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“ PERSOONLIJKE 
SERVICE ZIT IN  
ONS DNA“

We willen veel voor onze klanten doen, maar ook vriendelijk zijn en lachen.
Vriendelijk zijn kost niets en lachen geeft energie. Test ons!

Chris van der Vossen - Founder/CEO Finish Profiles
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VAN START
MET FINISH

ERVARING KOMT MET DE JAREN
Finish Profiles is een onderdeel van de Finish  
Profiles Group en sinds 1985 actief in de markt 
voor dak- en geveloplossingen. Destijds waren 
we de eerste Nederlandse producent van de 
stalen dakpanplaat. Inmiddels zijn we uitgegroeid 
tot een vooraanstaand leverancier van dak- en 
gevelbeplating en leveren, via onze dealers,  
door heel Nederland en ook over de grens.  
Onze jarenlange ervaring met het ontwikkelen van 
nieuwe kwaliteitsproducten, onze snelle leveranties 
en bouwen van persoonlijke relaties, gelden als  
basis van een succesvolle samenwerking.

GEGARANDEERDE KWALITEIT 
Voor Finish Profiles is het verkrijgen van de  
NEN-EN-ISO 9001 certificering geen eindpunt,  
maar een bevestiging van ons voortdurende  
streven naar blijvend vanzelfsprekende kwaliteit  
en duurzaam ondernemen. Om die reden 
onderhouden we ook intensieve contacten met 
diverse vooraanstaande onderzoeksinstituten.

Door de intensieve samenwerking met Tata Steel 
hebben wij toegang tot uitgebreide research & 
development faciliteiten. Ook werken wij nauw 
samen met andere gerenommeerde toeleveranciers 
en testinstituten om steeds betere producten te 
verkrijgen. Op onze HPS200 Ultra® coating wordt 
zelfs een garantie tot 40 jaar afgegeven.

Hartelijk dank voor uw interesse in de dak- en 
gevelbeplating van Finish Profiles. Met ons uitgebreide 
assortiment sandwichpanelen, profielplaten, gordingen 
en zetwerk beschikt u over pasklare oplossingen voor de 
bouw van moderne en hoogwaardige industriële gebouwen, 
sportcomplexen, kantoren en woningen. Dankzij de 
beschikbaarheid van diverse metalen, in combinatie met 
een pakket aan coatings en kleuren, kunt u eindeloos 
variëren en geeft u elk gebouw een geheel eigen karakter.
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PERSOONLIJKE SERVICE
Onze kennis wenden we niet alleen aan om  
nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande te 
verbeteren, maar ook om alle huidige toepassingen 
adequaat te ondersteunen. Afdeling klantenservice 
staat met haar jarenlange ervaring persoonlijk voor  
u klaar. Ook op andere gebieden denken wij graag 
met u mee, bijvoorbeeld als het gaat om de logistiek,  
waar we u graag mee van dienst zijn door onze 
producten franco bij u op de bouwplaats of in het 
magazijn te leveren.

LEVEREN TOTAALPAKKET
Finish Profiles onderscheidt zich door continue 
nieuwe oplossingen te bedenken, hoe staal in  
de bouw kan worden toegepast en door het bieden 
van een totaalpakket aan producten met garantie  
op de beste kwaliteit, snelle levering en persoonlijke 
service. In deze brochure kunt u ook kennis maken 
met onze andere Finish Profiles Group bedrijven.

CONTACT
Heeft u vragen of opmerkingen over onze organisatie, 
producten of diensten? Neem dan contact met ons op  
via +31 (0)299 451 200 of stuur een bericht naar
info@finish-profiles.nl 

Finish Profiles nr. 1 in dak- en gevelbeplating. 
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COATINGS
Finish Profiles is in staat om diverse profielen te leveren met verschillende 
coatings. De keuze van de coating is afhankelijk van de toepassing van  
de gekozen profielen. Dit heeft ook invloed op de te verstrekken garantie 
die kan variëren aan de hand van de beschikbaar gestelde informatie. 

MATERIALEN
Al onze producten worden vervaardigd uit  
verzinkt staal of aluzink, al dan niet voorzien  
van een coating.

VERZINKT STAAL
Als basismateriaal gebruikt Finish Profiles altijd 
verzinkt staal, MagiZinc®, Aluzink en Zink-
Aluminium (Galvalloy®). Deze staalsoorten  
kunnen geleverd worden in de kwaliteiten  
S280GD en S320GD. 

Gordingen worden geleverd in de kwaliteit 
S350GD. Afhankelijk van de gekozen kwaliteit 
varieert de zinklaagdikte tussen de 100 en
275 gr/m2. Finish Profiles levert deze materialen 
volgens de NEN-EN normen 10143 en 10346. 

Let op:
Verzinkt materiaal zonder coating (of met 
alleen interieurcoating) is niet geschikt voor 
buitentoepassingen. Aluzink 185 gr/m2 is  
hierop een uitzondering.

BESCHERMING
& COATING
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COLORCOAT® INTERIEURCOATING

Colorcoat® Interieurcoating (ook wel KID of DU genoemd) heeft een basis van polyester 
en wordt toegepast in een laagdikte van ca. 15 mu. De kleur benadert RAL 9002 of 
9010. De andere zijde is voorzien van een lichtgekleurde backcoat van ca. 10 mu. 
Gezien de geringe laagdikte kan Finish Profiles voor beide zijden niet garanderen dat  
de kleuren van de coils onderling gelijk zijn. Colorcoat® Interieurcoating wordt vooral 
binnen toegepast, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van sandwichpanelen en op de 
zichtzijde van binnendozen en warmdakplaten. Door het gecoate oppervlak zijn 
oneffenheden minder zichtbaar. Bovendien heeft u door de lichte kleur (in vergelijking  
tot verzinkt) minder verlichting nodig en bespaart u op de mogelijke energierekening. 
Voor buitengebruik is Colorcoat® Interieurcoating, vanwege verwering en corrosie-
verschijnselen, niet geschikt.

COLORCOAT®

Het merk Colorcoat® staat voor erkende kwaliteit en expertise op gebied van stalen 
gebouwbekleding, exclusief van Tata Steel. Voortbouwend op meer dan 35 jaar ervaring 
in het ontwikkelen van innovatieve producten, het hanteren van strenge testprocedures 
en uitmuntende productiemethoden, biedt Colorcoat® een uitgebreide reeks voorgelakte 
stalen producten. Deze producten gaan vergezeld met een uitgebreid dienstenpakket, 
waaronder overdraagbare garanties met termijnen tot 40 jaar, kleurmatching, advies  
en begeleiding van experts op gebied van het ontwerpen van stalen gebouwbekleding. 
Colorcoat® voorgelakt staal wordt geproduceerd door Tata Steel Colors en geleverd 
aan de markt door partners, zoals Finish Profiles. Finish Profiles levert gecoat materiaal 
volgens de geldende Europese norm NEN-EN 10169. Alle coatings worden volgens  
het coilcoat- procédé aangebracht. De kwaliteit van de coatings wordt door de toe-
leveranciers van Finish Profiles gecontroleerd aan de hand van de richtlijnen van de 
European Coil Coating Association (ECCA).

COLORCOAT® POLYESTER

Colorcoat® Polyester is een gladde coating op basis van een polyesterhars, die 
uitsluitend geschikt is voor toepassing op gevels in niet-agressieve buitenomgevingen. 
Finish Profiles levert de coating standaard aan één zijde en in een laagdikte van  
ca. 25 mu. De andere zijde is steeds voorzien van een lichtgekleurde backcoat van  
ca. 10 mu. Garanties zijn beperkt en alleen van toepassing als het een buitengevel 
betreft. Colorcoat® Polyester is standaard verkrijgbaar in 19 uni kleuren en 2 metallics.
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VOORKOMEN VAN KLEURVERSCHILLEN 
De zogenaamde metallic uitvoeringen (zoals RAL 9006 en 9007) vragen uw speciale 
aandacht: aluminium deeltjes zorgen hierbij namelijk voor een speciaal glans- en
kleureffect dat per materiaalcharge verschilt.

Bij toepassing van deze producten raadt Finish Profiles aan om bij de specificatie van 
orders duidelijk de verschillende gevelvlakken aan te geven (eventueel vergezeld van een 
plattegrond), zodat deze uit één materiaalcharge kan worden gemaakt. De meeste metallics 
zijn tevens voorzien van een pijlmarkering op de b-zijde of op de beschermfolie, zodat bij 
montage de vleugrichting eenduidig is. Voor kleurverschil tussen Finish Profiles producten 
onderling en tussen producten van Finish Profiles en producten die elders zijn betrokken, 
aanvaardt Finish Profiels geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt voor alle kleuren en 
alle voorgelakte staalproducten. Finish Profiles adviseert om Colorcoat® Polyester en 
Colorcoat® PVDF steeds met beschermfolie te bestellen.

COLORCOAT PRISMA® HOOGWAARDIG VOORGELAKT STAAL 
MET ESTHETISCHE AANTREKKINGSKRACHT

Colorcoat® Prisma® voorgelakt staal met een 50 mu coating op basis van een  
high build polyurethaancoating, is de beste combinatie van esthetische kwaliteit en 
duurzaamheid. Dit product heeft naast de hoge krasbestendigheid en corrosieweerstand 
ook een uitstekend kleur- en glansbehoud. Vanwege de hoge UV bestendigheid, is het 
zeer geschikt voor gevelplaten en sandwichpanelen. Colorcoat® Prisma® biedt een 
superieure levensduur dankzij het Galvalloy® metallisch substraat (95% zink en  
5% aluminium). Colorcoat® Prisma® is voorzien van de exclusieve onderhoudsvrije 
Confidex® Garantie tot 30 jaar, inclusief snijkanten. Colorcoat® Prisma® is standaard 
verkrijgbaar in 12 metallic kleuren, 12 uni kleuren en 3 matte kleuren. Overige uni 
kleuren zijn leverbaar vanaf ca. 2.500 m2 of in overleg met onze verkoopafdeling.  
Voor meer informatie over de standaardkleuren verwijzen wij u naar de speciale 
Colorcoat Prisma kleurenbrochure, die wij u graag, indien gewenst, toesturen.

