
Type B

TOTAALOPLOSSING

ALINEL kunnen toegepast worden in woningen als utiliteits-
bouw. Onze systemen kunnen zowel toegepast worden op 
gevel/ramen en deuren/garagepoorten (sectionaal- als kantel-
poorten)/toegangshekkens en toegangspoorten.

SNELSTE MONTAGE OP DE MARKT

Alinel is dankzij zijn gepatenteerde haaksysteem eenvoudig en 
uiterst snel te monteren. Elke haak aansluiting kan 2,5mm in 
min en plus schuiven, hierdoor past ons systeem zich 100% aan 
naar elke situatie op de bouw. Wij streven naar geen zaagwerk 
of losse afwerking die maatwerk stukken vragen.

ACCESSOIRES / ACCENTEN

Wij ontwikkelden alle mogelijke accessoires – die wij “accenten” noemen voor onze Alinel gevelbekleding. U kan deze allemaal ontdekken op onze website: www.alinel.be/accessoires.

BESCHRIJVING

Door meer uitgesproken te zijn in z’n blokprofiel en zijn bredere tussenvlakken, doet deze reeks het helemaal niet slecht op de markt. Ze kwam er op 
vraag van enkele vooruitstrevende architectenbureaus. Nieuw en exclusief voor deze reeks is de mogelijkheid om deze te bekomen in een houtlook 
alternatief.

Zoals bij alle ALINEL reeksen zorgt ook Type B door de combinatie van een reeks profielen voor de snelle en naadloze invulling van de te bekleden vlak-
ken. De gepatenteerde tand-haakverbinding staat ook hier garant voor een altijd passende uitvulling en onzichtbare montage. Toepasbaar op zowel ge-
vels als op ramen -en deuren en poort en hekwerk constructies. Via onderstaande link krijgt u inzage in de technische informatie van deze unieke reeks.
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ALINEL biedt ondersteuning en expertise op maat van zijn B2B partners. Voorschrijvers zoals architecten, studie -en adviesbureaus kunnen op eenvoudige vraag advies en ondersteuning 
bekomen. Voor een optimale ondersteuning van uw project vindt u professionele doorsnedetekeningen, technische fiches, montagevoorschriften op onze website www.alinel.be.

De afgebeelde profielen maken maar een deel uit van het ganse gamma in 

deze B-reeks. Zo zijn er start/stop combinaties, hoekprofielen, enz. … Het 

ganse overzicht van alle profielen binnen deze reeks kan u terugvinden in 

de complete technische map.

Aluminium

• Legering: Al MgSi 
05 – F22

• T5-T66 (volgens NBN 
EN 755-2)

Toleranties

Wanddikten en 
afmetingen van de 
profielen (volgens NBN 
EN 12020-2)

Garanties & labels

• Aluminium is recyclebaar voor 95% (cradle 2 cradle)
• Eenvoudig en simpel in onderhoud
• ALINEL is volledig herbruikbaar (Circulaire Economie)
• Aluminium is duurzaam, corrosiebestendig en kleurvast
• De LCA (Life-Cycle-Assessment) van aluminium is zeker 75 jaar.

Oppervlakte behandeling

Elektrostatische  poedercoating met 
10 jaar  garantie (minimale laagdikte: 
60-80µm)
• Alle RAL kleuren Mat & Blinkend
• Alle RAL structuurlakken en Metallic 

kleuren
• Axalta Anodic lakanodisaties
• GP Classic anodisatie  imitatie 

kleuren

Anodisatie (keuze uit volgende 
tinten) in keuze laagdiktes  
(20µm of 25µm)
• Natuur
• Bronstinten (01 - 02 - 03 - 335 - 04)
• Goudtinten (01 - 02 – 03)
• Zwart
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