Topalit
vensterbanken

Technische fiche

Topalit Mono

Standaard op voorraad
17,5 ±1

De vensterbanken hebben een neushoogte

100
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van 40 mm en een standaard lengte van

24

40 ±1

±1

5600 mm.
De standaard breedtes beginnen bij 100
mm en lopen met 50 mm op tot 450 mm.
17,5

De vensterbanken zijn ook leverbaar met

24

±1

24

40 ±1

500
±1

een dubbele neus in een breedte van 500
mm.
Art. nr: 0131.xxxx

Altijd de juiste kleur
De Topalit Mono vensterbanken zijn in 18 verschillende kleuren leverbaar, zoals hieronder visueel getoond
wordt. Qua oppervlakestructuur zijn er drie mogelijkheden: fijnstructuur hout, fijnhamerslag en glad
(zijdemat).
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Technische fiche

Topalit maakt het u makkelijk
Topalit biedt u onderstaande services aan waarmee u tijd en kosten kunt besparen op de
bouwplaats:
ĉ

Afkorten op specificatie;

ĉ

Op breedte zagen;

ĉ

Kopse kanten lamineren;

ĉ

Inkepingen maken;

ĉ

Verstek zagen;

ĉ

Op specificatie merken van vensterbanken.

Toebehoren voor monteren van Topalit vensterbanken
Zijdelingse
afsluitkappen

Omschrijving
Afsluitkappen leverbaar in klassieke rechte afdekkappen van 505 mm of in de vorm van een vensterbank van 300 mm.
In de kleuren wit, puur wit, crème en grijs.

Laminaatstrook

Omschrijving
Op maat gesneden (45 x 510 mm) of als rol (25 strekkende meter).
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Eigenschappen Topalit vensterbanken
XD oppervlak

Alle decors standaard
met het innovatieve XD oppervlak

PEFC-gecertificeerd
Hout wordt uitsluitend door PEFC-gecertificeerde
leveranciers en uit duurzaam
beheerde bossen gebruikt

E1-gecertificeerd

Breuk- en slagvast
ongevoelig voor zelfs de
ruwste behandeling

Hittebestendig
tot 180 °C

Topalit binnenvensterbanken voldoen aan
de hoogste emissienormen

Naadloos oppervlak

Milieuvriendelijk

Bestand tegen bouwvocht

Topalit binnenvensterbanken zijn natuurproducten
en recyclebaar

Vormbestendig door hoog verdichte
materiaalkern met hoof harsaandeel

Bestand tegen UV-licht
resistent tegen UV-stralen

30 jaar garantie
op alle Topalit binnenvensterbanken

Onschadelijk volgens LFGB
certificering