COLORCOAT® PVDF

Colorcoat® PVDF is een organische coating van 25 mu in een polyvinyldifluoride  
binder systeem. De eigenschappen van de coating worden in hoge mate bepaald  
door het aandeel polyvinyldifluoride. De door Finish Profiles geleverde Colorcoat® PVDF 
is elastisch, mechanisch steeds voldoende sterk, goed bestand tegen oplosmiddelen, 
chemicaliën en UV-stralingen, voor een fraai uiterlijk gedurende langere tijd.  
Deze coating wordt vaak gekozen voor gevelbekledingen waar kleurbehoud belangrijk 
is. De Colorcoat® PVDF worden standaard geleverd in een laagdikte van 25 mu,  
terwijl de andere zijde voorzien is van een backcoat van ca. 10 mu dik in een  
lichte kleur. Garanties zijn beperkt en alleen van de toepassing als buitengevel.  
Colorcoat® PVDF is standaard verkrijgbaar in 5 uni kleuren en 2 metallics.
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COLORCOAT® HPS200 ULTRA® HET GEAVANCEERDE 
VOORGELAKT STAAL TOT 40 JAAR GARANTIE

Colorcoat® HPS200 Ultra®, een voorgelakt staalproduct met een 200 mu 
coating op basis van polyvinylchlorideharsen (PVC), is het meest duurzame 
voorgelakte staalproduct in de markt met ongeëvenaarde prestaties. De exclusieve 
bekledingstechnologie werd ontwikkeld met het oog op duurzaamheid en maximaal 
behoud van kleur en glans en heeft een superieure robuustheid. Aan de zichtzijde wordt 
Colorcoat HPS200 Ultra standaard geleverd met een unieke Scintilla-embossering, 
waardoor het een moderne uitstraling heeft en u verzekerd bent van een authentiek 
product. De achterzijde is standaard voorzien van een duurzame backcoat.  
Colorcoat® HPS200 Ultra® heeft een optimale corrosie bestendigheid dankzij het 
Galvalloy® substraat (95% zink en 5% aluminium). Daarom wordt op Colorcoat® 
HPS200 Ultra een uitgebreide exclusieve Confidex® garantie gegeven tot maar liefst 
40 jaar, inclusief snijkanten. Colorcoat® HPS200 Ultra® is onderhoudsvrij gedurende 
de garantieperiode en behoeft geen jaarlijkse inspectie. Colorcoat® HPS200 Ultra® is 
uitermate geschikt voor buitentoepassing, ook in maritieme en industriële omgevingen, 
mede door de optimale corrosieweerstand. Colorcoat® HPS200 Ultra® is standaard 
verkrijgbaar in 35 uni kleuren en 5 matte kleuren. Colorcoat® HPS200 Ultra® is  
verder aan de hand van Repertoire® Kleur Consultancy in vrijwel elke uni kleur 
 leverbaar vanaf ca. 2.500 m2 of in overleg met onze verkoopafdeling.  
Voor meer informatie en de standaardkleuren verwijzen wij u naar de  
speciale Colorcoat® HPS200 Ultra® kleurenbrochure, die wij u graag,  
indien gewenst, toesturen.

REINIGING EN ONDERHOUD 
Reinigen is gewenst c.q. noodzakelijk met het oog op:
1.   Behoud van de esthetische kwaliteit
2.   Behoud en verlenging van de levensduur

Het reinigingsadvies is minimaal 1 tot 3 x per jaar (voor Colorcoat® 
HPS200 Ultra® en Colorcoat® Prisma® niet verplicht om garantie in stand 
te houden). Voor de manier waarop onderhoud dient te worden uitgevoerd 
verwijzen wij naar www.colorcoat-online. com en naar onze website.
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GARANTIE
CERTIFICAAT

Bij toepassingen met Colorcoat® HPS200 Ultra® 
kunt u direct een Tata Steel Confidex® garantie 
bij Tata Steel aanvragen. Dit is alleen mogelijk via 
het online aanvraagformulier van Tata Steel Colors. 
Tata Steel geeft een schriftelijke Confidex® 
Garantie af voor de hoogwaardige Colorcoat® 
HPS200 Ultra® en Prisma® producten, direct 
aan de eindgebruiker. Voor de overige producten 
wordt een garantie vanuit Finish Profiles 
afgegeven. Elke garantie heeft betrekking op een 
specifiek gebouw en vermeldt de gegarandeerde 
prestaties van het product onder de in de 
garantie beschreven voorwaarden.

DE VOORDELEN VAN CONFIDEX 
GARANTIES ZIJN ALS VOLGT:

1.    Voor Colorcoat® HPS200 Ultra® en voor 
Colorcoat® Prisma® gelden respectievelijk 
een Tata Steel Confidex garantietermijn van 
maximaal 40 en maximaal 30 jaar, ook voor 
snijkanten en zonder jaarlijkse inspectie en 
onderhoudsverplichting.

2.    Gebaseerd op eenvoudige diagrammen  
(zie onder), zonder uitzonderingen vanwege  
de ligging en oriëntatie van het gebouw.

3.    Eventueel dakhelling >1° bij de Colorcoat 
Prisma en HPS200 Ultra.

4.    Wordt rechtstreeks aan de gebouweigenaar 
gegeven, anders dan de meeste andere 
garanties op de markt.

5.    Heeft digitaal een snel en eenvoudig in te 
vullen registratieformulier.

6.    Is volledig overdraagbaar wanneer het 
gebouw van eigenaar verandert.

7.    Dringt het risico terug binnen elk onderdeel 
van het distributiekanaal.

GARANTIES OP OVERIGE 
COLORCOAT® PRODUCTEN

Het is niet noodzakelijk om voor gebouwen 
iedere garantie bij ons aan te vragen (in een  
C2/C3 omgeving). Voor Colorcoat® PVDF  
(12 jaar voor gevel) en Colorcoat® Polyester  
25 mu (10 jaar gevel) kunt u via het downloaden 
via onze website een standaard Colorcoat® 
product prestatie garantie opvragen. Wilt u  
een garantieverklaring voor een specifiek  
project op naam, dan is het voldoende 
om uw Finish Profiles ordernummer(s) en 
projectgegevens aan Finish Profiles door 
te geven. U ontvangt dan van ons een 
garantieverklaring op bedrijfsnaam met  
uw referentie.

PVDF Prisma®

12 jaar 30 jaar

25 50

Rc3 Rc5

Goed Zeer goed

Polyester Colorcoat® 
Interieurcoating

10 jaar -

25 15

Rc3 Rc1

Goed Beperkt

HPS200 Ultra®

Max. Garantie 40 jaar

Nominale laagdikte 
van laklaag in Um

200

Corrossieweerstand Rc5

Krasbestendigheid Excellent

Ruv4 Ruv4 Ruv3 Ruv1UV bestendigheid Ruv4
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FINISH PROFILES 
STAAT VOOR
KWALITEIT
Finish Profiles onderscheidt zich al meer dan 35 jaar door continue nieuwe 
oplossingen te bedenken hoe staal in de bouw kan worden toegepast.  
Met de coils van onze huisleverancier Tata Steel IJmuiden wordt een  
totaalpakket aan hoogwaardige stalen bouwmaterialen en accessoires 
vervaardigd. Samen met ons professionele team staan wij garant voor  
een constante kwaliteit. De NEN-EN-ISO 9001 certificering is hiervan  
de bevestiging. 

Finish Profiles staat voor kwaliteit, snelheid en service.
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TATA STEEL IS ONZE  
VASTE HUISLEVERANCIER

UITSTEKENDE  
PRIJS KWALITEIT VERHOUDING

INNOVATIEF IN STAAL40 JAAR GARANTIE*
*geldt voor HPS200 Signature kleuren voor dak en wand

(verdere specificaties opvraagbaar)
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DAKPANPLATEN
ALGEMEEN

FINISH PROFILES DAKPANPLATEN 
Dakpanplaten van Finish Profiles bestaan al  
sinds 1994. De Finish Profiles dakpanplaten 
onderscheiden zich in veel opzichten van de 
traditionele dakpannen. De langere levensduur, 
het lichte gewicht, de stormbestendigheid en  
de zeer eenvoudige montage zijn slechts  
enkele unieke aspecten van de Finish Profiles 
dakpanplaat. Finish Profiles ontwikkelde een 
tweetal modellen, respectievelijke de Finish 
Kingstile en de Finishdak, leverbaar in diverse 
maten en kleuren.

Het dakpanprofiel is ideaal als vervanger van  
een traditioneel pannendak. Een dak dat hiervan 
is gemaakt, is 100% waterdicht en gemakkelijk  
te monteren op bestaande panlatten.

Finish Profiles Dakpanplaten zijn sterk en licht  
in gewicht. Daardoor is het mogelijk de onder 
constructie lichter uit te voeren,  
hetgeen kostenbesparend werkt.

De Finish Profiles dakpanplaten zijn volledig 
gegalvaniseerd, daardoor uitermate weer-
bestendig en, als extra bescherming, voorzien 
van een HPS200 Ultra® of Polyester coating.  
Al deze facetten samen zorgen voor een 
gegarandeerd optimaal product dat voor  
een jarenlang zorgeloos gebruik staat.

Dakpanplaten uitgevoerd met een Colorcoat 
HPS200 Ultra® bieden een optimale 
duurzaamheid en weerstand tegen corrosie.  
Zelfs in de meest veeleisende en agressieve 
omgevingen. Voor een Colorcoat HPS200 Ultra® 
wordt tot maximaal 40 jaar garantie verleend. 
Vraag naar de voorwaarden.

DE VOORDELEN VAN DE FINISHDAK 
DAKPANPLATEN:

1.     Snel op maat geleverd
2.     Bestand tegen alle weersomstandigheden
3.     Solide en stijlvolle uitstraling
4.     Dak-op-dak montage mogelijk
5.     Eenvoudige montage
6.     Vele hulpstukken en accessoires bij te leveren
7.     Minimale belasting, waardoor een lichte
        draagconstructie volstaat
8.     Bij renovatie behoeft men in de meeste situaties
        de oude dakbedekking niet te verwijderen
9.     Door de coating een lange levensduur
10.   Nauwelijks last van vuilaanslag
11.   Geen onderhoudskosten
12.   Dubbele watergoot
13.   Dubbele back-coating
14.   Leverbaar in diverse kleuren
15.   Ook verkrijgbaar met Anticondens vilt
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TOEBEHOREN
Finish Profiles biedt een compleet pakket  
aan accessoires bestaande uit de benodigde 
hulpstukken, zetwerk, afdichtingsprofielen, 
bevestigingsmaterialen en afwateringssystemen.

DOORSNEDE DAKPANPLAAT

TOELICHTING DAKOPBOUW
(ZIE TEKENING DAK):

1.     Panlatten
2.     Onderliggende dampremmende laag 
3.     Nokstukken
4.     Windveer
5.     Windveer
6.     Kilgoot
7.     Sneeuwvanger
8.     Dakdoorvoer
9.     Gezette vlakke plaat
10.   Ondernokken
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OVERZICHT
DAKPANPLATEN 

FINISH DAKPANPLAAT
400mm pan

Werkende breedte: 1065 mm

FINISH KINGSTILE DAKPANPLAAT
350mm pan

Werkende breedte: 1100 mm

FINISH GEÏSOLEERDE DAKPANPLAAT
325mm pan

Werkende breedte: 1000 mm
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FINISH KINGSTILE
DAKPANPLAAT
Finish Profiles is de grootste dakplaten 
producent in Nederland. De stalen Kingstile 
Dakpanplaat onderscheidt zich van andere 
vormen van dakbedekking door zijn 
opmerkelijk lange levensduur. 

