend
10 jaar garantie
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P20
3600000
Het profielsysteem P20 is vergelijkbaar met het
LT20 systeem, alleen dan geschikt voor glas.
Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas
te gebruiken met een maximale breedte van
800mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met
deze breedtemaat. Zorg er daarnaast voor dat
de onderconstructie berekend is op het dragen
van glas.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

P20 pakket:

• Aluminium profielen (bruut) 58mm inclusief
beglazingsrubbers 2,5mm

• Zijsluitprofiel 58mm met vullat 16mm
(bruut)

• Muuraansluitprofiel (bruut) met
afsluitrubber 56mm

• Eindschotjes (bruut)
• Bevestigingsmateriaal en uitgebreide
Exclusief glas.
Maatwerk: bovenliggende maat, gratis.
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montagehandleiding

P50
3700000
Het profielsysteem P50 is een daksysteem met
aluminium profielen voor glas. Het pakket is
een luxe aluminium (schroefbaar) profielpakket
met een onderprofiel, afdekprofiel en
kliklijsten. De kliklijsten zijn verkrijgbaar in
antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit
(RAL9010). Dit systeem is voor toepassing van
verschillende glasdiktes verkrijgbaar.
Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas
te gebruiken met een maximale breedte van
800mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met
deze breedtemaat. Zorg er daarnaast voor dat
de onderconstructie berekend is op het dragen
van glas.

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

P50 pakket:

• Aluminium profielen (bruut) 58mm inclusief
beglazingsrubbers 2,5mm

• Zijsluitprofiel 58mm met vullat 16mm
(bruut)

• Muuraansluitprofiel (bruut) met
afsluitrubber 56mm

• Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet),
RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)

• Eindschotjes in RAL7016 (antraciet),
RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)

• Bevestigingsmateriaal en uitgebreide
Exclusief glas.
Maatwerk: bovenliggende maat, gratis.

montagehandleiding
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Gootsets Veranda’s
2130000

2130000

Aluminium Siergoot zwart

Aluminium Siergoot gebroken wit

2100000

2130000

Aluminium Bakgoot

Aluminium Siergoot antraciet

2140000

Zinken goot
Het netjes afvoeren van hemelwater is
belangrijk voor de levensduur van de
overkapping. Het voorkomt inwateren van
de houten constructie en opspattend vuil.
Dit overbodige vocht kan leiden tot houtrot.
Voor het afvoeren van hemelwater leveren
wij diverse bijpassende goten en afvoersets.

Afvoersets
Afvoerset hemelwater voor veranda’s
en terrasoverkappingen
De goot kan op maat
worden geleverd.
Hiervoor dient de
bovenliggende prijs te
worden gehanteerd.

Betonpoeren

86,50
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Polycarbonaat panelen
Enkel paneel: 1800000
Gekoppeld paneel : 1810000
Panelen met 16 mm polycarbonaat platen, omlijst met bruut
aluminium flensprofielen. Toepasbaar als bijvoorbeeld
spiepaneel, zijwand, vijveroverkapping of volièredak.
Pext polycarbonaat panelen worden als bouwpakket
aangeleverd, enkel op standaard maten. Kies uit
bijvoorbeeld rechte panelen, schuine panelen, horizontale
beplating of verticale beplating. De panelen zijn alleen
leverbaar in bruut aluminium.

Geen maatwerk mogelijk.
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Dit is Pext:
Robuust hout en duurzaam aluminium
Compleet pakket, eenvoudig te monteren
Volledig voorbereid en op maat
Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
Duurzaam, solide en onderhoudsarm
Maatwerk mogelijk
Uitstekende service

Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum
0519 - 25 20 90
contact@pext.nl
www.pext.nl

Vermelde prijzen zijn adviesverkoop prijzen inclusief btw. Druk- en typefouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. © Pext b.v.
V2021.01
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