De Kingstile Dakpanplaat is in de basis gelijk 
aan de Finish Dakpanplaat. De onderlinge 
verschillen zitten in de afmetingen en de vorm.

De Kingstile Dakpanplaat heeft een panlengte 
van 350 mm en, in tegenstelling tot de Finish 
Dakpanplaat, één pan meer in de breedte 
richting.Het Kingstile profiel is bij uitstek 
geschikt voor kleinere oppervlakten, waarbij 
de profilering zorgt voor een maximale 
accentuering. Het dak krijgt daardoor nog  
meer het effect van een normaal pannendak.

Het is ook mogelijk om een anticondensvilt 
op de achterzijde van de plaat te laten 
aanbrengen.

Polyester lichtdoorlatende platen zijn  
eveneens voor dit dakprofiel leverbaar.

SPECIFICATIES
- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- Geschikt voor kleinere dakoppervlakken
-  Bij lichte draagconstructie is dit profiel  

zeer geschikt

- Staaldikte:   0,50 mm
- Werkende breedte: 1100 mm 
- Panlengte:  350 mm
- Profielhoogte:  25 mm
- Gewicht:  4,83 kg/m2

- Oppervlaktecoating:   HPS200 Ultra®  
of Polyester

   25 mu
- Lengtes:   Op maat tot max.  
   lengte 6150 mm
- Optioneel:  Anticondens vilt
- Diverse maten uit voorraad leverbaar

KLEUREN & COATINGS
Coatings: HPS200 Ultra®
    Polyester 25 mu
Kleuren:   Diverse (zie website)

1180

1100
183

14 25

350 A-zijde

B-zijde
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FINISH
DAKPANPLAAT
Het Finishdak is onderhoudsarm, licht van 
gewicht, stormbestendig en vochtbestendig. 
Daarnaast is de dakpanplaat, in diverse 
kleuren, snel leverbaar en op een eenvoudige 
wijze van nok tot goot aan één stuk te 
monteren.

Het lichte gewicht van de dakpanplaat heeft 
ook gevolgen voor de onderconstructie, deze 
kan veelal lichter worden gemaakt. Niet alleen 
in de nieuwbouw maar ook in de renovatie 
is deze dakpanplaat een zekere vorm van 
dakbedekking. Met name door de mogelijkheid 
van dak- op dakconstructie zijn er veel 
toepassingen mogelijk.

Het is ook mogelijk om een anticondensvilt 
op de achterzijde van de plaat te laten 
aanbrengen.

SPECIFICATIES
- Lange levensduur
- Goed geschikt voor grotere dakoppervlakten

- Staaldikte:   0,50 mm
- Werkende breedte:  1065 mm
- Panlengte:  400 mm
- Profielhoogte:   37 mm
- Gewicht:   5,02 kg/m2

- Oppervlaktecoating:  HPS200 Ultra® 
- Lengtes:   Op maat tot max.  
   lengte 6150 mm
- Optioneel:  Anticondens vilt

KLEUREN & COATINGS
Coatings: HPS200 Ultra®
Kleuren:   Diverse (zie website)

1160

1065
213

14 37

400
A-zijde

B-zijde
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FINISH ISO
DAKPANPLAAT
1000 RT
Deze dakpanplaat (ook bekend als RT paneel) 
is net als de overige dak- en wandprofielplaten 
verkrijgbaar in een geïsoleerde uitvoering. 

Dit geïsoleerde sandwichpaneel is 
uitgevoerd met een gemodificeerde coating. 
Bij toepassing van dit paneel is er geen 
inwendige condensatie, bovendien zijn er 
geen koudebruggen. Door de te behalen 
overspanning hoeft men minder gordingen  
te monteren.

De sterke prijs/kwaliteitsverhouding maakt 
deze plaat bij uitstek geschikt voor de 
agrarische sector en in de bouw. Leverbaar  
in 3 standaard kleuren.

Lengte: van 2100 mm oplopend per stap
van 325mm tot 12175 mm (incl. 160mm  
vaste cutback).

SPECIFICATIES
- Staaldikte:   bovenplaat 0,50 mm
   onderplaat 0,40 mm
- Werkende breedte:  1000 mm 
- Panlengte:    325 mm
- Oppervlaktecoating:  Plastisol XL 200 mu
- Lengtes:   van 2100 mm tot  
   12175 mm
   (langer op aanvraag)
- Min. dakhelling: 12°

1.   Productie onder ISO 9002 norm
2.   Coating XL200 of een gemodificeerde    
      polyester 35 micron dik
3.   Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
4.    Sandwichpaneel met het uiterlijk van  

een pannendak
5.   Geen koudebruggen, inwendige       
      condensatie of gevaar voor corrosie
6.    Enkelvoudig component waardoor  

verkorte installatietijd en dus minder  
risico op bouwplaats

7.   Thermische isolatie, een warme-constructie    
      die al meer dan 25 jaar 100% duurzame 
      thermische isolatie garandeert

TECHNISCHE INFORMATIE

KLEUREN & COATINGS
Coating:  XL 200, Kleuren: 7016 Antracite,  

9005 Zwart, 04C39 Terracotta
Coating:  Gemodificeerde polyester 35 micron 

dik, Kleuren: Terracotta en Antraciet

45

Totale dikte (mm)

Rc Waarde (m2K/W) 2,10

Gewicht (kg/m2) 
0,5 staal / 0,4 staal

10,5

Kerndikte (mm) 60

2,85

11,3

80

3,85

12,1

100

4,85

12,9

*   De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en 
NEN1068 (incl. bevestigers, overgangsweerstanden en correctiefactor ‘bouwkwaliteit’).

85 100 120 140

1000

45/100

A-zijde

B-zijde
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ASSORTIMENT
HULPSTUKKEN 

NOKSTUK 140
Werkende lengte: 2900 mm

Lengte: 3000 mm

NOKSTUK 190
Werkende lengte: 2900 mm

Lengte: 3000 mm

NOKSTUK ROND
Werkende lengte: 2000 mm

Lengte: 2100 mm

WINDVEER TRIM 35
Werkende lengte: 2900 mm

Lengte: 3000 mm

LEKDORPEL
Werkende lengte: 2900 mm

Lengte: 3000 mm

WATERSLAG
Werkende lengte: 2900 mm

Lengte: 3000 mm

KILGOOT
Werkende lengte: 2900 mm

Lengte: 3000 mm

SNEEUWVANGER
Lengte: 3000 mm

BINNENHOEK
Werkende lengte: 2900 mm

Lengte: 3000 mm

BUITENHOEK
Werkende lengte: 2900 mm

Lengte: 3000 mm

PROFIELBAND
Groot - voor onder de nok

Klein - bij de goot

BUSJE REPARATIEVERF
0,25 liter

DAKDOORVOER
ø 6 tot 330 mm oplopend  
in 8 verschillende maten

DAKPANPLAATSCHROEF
Met samengestelde ring

ø 4,8 mm • lengte 32 mm

WINDVEER TRIM 55
Werkende lengte: 2900 mm

Lengte: 3000 mm

WINDVEER TRIM 145
Werkende lengte: 2900 mm

Lengte: 3000 mm

140

140

35

190

190

55

145
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FINISH PROFILES 
STAAT VOOR
SNELHEID
Finish Profiles staat al jarenlang bekend om haar snelheid. Eén van de drie 
belangrijke kernwaarden van ons Finish Profiles DNA. Als producent van een 
uitgebreid assortiment dak- en gevelbeplating zijn wij in staat, om snel in te spelen 
op de behoeften. Dankzij een modern machinepark en een uitgekiende organisatie 
kunnen wij onze producten snel produceren en leveren. En dat geldt niet alleen 
voor onze profielplaten, maar ook voor het bijbehorende zetwerk en accessoires.

Finish Profiles staat voor kwaliteit, snelheid en service.
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SNELLE SERVICE PRODUCTIE BINNEN 48 UUR

EIGEN PRODUCTIEFRANCO LEVERING
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WAND- & DAKPROFIELEN
ALGEMEEN

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van ons uitgebreide assortiment dak- en 
wand profielen, ingedeeld naar toepassing. Houd bij het kiezen van geprofileerde 
gevelplaten, binnendozen of dakplaten rekening met bijvoorbeeld de belasting, 
gevolgklasse en doorbuigingseisen.

Raadpleeg de technische informatie op onze website, of neem contact op met  
onze afdeling Klantenservice +31 (0) 299 451 200.
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OVERZICHT
WANDPROFIELEN 

FINISH WANDPROFIEL 18-1064

Werkende breedte: 1064 mm

FINISH WANDPROFIEL 20-1090

Werkende breedte: 1090 mm

FINISH WANDPROFIEL 19-1000

Werkende breedte: 1000 mm

FINISH WANDPROFIEL 35-1000 
LONGRIB

Werkende breedte: 1000 mm

FINISH WANDPROFIEL 35-1035

Werkende breedte: 1035 mm

FINISH RABAT

Hoogte: 300 mm

FINISH WANDPROFIEL 42-960

Werkende breedte: 960 mm

HOLLAND RABAT

Hoogte: 300 mm
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SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is voorzien van een Tata Steel 
HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of 
PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van 
een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de 
overspanningstabellen raadplegen via onze 
website www.finish-profiles.nl/zakelijk. 

Coatings: HPS200 Ultra®
    Polyester 25 mu
    Prisma®
    PVF2
Kleuren:   Diverse (zie website)

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,50 4,61

0,55 5,07

0,63 5,81

0,70 6,46

0,75* 6,92

0,88* 8,12

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®,*S320GD Galvalloy®

FINISH 
WANDPROFIEL
18-1064
Het Finish Profiles Wandprofiel 18-1064 is 
verkrijgbaar in een grote variatie kleuren en 
coatings, hetgeen dit profiel tot een populaire 
keuze maakt voor industriële bouw, kantoren 
en woningen. Het wordt zowel horizontaal als 
verticaal toegepast, zelfs diagonaal is mogelijk.

Dit profiel werd als eerste toegepast voor ronde 
loodsen en zelfs als wand voor vliegtuigen.  
Dit design profiel is populair bij architecten.

18

1064

76

A-zijde

B-zijde
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FINISH 
WANDPROFIEL
42-960
Het profiel 42-960 is geheel symmetrisch en 
daarom uniek in haar vorm. De plaat wordt
geleverd met een dikte van 0.75 mm in diverse 
coatingtypes ( zie onder ).

Bij grotere oppervlaktes heeft dit profiel 
esthetisch een beter resultaat dan zijn kleinere 
variant de 18 mm hoge golfplaat. Dit profiel is 
niet alleen horizontaal, maar ook diagonaal te 
monteren.

SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is voorzien van een Tata Steel 
HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of 
PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van 
een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de 
overspanningstabellen raadplegen via onze 
website www.finish-profiles.nl/zakelijk. 

Coatings: HPS200 Ultra®
    Polyester 25 mu
    Prisma®
    PVF2
Kleuren:   Diverse (zie website)

A-zijde

B-zijde

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,63

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

0,75 7,67

0,88 8,99
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SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is voorzien van een Tata 
Steel HPS200 Ultra®, Polyester of PVF2 
coating. De B-zijde is voorzien van een 
15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de 
overspanningstabellen raadplegen via onze 
website www.finish-profiles.nl/zakelijk. 

Coatings: HPS200 Ultra®
    Polyester 25 mu
    PVF2
Kleuren:   Diverse (zie website)

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,50 5,23

0,55 5,72

0,63 6,02

0,70 6,69

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

FINISH 
WANDPROFIEL
20-1090
Finish Profiles heeft diverse soorten 
trapeziumproducten waaronder het wandprofiel 
20-1090, dat in de jaren tachtig uit Scandinavie 
werd gehaald. Dit profiel heeft een werkende 
breedte van 1090 mm, waardoor er een 
montage voordeel ontstaat.

Het profiel lijkt op afstand op planken,  
daardoor wordt dit profiel vaak toegepast  
in de huizenbouw in Noord Europa. 

1090

17

3072137,5

A-zijde

B-zijde
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FINISH 
WANDPROFIEL
19-1000 (LP 1000
LINING PANEL)
Het Finish wandprofiel 19-1000 is een profiel 
dat al lange tijd verkrijgbaar is. Door de 
speciale vorm en aantrekkelijke prijs is dit 
profiel populair in de agrarische sector.

SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is voorzien van een Tata Steel 
HPS200 Ultra® coating. De B-zijde is 
voorzien van een 15 mu dikke lichtgrijze 
primer. U kunt de overspanningstabellen 
raadplegen via onze website  
www.finish-profiles.nl/zakelijk. 

Coatings: HPS200 Ultra®
Kleuren:    7016 Antracite,  

12b29 Juniper Green 
Andere kleuren op aanvraag

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,60 3,61

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®
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SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is voorzien van een Tata Steel 
HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of 
PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van 
een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de 
overspanningstabellen raadplegen via onze 
website www.finish-profiles.nl/zakelijk. 

Coatings: HPS200 Ultra®
    Polyester 25 mu
    Prisma®
    PVF2
Kleuren:   Diverse (zie website)

FINISH 
WANDPROFIEL
35-1000 LONGRIB
Dit wandprofiel wordt o.a. toegepast in de 
agrarische sector.

Het profiel 35-1000 LR of wel het Longrib 1000 
is een echt Finish profiel. De handige werkende 
breedte van 1000 mm draagt zorg voor een 
grote overspanning. Het profiel wordt gemaakt 
uit een coilbreedte van 1250 mm en is de 
sterkste in haar soort.

A-zijde

B-zijde
1000 200 12773

38

35

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,50 4,74

0,55 5,21

0,63 5,97

0,70 6,64
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FINISH 
WANDPROFIEL
35-1035
Dit profiel wordt veelvuldig toegepast in  
de Nederlandse en Duitse markt.

Het Finish Profiles 35-1035 profiel is één  
van de meest verkochte profielen in de 
Nederlandse markt.

SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is voorzien van een Tata Steel 
HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of 
PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van 
een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de 
overspanningstabellen raadplegen via onze 
website www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Coatings: HPS200 Ultra®
    Polyester 25 mu
    Prisma®
    PVF2
Kleuren:   Diverse (zie website)

A-zijde

B-zijde

1035 20788 119
40

35

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,50 4,74

0,55 5,21

0,63 5,97

0,70 6,64

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®, *S320GD Galvalloy®

0,75* 7,11

0,88* 8,34

1,00* 9,48
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300

137

82

150

20

300

20

137

Holland RabatFinish Rabat

FINISH RABATHOLLAND RABAT

300

137

82

150

20

300

20

137

Holland RabatFinish Rabat

SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is voorzien van een Tata Steel 
HPS200 Ultra® of Woodgrain. De B-zijde 
is voorzien van een 15 mu dikke lichtgrijze 
primer. 

Coatings: HPS200 Ultra®
    Woodgrain
Kleuren:   Diverse (zie website)

HOLLAND RABAT 
EN FINISH RABAT
Het Siding profiel heeft haar oorsprong in de 
Verenigde Staten. Finish Profiles heeft voor 
de Europese markt dit product, ook bekend 
onder de naam Potdeksel profielplaat, speciaal 
voorzien van een duurzame plastisol coating 
met  houtstructuur (Woodgrain). Andere 
coatings zijn ook leverbaar. 

Er zijn twee mogelijkheden, het Holland Rabat, 
traditionele plankprofiel, of het speciaal door 
Finish Profiles ontworpen Finish Rabat. Beide 
profielen worden verdekt bevestigd waardoor 
schroeven niet zichtbaar zijn. 

Groot voordeel van dit profiel, uitgevoerd in een 
plastisol coating is, dat het onderhoudsarm is.
Extra zetwerk is ook verkrijgbaar in deze 
coating.

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,55 7,67

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®
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OVERZICHT
DAKPROFIELEN 

FINISH DAKGOLFPLAAT 18-988

Werkende breedte: 988 mm

FINISH DAKPROFIEL 20-1090

Werkende breedte: 1090 mm

FINISH DAKPROFIEL 35-1000 
LONGRIB

Werkende breedte: 1000 mm

FINISH KLIK FELSDAK 190

 Werkende breedte: 190 mm

FINISH KLIK FELSDAK 290

 Werkende breedte: 290 mm

FINISH KLIK FELSDAK 500 VLAK

Werkende breedte: 500 mm

FINISH KLIK FELSDAK 500 RIL
Werkende breedte: 500 mm

medio 2019 ook verkrijgbaar in 293 mm en 190 mm

FINISH DAKGOLFPLAAT 42-960

Werkende breedte: 960 mm
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SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is voorzien van een Tata Steel 
HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of 
PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van 
een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de 
overspanningstabellen raadplegen via onze 
website www.finish-profiles.nl/zakelijk. 

Coatings: HPS200 Ultra®
    Polyester
    Prisma®
    PVF2
Kleuren:   Diverse (zie website)

FINISH
DAKGOLFPLAAT
18-988
De profielplaat 18-988 is 18 mm hoog en wordt 
vooral in de agrarische sector en woningbouw 
verwerkt. Door de symmetrie is deze plaat 
makkelijk toepasbaar. Deze plaat kan op 
diverse manieren gemonteerd worden. 

Het is mogelijk om een anticondensvilt op  
de achterzijde van de plaat aan te brengen.  
De kans op condensvorming wordt dan 
verminderd. 

Polycarbonate lichtdoorlatende platen zijn  
ook voor dit dakprofiel leverbaar.

18

988

76

A-zijde

B-zijde

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,50 4,97

0,55 5,46

0,63 6,26

0,70 6,95

0,75* 7,45

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®, *S320GD Galvalloy®

0,88* 8,74
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FINISH 
DAKGOLFPLAAT
42-960
Het profiel 42-960 is geheel symmetrisch  
en daarom uniek in haar vorm. De plaat  
wordt geleverd in een dikte van 0.75 mm  
en in diverse coatingtypes ( zie onder ).  
Bij grote oppervlaktes heeft dit profiel een  
beter esthetisch resultaat. Wij adviseren om 
geen PVF2 coating voor daken te gebruiken.

Dit profiel wordt vaak gebruikt als vervanging 
van asbesthoudende golfplaten.

Het is ook mogelijk om een anticondensvilt  
op de achterzijde van de plaat te laten 
aanbrengen.

Polyester lichtdoorlatende platen zijn  
eveneens voor dit dakprofiel leverbaar.

SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is voorzien van een Tata Steel 
HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of 
PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van 
een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de 
overspanningstabellen raadplegen via onze 
website www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Coatings: HPS200 Ultra®
    Polyester
    Prisma®
    PVF2
Kleuren:   Diverse (zie website)

A-zijde

B-zijde

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

Overige diktes op aanvraag.

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,63

0,75 7,67 

0,88 8,99
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SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is voorzien van een Tata 
Steel HPS200 Ultra®, Polyester of PVF2 
coating. De B-zijde is voorzien van een 
15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de 
overspanningstabellen raadplegen via onze 
website www.finish-profiles.nl/zakelijk. 

Coatings: HPS200 Ultra®
    Polyester
    PVF2
Kleuren:   Diverse (zie website)

FINISH
DAKPROFIEL
20-1090
Het dakprofiel 20-1090 is uniek voor de 
Nederlandse markt. Door zijn werkende breedte 
van 1090 mm is het profiel niet al te hoog. 
Hierdoor is er voor dit daktype een watergoot 
onder de overlap aangebracht. Deze zorgt 
ervoor dat bij eventuele doorslag het water 
toch naar de gootzijde wordt afgevoerd.

De overspanning c.q. draagkracht van dit profiel 
is echter wel geringer. Voor renovatieprojecten 
of daken, waarbij de overspanning door de 
gording afstand niet te zwaar tilt, is dit product 
een goed alternatief. Ook bij dak - op - dak 
constructies is dit profiel een en passende keuze.

Als optie is het mogelijk een anti-condensvilt 
op de achterzijde van de plaat te laten 
aanbrengen. Op deze manier wordt de kans  
op condensvorming verminderd. 

Lichtdoorlatende platen, met een glashelder 
polycarbonaat uitvoering, zijn ook voor dit 
dakprofiel leverbaar. 

A-zijde

B-zijde1090

17
30 72137,5

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,50 4,50

0,55 4,95

0,63 5,67

0,70 6,30
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FINISH 
DAKPROFIEL
35-1000 LONGRIB
LongRib 35-1000 R is een van de meest 
verkochte dakprofielen. Doordat de opstaande 
zijdes van de plaat rechter op staan dan bij 
andere profielen is de plaat sterk. Esthetisch 
ziet het er strak uit. In combinatie met de  
Tata Steel HPS200 Ultra® coating is dit profiel 
van een zeer hoge kwaliteit.

Voor renovatieprojecten, of daken waarbij de 
overspanning door de gording afstand niet te 
zwaar tilt, is dit product een goed en goedkoop 
alternatief. Ook bij dak op dak constructies is 
dit profiel een goede en passende oplossing. 

Als optie is het mogelijk een anti-condensvilt 
op de achterzijde van de plaat te laten 
aanbrengen. Op deze manier wordt de kans  
op condensvorming verminderd.

Lichtdoorlatende platen, met een glashelder 
polycarbonaat uitvoering, zijn ook voor dit 
dakprofiel leverbaar.

SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is voorzien van een Tata 
Steel HPS200 Ultra®, Polyester of PVF2 
coating. De B-zijde is voorzien van een 
15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de 
overspanningstabellen raadplegen via onze 
website www.finish-profiles.nl/zakelijk. 

Coatings: HPS200 Ultra®
    Polyester
    PVF2
Kleuren:   Diverse (zie website)

35

1000
20073

38

A-zijde

B-zijde

*ril is optie

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,50 4,74

0,55 5,21

0,63 5,97

0,70 6,64

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®
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MET RILVLAK

SPECIFICATIES

KLEUREN & COATINGS
De A-zijde is standaard voorzien van een Tata 
Steel Prisma® coating. De B-zijde is voorzien 
van een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt 
de overspanningstabellen raadplegen via onze 
verkoopafdeling.

Coatings: Prisma®
    Overige coatings op aanvraag.
Kleuren:   Prisma® 9007 - Orion
    Prisma® 7016 - Anthracite
    Overige kleuren op aanvraag.

Meer informatie nodig? Neem contact op via 
telefoon 0299-451200 of stuur een e-mail 
naar info@finish-profiles.nl.

FINISH KLIK 
FELSDAK 500
Bij de Finish Klik Felsdak worden platen in de 
lengterichting met zogenaamde staande fels- 
verbindingen aan elkaar verbonden. De materiaal- 
dikte bedraagt 0,63 mm. De standaard baanbreedte 
voor dit product is 500 mm ** en is verkrijgbaar in 
2 verschillende uitvoeringen. De vlakke uitvoering 
is alleen geschikt voor daken met een vlakke 
onder-grond en de geribbelde uitvoering voor alle  
dak soorten. De maximale plaatlengte bedraagt 
10 meter, langer op aanvraag.

De felsverbinding bestaat uit een enkele en 
verborgen montage en wordt door een unieke 
constructie aan elkaar geklikt. Met het fels-
systeem wordt een waterdichte bekleding 
gemaakt voor daken en gevels met een 
hellingshoek vanaf 3°, bij voorkeur vanaf 7°.

Door de verhoogde ‘brug’ wordt vervorming van 
de zichtzijde voorkomen. Twee extra vouwen in 
de Finish Klik Felsdak zorgen voor strakke lijnen, 
die extra weerstand bieden tegen vervorming. 
Door de esthetische en strakke vorm, worden 
Felsdaken vaak door architecten voorgeschreven 
en gebruikt in de woningbouw, utiliteitsbouw, 
renovatie en recreatiewoningen.

Dit profiel kan aan de achterzijde worden voorzien 
van de Finish structuurmat, welke direct op het 
houten dak kan worden bevestigd. Deze mat 
absorbeert condens en kan ook dienen als damp 
doorlatende laag. Extra voordeel van de Finish 
structuurmat is dat het geluid met meer dan 15dB 
wordt verminderd.

**Medio 2019 ook verkrijgbaar in 293 mm en 190 mm.

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

Plaatdikte
in mm

Gewicht in
kg/m2

0,63 6,4
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FINISH PROFILES 
STAAT VOOR
SERVICE
Finish Profiles heeft een ruim assortiment aan geïsoleerde panelen voor dak  
en wand, gemaakt van stalen platen gevuld met polyisocyanuraat. De Finish 
Iso panels onderscheiden zich door toonaangevende innovaties en kwaliteit. 
Hiermee heeft Finish Profiles een leidende positie in de Europese markt verworven. 
Finish Profiles geïsoleerde panelen worden geleverd in een scala aan kleuren en 
afwerkingen voor uw gebouw. Neem, voor meer informatie over de geschiktheid 
van een kleur voor uw project, contact op met onze afdeling verkoop.

Finish Profiles staat voor kwaliteit, snelheid en service.
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PERSOONLIJK JARENLANGE ERVARING,   
OPGERICHT IN 1985

KLANT IS KONINGMAATWERK
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VOORDELEN VAN ONZE SANDWICHPANELEN ZIJN:

1.     Een warme constructie-oplossing die al meer dan 
25 jaar 100% uniforme thermische isolatie garandeert

2.     Getest conform geldende normen door TNO en  
Factory Mutual en Prestaties conform geldende eisen

3.     Een stijve en lichtgewicht constructie
4.     Besparing op energie- en onderhoudskosten
5.     Geen koudebruggen, inwendige condensatie,  

of gevaar voor corrosie
6.     Enkelvoudig component, waardoor installatietijd 

gehalveerd wordt met minder risico op de bouwplaats
7.     Betrouwbare kwaliteit, gefabriceerd onder ISO 9002 norm
8.     Gevelsystemen met een groot aantal verschillende 

esthetisch opties, van geprofileerd tot vlak, in combinatie  
met onzichtbare bevestigingssystemen

9.     Geen spouw in het paneel
10.   Garantieverklaring
11.   Een totaalpakket aan afwerkingsmaterialen
12.   Specificaties beschikbaar volgens hedendaagse normen 

SANDWICHPANELEN
ALGEMEEN

Finish Profiles heeft een ruim assortiment aan 
geïsoleerde panelen voor dak en wand gemaakt 
van stalen platen gevuld met polyisocyanuraat. 
De Finish Iso panels onderscheiden zich door 
toonaangevende innovaties en kwaliteit. Hiermee 
heeft Finish Profiles een leidende positie in de 
Europese markt. 

Finish Profiles geïsoleerde panelen worden 
geleverd in een scala aan kleuren en afwerkingen 
voor uw gebouw. Neem, voor meer informatie 
over de geschiktheid van een kleur voor uw 
project, contact op met onze afdeling verkoop.
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OVERZICHT
SANDWICHPANELEN DAK

FINISH ISO DAK3

Werkende breedte: 1000 mm

FINISH ISO DAK4 ECO

Werkende breedte: 1000 mm

FINISH ISO DAK TRAPEZOIDAL 
1000 RW

Werkende breedte: 1000 mm

FINISH ISO DAK SINUSOIDAL
1000 SRW

Werkende breedte: 1000 mm

FINISH ISO DAKPANPLAAT
1000 RT

Werkende breedte: 1000 mm

FINISH ISO DAK4

Werkende breedte: 1000 mm

FINISH LICHTPLATEN

Werkende breedte: 1000 mm
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Finish Profiles B.V.
Van IJsendijkstraat 383
1442 LB Purmerend
Tel: 0299 - 45 12 00  Fax: 0299- 45 12 30
Email: info@finish-profiles.com

© Copyright Finish Profiles BV. 
Niets van deze tekening mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze tekening
is gebasseerd op een ontwerp van Finish Profiles BV,
die aan haar ontwerp de haar toekomende rechten
ontleent.

 Schaal:  1:5

Driekroon dak sandwichpaneel

TECHNISCHE INFORMATIE

20

Totale dikte (mm)

Rc Waarde (m2K/W) 1,04

Gewicht (kg/m2)  
0,5 staal / 0,50 staal

10,7

Kerndikte (mm) 30

1,57

11,1

40

2,10

11,5

50

2,54

11,9

60

3

12,3

70

3,5

12,7

80

4,01

13,11

90

4,52

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigers, overgangsweerstanden en correctiefactor ‘bouwkwaliteit’).

100 120 150

65 75 85 95 105 115 125 135 145 165 195

4,98 5,85 7,16

13,5 13,9 14,7 15,9

Profiel: 45-333-1000

Buitenplaat (mm): 0,50 (optie 0,63)

Binnenplaat (mm): 0,50  15mu  
(gebroken wit)

Werkende breedte: 1000mm

Brandklasse: Bs2d0

Schone outback: 50 - 200 mm

Kern: PIR

Coatings: HPS200 Ultra®*/ 
200mu Plastisol / 
25mu Polyester

Kleuren: Zie website

* HPS200 kleuren - 10A05 Goosewing Grey, 7016 Antracite, 18B25 Merlin Grey
** Transporttoeslag van toepassing

Profiel: 

Buitenplaat (mm):

Binnenplaat (mm):

Werkende breedte:

Brandklasse:

Schone cutback:

Kern:

Coatings:

Kleuren:

SPECIFICATIES

FINISH ISO
DAK3
Dit met 3 trapeziumvormige kronen uitgevoerde 
sandwichpaneel is geschikt voor gebouwen 
met een grote dakoverspanning. Ook draagt  
dit paneel bij aan een energiezuiniger gebouw. 
Voor het toepassen van ISO dakpanelen 
adviseren wij een minimale dakhelling van 10°. 
Het paneel kent diverse diktes van 20 mm tot 
en met 150 mm. De werkende breedte van het 
paneel is: 1000 mm. De minimale lengte van 
het paneel is 2500 mm en de maximale lengte 
is 21500 mm.



45

TECHNISCHE INFORMATIE

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigers, overgangsweerstanden en correctiefactor ‘bouwkwaliteit’).

30

Totale dikte (mm)

Rc Waarde (m2K/W) 1,57

Gewicht (kg/m2)  
0,5 staal / 0,4 staal

11,1

Kerndikte (mm) 40

2,10

11,5

50

2,54

11,9

60

3

12,3

70

3,5

12,7

80

4,01

13,1

90

4,52

13,5

100

4,98

110 130 160

63 73 83 93 103 113 123 133 143 163 193

5,45 6,33 7,3

13,9 14,3 15,1 16,3

Profiel: 33-250-1000

Buitenplaat (mm): 0,5 (optie 0,63)

Binnenplaat (mm): 0,50  15mu  
(gebroken wit)

Werkende breedte: 1000mm

Brandklasse: Bs2d0

Schone outback: 50 - 200 mm

Kern: PIR

Coatings: HPS200 Ultra®**/ 
200mu Plastisol / 
25mu Polyester

Kleuren: Zie website

Profiel: 

Buitenplaat (mm):

Binnenplaat (mm):

Werkende breedte:

Brandklasse:

Schone cutback:

Kern:

Coatings:

Kleuren:

* HPS200 kleuren - 10A05 Goosewing Grey, 7016 Antracite, 18B25 Merlin Grey
** Transporttoeslag van toepassing

SPECIFICATIES

FINISH ISO
DAK4
Door de 5 trapeziumvormige kronen is het 
Finish sandwichpaneel Dak4 uitermate  
geschikt voor een grote overspanning en  
heeft het een zeer goede isolatiewaarde.  
Voor het toepassen van ISO dakpanelen 
adviseren wij een minimale dakhelling van 10°. 
Het paneel kent diverse diktes van 30 mm  
tot en met 160 mm. De minimale lengte van  
het paneel is 2500 mm en maximale lengte  
is 21500 mm.
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* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigers, overgangsweerstanden en correctiefactor ‘bouwkwaliteit’).

30

Totale dikte (mm)

Rc Waarde (m2K/W) 1,57

Gewicht (kg/m2)  
0,5 staal / 0,4 staal

6,95

Kerndikte (mm) 40

2,10

7,35

50

2,54

7,75

60

3

8,15

70

3,5

8,45

80

4,01

8,85

90

4,52

9,35

100

4,98

110 130 160

63 73 83 93 103 113 123 133 143 163 193

5,45 6,33 7,3

9,75 10,15 10,95 12,15

TECHNISCHE INFORMATIE

FINISH ISO
DAK4 ECO
Dit paneel is aan de binnenzijde voorzien van 
een aluminium stucco folie. Aan deze binnen-
zijde kunnen daarom onregelmatigheden 
voorkomen zoals deuken, vouwen en krasjes. 
Dit is een normale eigenschap van dit product 
en kan niet leiden tot afkeur of reclamatie.  
Voor het toepassen van ISO dakpanelen 
adviseren wij een minimale dakhelling van 10°. 
Het paneel kent diverse diktes van 30 mm tot 
en met 160 mm. De minimale lengte van het 
paneel is 2500 mm en maximale lengte van  
het paneel is 21500 mm.

Profiel: 33-250-1000

Buitenplaat (mm): 0,50 (optie 0,63)

Binnenplaat (mm): Aluminium stucco folie*

Werkende breedte: 1000

Schone cutback: 50 - 200 mm

Kern: PIR

Coatings: HPS200 Ultra®*/ 
200mu Plastisol / 
25mu Polyester

Kleuren: Zie website

*  Aan de folie afgewerkte binnenzijde kunnen geen architectonische eisen worden 
gesteld op vlakheid van uiterlijk.

** Transporttoeslag van toepassing
*** HPS200 kleuren - 10A05 Goosewing Grey, 7016 Antracite, 18B25 Merlin Grey

SPECIFICATIES
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40

Totale dikte (mm)

Rc Waarde (m2K/W) 1,72

Gewicht (kg/m2)  
0,5 staal / 0,4 staal

9,9

Kerndikte (mm) 50

2,22

10,3

60

2,71

10,7

70

3,21

11,0

80

3,60

11,5

100

4,50

12,3

115

5,28

12,8

120

-

137 150

75 85 95 105 115 125 135 145 155 175

6,37 6,835,60

13,1 13,7 14,2

TECHNISCHE INFORMATIE

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigers, overgangsweerstanden en correctiefactor ‘bouwkwaliteit’).

Profiel: 35-333-1000

Buitenplaat (mm): 0,50 (optie 0,63)

Binnenplaat (mm): 0,40  15mu  
(gebroken wit)

Werkende breedte: 1000mm

Schone cutback: 20 - 200 mm

Brandklasse: Bs2d0

Kern: PIR

Coating: 200mu Plastisol XL, 
Spectrum

Kleuren: Zie website

* Transporttoeslag van toepassing

SPECIFICATIES

FINISH ISO DAK 
TRAPEZOIDAL 
1000 RW
Het Trapezoidal 1000 RW sandwichpaneel  
met zichtbare bevestiging is geschikt voor 
gebouwen met een minimale dakhelling van 4°. 
Dit paneel kan snel worden gemonteerd en 
biedt een hogere thermische isolatie dan een 
paneel met een traditioneel werkende breedte. 
Het dakpaneel is zowel aan de binnen- en 
buitenkant afgedicht. Het paneel kent diverse 
diktes van 40 mm tot en met 150 mm. De 
minimale lengte van het paneel is 2000 mm en 
maximale lengte van het paneel is 20000 mm.
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Profiel: 30-167-1000

Buitenplaat (mm): 0,50

Binnenplaat (mm): 0,40  15mu  
(gebroken wit)

Werkende breedte: 1000mm

Schone cutback: 20 – 200 mm

Brandklasse: Bs2d0 (optioneel 
Bs1d0)

Kern: PIR

Coating: 200mu Plastisol 
XL, Spectrum

Kleuren: Zie website

40

Totale dikte (mm)

Rc Waarde (m2K/W) 2,40

Gewicht (kg/m2)  
0,5 staal / 0,4 staal

10,3

Kerndikte (mm) 60

3,40

11,3

80

4,35

12,0

70 90 110

*  De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform 
EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigers, overgangsweerstanden en 
correctiefactor ‘bouwkwaliteit’).
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Finish Profiles B.V.
Van IJsendijkstraat 383
1442 LB Purmerend
Tel: 0299 - 45 12 00  Fax: 0299- 45 12 30
Email: info@finish-profiles.com

© Copyright Finish Profiles BV. 
Niets van deze tekening mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze tekening
is gebasseerd op een ontwerp van Finish Profiles BV,
die aan haar ontwerp de haar toekomende rechten
ontleent.

 Schaal:  1:5

Golfprofiel sandwichpaneel

TECHNISCHE INFORMATIE

FINISH ISO DAK 
SINUSOIDAL  
1000 SRW
Sinusoidal 1000 SRW is een geïsoleerd 
dakpaneel met golfplaatprofilering en  
zichtbare bevestiging. Het paneel is geschikt 
voor gebouwtoepassingen met een dakhelling 
van 4°, of meer na doorbuiging. Het paneel 
kent diverse diktes van 40 mm tot en met  
80 mm. De minimale lengte van het paneel is 
1800 mm en maximale lengte van het paneel  
is 17800 mm.* Transporttoeslag van toepassing

SPECIFICATIES
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45

Totale dikte (mm)

Rc Waarde (m2K/W) 2,10

Gewicht (kg/m2)  
0,5 staal / 0,4 staal

10,5

Kerndikte (mm) 60

2,85

11,3

80

3,85

12,1

100

4,85

12,9

85 100 120 140
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Finish Profiles B.V.
Van IJsendijkstraat 383
1442 LB Purmerend
Tel: 0299 - 45 12 00  Fax: 0299- 45 12 30
Email: info@finish-profiles.com

© Copyright Finish Profiles BV. 
Niets van deze tekening mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze tekening
is gebasseerd op een ontwerp van Finish Profiles BV,
die aan haar ontwerp de haar toekomende rechten
ontleent.

 Schaal:  1:5

Dakpanplaat Geïsoleerd

MOGELIJKHEDEN:

Kerndikte: Totaal dikte:
45 85
60 100

Ne e m voor  me e r  moge l i j khe de n
contact op met het sales-team van
F i n i s h -P r o f i l e s  op 2 9 9 -45 1 2 0 0

U-waarde:
0,46 W/m²K
0,34 W/m²K

Gewicht:
10,7 kg/m²
11,3 kg/m²

Rc waarde:
2,04 m²K/W
2,83 m²K/W

80 120 0,26 W/m²K 12,2 kg/m²3,78 m²K/W

TECHNISCHE INFORMATIE

*  De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en 
NEN1068 (incl. bevestigers, overgangsweerstanden en correctiefactor ‘bouwkwaliteit’).

SPECIFICATIES

FINISH ISO 
DAKPANPLAAT
1000 RT
De Finish geisoleerde dakpanplaat 1000 RT ziet 
eruit als een traditionele dakpan. Dit geisoleerde 
paneel is geschikt voor elk gebouw met een 
dakhelling van 12°, of meer na doorbuiging.  
Het traditionele uiterlijk verbergt een geavanceerd 
isolatietype. Het voldoet aan de hedendaagse 
normen en is eenvoudig te monteren. Het dak- 
paneel is zowel aan de binnen- en buitenkant 
afgedicht. Het paneel kent diverse diktes van 
45 mm tot en met 100 mm. De minimale lengte 
van het paneel is 2100 mm en maximale lengte 
van het paneel is 15750 mm.

Profiel: 40-200-1000

Buitenplaat (mm): 0,50 (optie 0,63)

Binnenplaat (mm): 0,40  15mu  
(gebroken wit)

Werkende breedte: 1000mm

Schone cutback: Standaard 160 mm

Brandklasse: Bs2d0

Kern: PIR

Coating: 200mu Plastisol XL, 
Spectrum

Kleuren: XL 200: 
7016 Antracite, 
9005 Zwart, 04C39 
Terracotta

Destral: Terracotta en 
Antraciet

* Transporttoeslag van toepassing
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FINISH 
LICHTPLATEN
Finish Profiles voert twee soorten licht-
doorlatende platen, namelijk de Polyester-  
en de glasheldere Polycarbonaat plaat.  
Deze platen worden toegepast in zowel de 
bouw, de agrarische - als de particuliere sector. 
De platen worden gekarakteriseerd door hun 
optisch heldere lichtdoorlaat en exceptionele 
slagvastheid. De platen kunnen worden 
toegepast in een diversiteit aan toepassingen 
met variërende temperaturen tussen de  
-20 tot +100 graden Celsius. Polycarbonaat  
platen voldoen aan de hoogste kwaliteits- 
eisen m.b.t. slagvastheid, lichttransmissie, 
vormvastheid, kleurechtheid en brand-
veiligheid (M1-B1-Class1). 

Naast enkelvoudige platen levert Finish  
Profiles ook geïsoleerde uitvoeringen voor  
het toepassen tussen sandwichpanelen,  
deze kunnen worden uitgevoerd in zowel 
Polyester als Polycarbonaat. Daarnaast  
vereist de montage van lichtplaten speciale 
bevestigingsmiddelen. Onze verkoopafdeling 
informeert u graag over de verschillende 
mogelijkheden.
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OVERZICHT
SANDWICHPANELEN WAND

FINISH ISO WAND SFIX SDW VB 1000
Werkende breedte: 1000 mm

Lengte: 21500 mm

FINISH ISO WAND SDW1150
Werkende breedte: 1150 mm

Lengte: 21500 mm

FINISH ISO WAND SINUSOIDAL 1000 SRW
Werkende breedte: 1000 mm

Lengte: 17800 mm

FINISH ISO WAND 1000 AWP
Werkende breedte: 1000 mm

Lengte: 17000 mm
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*  De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068  
(incl. bevestigers, overgangsweerstanden en correctiefactor ‘bouwkwaliteit’).

40

Rc Waarde (m2K/W)

Gewicht (kg/m2)  
0,5 staal / 0,5 staal 10,78

Kerndikte (mm) 60

11,70

80

12,60

1,80 2,70 3,60

100

13,50

4,60

120

14,30

5,50

TECHNISCHE INFORMATIE

SPECIFICATIES

FINISH ISO WAND 
SDW1150
De SDW 1150 is een geisoleerd wandpaneel 
met een boxrib- of microrib geprofileerde 
voorzijde. Het paneel heeft een werkende 
breedte van 1150 mm en kan zowel horizontaal 
als verticaal bevestigd worden. De 
bevestigingen zijn onverdekt en het paneel kan 
eenvoudig worden verwerkt in combinatie met 
het plaatsen van deuren en kozijnen. Het 
wandpaneel is zowel aan de binnen- en 
buitenkant afgedicht. Het paneel kent diverse 
diktes van 40 mm tot en met 120 mm. De 
minimale lengte van het paneel is 2500 mm en 
de maximale lengte is 21500 mm.

Profiel: 1150 LL / MR

Buitenplaat (mm): 0,50 (optie 0,63)

Binnenplaat (mm): 0,50  15mu  
(gebroken wit)

Werkende breedte: 1150mm

Brandklasse: Bs2d0

Kern: PIR

Coating: HPS200 Ultra®*/ 
200mu Plastisol / 
25mu Polyester

Kleuren: Zie website

*   Transporttoeslag van toepassing.
**  HPS200 kleuren - 7016 Antracite, 12B29 Juniper Green



54

Profiel: 1000 LL / MR

Buitenplaat (mm): 0,50 (optie 0,63)

Binnenplaat (mm): 0,50  15mu (gebroken 
wit)

Werkende breedte: 1000mm

Brandklasse: Bs2d0

Kern: PIR

Coatings: HPS200 Ultra®*/ 
200mu Plastisol / 
25mu Polyester

Kleuren: Zie website

* HPS200 kleuren - 7016 Antracite, 12B29 Juniper Green
** Transporttoeslag van toepassing

60

Rc Waarde (m2K/W)
2,6

Gewicht (kg/m2)  
0,5 staal / 0,5 staal

12,05

Kerndikte (mm) 80

3,6

12,85

100

4,6

13,65

*  De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en 
NEN1068 (incl. bevestigers, overgangsweerstanden en correctiefactor ‘bouwkwaliteit’).

120

5,5

14,45

TECHNISCHE INFORMATIE

FINISH ISO WAND
SFIX SDW VB 1000
Het SFIX SDW VB 1000 is een wandpaneel  
met verdekte bevestiging. Het paneel heeft  
een werkende breedte van 1000 mm. Door de 
unieke bevestiging wordt dit paneel vaak door 
architecten voorgeschreven om de esthetiek 
van een gebouw te optimaliseren. Dit paneel 
wordt voor horizontale- evenals verticale gevel 
toepassingen gebruikt. De licht geprofileerde 
buitenplaat kan zowel voorzien worden van  
een boxrib- of microrib profilering. Het wand-
paneel is zowel aan de binnen- en buitenkant 
afgedicht. Het paneel is leverbaar in diverse 
diktes van 60 mm tot en met 120 mm.  
De minimale lengte van het paneel is 2500 mm 
en de maximale lengte is 21500 mm.

SPECIFICATIES
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40Totale dikte (mm)

Rc Waarde (m2K/W) 2,40

Gewicht (kg/m2)  
0,5 staal / 0,4 staal

10,3

60

3,40

11,3

80

4,35

12,0

70 90 110Kerndikte (mm)

TECHNISCHE INFORMATIE

*  De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform 
EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigers, overgangsweerstanden en 
correctiefactor ‘bouwkwaliteit’).

SPECIFICATIES

FINISH ISO WAND 
SINUSOIDAL 1000 
SRW
Het Sinusoidal 1000 SRW is een geïsoleerd 
wandpaneel met golfplaatprofilering en 
zichtbare bevestiging. Dit sandwichpaneel  
kan ook worden gebruikt als dakpaneel.  
Het wandpaneel is zowel aan de binnen-  
en buitenkant afgedicht. Het paneel is 
leverbaar in diverse diktes van 40 mm tot  
en met 80 mm. De minimale lengte van het 
paneel is 1800 mm en maximale lengte  
van het paneel is 17800 mm.

Profiel: 30-167-1000

Buitenplaat (mm): 0,50

Binnenplaat (mm): 0,40  15mu  
(gebroken wit)

Werkende breedte: 1000mm

Schone cutback: 20 – 200 mm

Brandklasse: Bs2d0  
(optioneel Bs1d0)

Kern: PIR

Coating: 200mu Plastisol 
XL, Spectrum

Kleuren: Zie website

* Transporttoeslag van toepassing
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Profiel: 1000 AWP

Buitenplaat (mm): 0,50 (optie 0,63)

Binnenplaat (mm): 0,40  15mu  
(gebroken wit)

Werkende breedte: 1000mm

Brandklasse: Bs2d0

Kern: PIR

Coating: 200mu Plastisol XL, 
Spectrum

Kleuren: Zie website

** *Transporttoeslag van toepassing

*  De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068  
(incl. bevestigers, overgangsweerstanden en correctiefactor ‘bouwkwaliteit’).

TECHNISCHE INFORMATIE

FINISH ISO WAND
1000 AWP
Het architectonische gevelpaneel 1000 AWP  
is ontworpen voor commerciële en industriële 
gebouwen met een hightech uitstraling,  
waarbij esthetiek en markant voorkomen  
een belangrijke rol spelen. De panelen kunnen 
zowel in de lengte als in de breedte gebogen 
worden. Hoeken kunnen worden geknikt of in 
verstek worden uitgevoerd. Het wandpaneel is 
zowel aan de binnen- en buitenkant afgedicht. 
Het paneel is leverbaar in diverse diktes van  
45 mm tot en met 150 mm. De minimale lengte 
van het paneel is 1800 mm en de maximale 
lengte is 17000 mm.

SPECIFICATIES

45

Rc Waarde (m2K/W)
1,75

Gewicht (kg/m2)  
0,5 staal / 0,4 staal

9,0

Kerndikte (mm) 60

2,65

9,6

70

3,20

10

80

3,70

10,40

100 120 140 150

4,70

11,20

5,70

12

6,70

12,80

7,20

13,20
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FINISH
AQUA SYSTEMS

RAL
9005

RAL
9002

Aluzink

Binnen het totale pakket van dak- en wandbeplating 
biedt Finish Profiles ook regenwatersystemen aan. Het 
Finish Aqua System onderscheidt zich door verfijnd 
design, eenvoudige montage en lange levensduur.

Het Finish Aqua System wordt vervaardigd uit 
gegalvaniseerd staal met aan beide zijden een KARAT 
coating, een zeer hoogwaardig coatingsysteem 
met een totale oppervlakte coating van 45-50 mu. 
Het oppervlak is bestand tegen slijtage, krassen en 
weersinvloeden. De coating heeft een uitzonderlijke 
glans en kleurstabiliteit en biedt een uitstekende 
corrosiebescherming tot milieucategorie C5. Op dit 
product wordt 20 jaar garantie gegeven. 

Het Finish Aqua System bestaat uit verschillende 
onderdelen en biedt bij de montage een snelle en 
flexibele verwerking. Finish Aqua System is leverbaar 
in diverse kleuren. Voor verdere technische informatie 
verwijzen wij u naar onze website: www.finish-profiles.
nl/zakelijk .

Leverbaar in de kleuren RAL 9002 wit, RAL 9005 Zwart 
en RAL7011 IJzergrijs. Overige kleuren op aanvraag.

RAL
7011

 

DOORSNEDE AFVOERSYSTEMEN
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OVERZICHT
AQUA SYSTEMS

GOOT
Diameter: 125mm of 150mm 

BINNENHOEK/
BUITENHOEK

HOEKSTUK 90°

GOOTBEUGEL PIJP

BOCHT

EINDSTUK RECHTS/
LINKS

MUURBEUGEL PIJPUITLOOP BEUGEL

VERBINDINGSTUK GOOTUITLOOP
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BEVESTIGINGS-
MATERIAAL

Het monteren van stalen dak- en gevelbeplating 
vraagt om de juiste bevestigingsmiddelen. 
Omdat niet alle platen met dezelfde schroef 
kunnen worden gemonteerd heeft Finish 
Profiles een uitgebreid assortiment aan 
bevestigingsmaterialen. De juiste schroefkeuze  
is afhankelijk van:

1.   Schroefkwaliteit
2.   RVS
3.   Bi-metaal

4.   Verzinkt
5.   De achterliggende ondergrond
6.   Houten gordingen/regels
7.   Dun staal
8.   Stalen gordingen
9.   Warmgewalst staal
10. Benodigd klembereik (sandwichpanelen)

Vraag onze verkoopafdeling naar de optimale 
keuze voor bevestigingsmaterialen.

ZELFBORENDE
PANEEL SCHROEF

De voornaamste toepassing van 
deze schroeven is bij het monteren 
van sandwichpanelen.

Materiaal:
1.   Bimetaal of RVS A2
2.   Staal verzinkt

Zeskantkop 5/16, kan ook in kleur 
(poedercoaten)

Afdichtingsring 16, 19, 22 of 25 mm, 
voorzien van 2,5 mm EPDM

Boorpunt 1: voor houten constructie

Boorpunt 2: voor maximaal 3,5 mm 
stalen constructie

Boorpunt 3: voor maximaal 6,0 mm 
stalen constructie

Boorpunt 5: voor 4 mm – 12 mm 
stalen constructie

Lengte: klembereik afhankelijk  
dikte paneel.

STITCHER
(BOORSCHROEF)

Deze schroef staat over het algemeen 
bekend onder de roepnaam 
“STITCHER”. Deze schroef wordt 
toegepast bij de montage van 
profielplaten op dun plaatmateriaal.

Materiaal:
1.   Bimetaal
2.   RVS SUS 410
3.   Staal verzinkt

Zeskantkop / plat bolkop TX-25,  
kan ook in kleur (natlakken)

Afdichtingsring 10, 12, 14 en 16 mm, 
voorzien van 2,5 mm EPDM

Boorpunt 1: voor 2 x 1,25 mm

Boorpunt 2: voor maximaal 3,5 mm

Boorpunt 3: voor 2 mm – 5 mm 
stalen constructie

Boorpunt 5: voor 4 mm – 12 mm 
stalen constructie

KINGI® STALEN 
DAKPANPLAATSCHROEF

De beste corrosiebestendigheid  
in de markt met 30 jaar garantie. 
Voor een snelle en eenvoudige 
montage van dakpanplaten op  
een houten onderconstructie.

Materiaal:
1.   C1022 of vergelijkbaar
2.    Kern en oppervlak gehard  

met niet-gelegeerd staal
3.   Staal verzinkt

Lengte schroef: 32 mm

Speciale CrownD-kop  
(stevige constructie)

30 jaar Garantie 



61

OVERLAP TEKS

Een zelf borende gegalvaniseerde 
schroef met het kenmerk VZ. 
Een schroef de met name wordt 
toegepast bij montage van daken 
van dak- en gevelplaten op een 
stalen onderconstructie.

Materiaal:
1.   RVS, SUS 410
2.   Staal verzinkt

Zeskantkop 1/4, kan ook in kleur 
(poedercoaten)

Aangeperste ring

Boorpunt 2: voor maximaal 3,5 mm

ZELFBORENDE SCHROEF
MET VASTE KLEURKOP

De schroef met de vaste kleurkop, 
6-kantig en met een kopdiameter 
van 3/8, ook wel ‘Color Fast’ 
genoemd en geschikt voor o.a. 
montage op hout, binnendoos en 
gordingen tot 1,5 mm dikte.  
Deze schroef wordt gekenmerkt  
door het kopteken R.

Materiaal:
1.   Staal verzinkt

Zeskantkop 3/8 zeskant nylon

Boorpunt 2: boorcapaciteit min. 1, 
5 – max. 3,5 mm

Materiaal:
1.   RVS met koolstofstalen boorpunt

Zeskantkop 11 mm zeskant nylon

Boorpunt 1: boorcapaciteit  
min. 0,5 – max. 2 x 1,25 mm

ZELF BORENDE SCHROEF VOOR 
STALEN CONSTRUCTIES

Een hoogwaardige gegalvaniseerde 
zelf borende schroef met als 
kopteken VZ. Deze uitvoering is  
met name geschikt voor de montage 
van dak- en gevelbekleding op de 
onderconstructie van staal in de 
dikte variërend van 4 tot en met  
11 mm.

Materiaal:
1.   RVS met koolstofstalen boorpunt
2.   Staal verzinkt

Zeskantkop 5/16, kan ook in kleur 
(poedercoaten)

Aangeperste ring

Boorpunt 5: voor 4 mm – 12 mm 
stalen constructie
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GORDINGEN & 
WANDREGELS

Gordingen (en wandregels) nemen een steeds belangrijkere plaats in,  
zowel bij de bouw van dakconstructies, als bij gevels.

WAAROM GORDINGEN? 
Bij toepassing in het dak is de naam gordingen het meest gebruikt.  
Bij toepassing in de gevel is de benaming wandregels. In beide gevallen 
mogelijk in combinatie met sandwichpanelen en enkelvoudige profielplaten.

VOORDELEN VAN BOUW MET 
GORDINGEN/WANDREGELS:
Optimale vormgeving
1.   Hoge draagkracht
2.   Laag eigen gewicht
3.   Relatief laag transportvolume
4.   Constant kwaliteitsniveau.

Gordingen en wandregels zijn verkrijgbaar in 
verschillende vormen en systemen. Deze kunnen van 
(slob)gaten worden voorzien. Finish Profiles  levert:

Z-gordingen  doorgaande ligger of   
               overlapsysteem
C-gordingen  doorgaande ligger
 

Alle gordingen worden vervaardigd uit verzinkt 
staal met een minimum vloeigrens van 350 N/mm² 
(kwaliteit S350 GD + Z275). De standaarddiktes 
zijn 1,50-2,00-2,50-3,00 mm en afhankelijk van het 
gordingtype (zie voor verdere details onze website). 

Accessoires als noktrekkers, koppelpijpen, sloofgaten 
en randgordingen zijn ook via Finish Profiles verkrijgbaar.
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HOE GORDINGEN  
TE BESTELLEN?

BEDRIJFSHAL MET EEN
RECHTHOEKIGE PLATTEGROND
Gegevens:  Spantafstand 8 meter gemeten van hart op hart
Eindveld:  Z-240 profiel, 2,5 mm dik
Tussenveld:  Z-240 profiel, 2,0 mm dik
Overlapsysteem:  Lengte overlap K1 = 335 mm
   Lengte overlap K2 = 635 mm

GORDINGEN
Voor het zo goed mogelijk verwerken van uw order schetsen wij wat 
voorbeelden van het berekenen c.q. bestellen van de benodigde 
gordingen. Afbeelding A geeft de overlapping van de Z-gordingen aan. 
Afbeelding B (zie volgende blz.) is een tweevelds Z-ligger maar geldt ook 
voor C-gordingen dan wel met aanpassing van gatenpatroon.
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WAND GORDINGEN

Over het algemeen worden Z-gordingen met de flens naar buiten en naar 
onder gericht gemonteerd. C-gordingen worden met de flens naar boven 
gericht gemonteerd. 

Z-gordingen dienen ook deze keer zeker 5 mm vrij te liggen van de 
onderliggende constructie. Voor C-gordingen geldt ook hier dat in verband 
met het plaatsen van de gaten, de vrijheid tot de onderconstructie op  
10 mm minimaal gehouden moet worden.
 

DAK GORDINGEN

Het is raadzaam om bij het toepassen van dak gordingen gebruik te maken 
van koppelingen/afstandshouders. Deze vergemakkelijken de montage van 
de te monteren dakelementen, doordat deze de gordingen op hun plaats 
houden. Tevens kunnen de koppelingen/afstandshouders dienst doen als 
steun bij het belopen van het dakvlak. 

Wij adviseren u de bovenflens van de gording naar de nok van het te 
bouwen object te richten. Z-gordingen behoren minimaal 5 mm vrij te liggen 
van de onderconstructie. Voor de C-gordingen adviseren wij rekening te 
houden met de plaats van de gaten en mede daar door is het verstandig de 
afstand tot de onderconstructie op 10 mm te houden.

HULPMIDDELEN BIJ HET BEPALEN
VAN HET GATENPATROON
1. Kijk van goot naar nok
2. Coördinaten van links naar rechts
3. Bovenflens naar nok gericht
4. Onderflens naar goot gericht
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Gewichten p. dikte 
kg/m

3,47

Maatvoering profiel 
mm

Gaten Maatvoering lijf  
mm

C Profiel

4,63 140 60 22 14

3,94 5,26 180 60 22 14

4,30 5,73 210 60 22 14

6,20 7,75 240 60 22 14

6,67 8,34 10,01 270 60 22 14

7,14 8,93 10,72 300 60 22 14

C-140

C-180

C-210

C-240

C-270

C-300

20 140 20

20 170 20

20 200 20

20 230 20

20 260 20

20 100 20

A B C1,50 2,00 H WFb D1 Ø2,50 3,00

7,16 

9,30

GORDINGEN
Z + C PROFIEL TABELLEN

Gewichten p. dikte 
kg/m

2,84

Maatvoering profiel 
mm

Gaten Maatvoering lijf  
mm

Z Profiel

3,78 120 50 15 14

3,07 4,10 140 50 20 14

4,02 5,35 180 65 20 18

5,82 7,28 210 65 20 18

6,01 8,26 9,91 240 75 20 18

7,08 8,85 10,62 270 75 20 18

Z-120

Z-140

Z-180

Z-210

Z-240

Z-270

36 140 34

46 180 44

61 210 59

46 240 44

51 270 49

31 120 29

A B C1,50 2,00 H WFb D1 Ø2,50 3,00

7,55 9,44 11,33 300 75 20 18Z-300 61 300 59

4,37

Maatvoering profiel 
mm
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88

GORDINGEN
Z + C PROFIEL

C PROFIELZ PROFIEL
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OMEGA PROFIEL

70 mm hoog

2,11 kg/m1

130 mm hoog 170 mm hoogDikte in mm

1,25

1,60

In ons assortiment zijn ook opgenomen de Omega profielen. Deze zijn standaard verkrijgbaar in 
de volgende hoogtes; 70, 130 en 170 mm. Het basismateriaal hiervoor is sendzimir verzinkt staal, 
in een dikte die kan variëren van 1,25 mm tot 1,60 mm. Afhankelijk van de belasting kan met 
deze Omega profielen een overspanning van ca. 5 meter worden gehaald.

2,70 kg/m1

3,24 kg/m1

4,14 kg/m1

4,12 kg/m1

5,28 kg/m1

  

70 MM 130 MM 170 MM
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DISPLAY
MATERIALEN
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OVERZICHT
DISPLAY MATERIALEN

DISPLAY 2

Finish Profiles heeft diverse display mogelijkheden om de artikelen nog beter aan uw klant 
te presenteren. De displays kunnen ook worden uitgevoerd met uw bedrijfslogo. Vraag onze 
verkoopafdeling naar de beschikbare mogelijkheden.

DISPLAY 1
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COILS

Binnen de Finish Group bevindt zich ook het onderdeel Finish Coils 
dat zich voornamelijk bezig houdt met de handel in het basismateriaal 
rollen staal of wel coils. Deze coils worden niet alleen verhandeld 
binnen Nederland maar ook ver daarbuiten.

Bedrijven die zelf beschikken over een walsstraat en/of apparatuur 
om te slitten en zelfstandig zetwerk te maken komen in aanmerking 
om deze coils bij ons af te nemen. Voordeel is dat er per productie-
locatie geen grote hoeveelheid coils in een keer behoeven te worden 
afgenomen. Door de logistieke manier van werken kan Finish Profiles 
snel en efficiënt de coils op de gewenste locatie afleveren.

Coils zijn in diverse kleuren leverbaar in de coatings Colorcoat® 
HPS200 Ultra®, Colorcoat® EGP en Colorcoat® Polyester.  
Vraag onze verkoop binnendienst voor de actuele coil lijst of zie  
onze website  www.finish-profiles.nl/zakelijk voor verdere details. 
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GEÏSOLEERD

NIET GEÏSOLEERD
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FINISH PROFILES PRE-FAB SCHUREN 
EN BERGINGEN
 
Op zoek naar extra opbergruimte? Dan zit u goed bij 
Finish Profiles! Wij produceren en leveren standaard 
schuren en bergingen van 2 tot en met 6 meter.  
Wij zijn dé specialist van Nederland op het gebied 
van stalen opbergruimtes. Bij Finish Profiles bieden 
wij een uitgebreid aanbod aan schuren, bergingen 
en kleine loodsen in vele formaten en toepasbaar 
voor diverse doeleinden. U bent van harte welkom 
om bij ons de juiste berging te kiezen. Onze verkoop 
adviseurs helpen u graag met het maken van de 
juiste keuze.

Een stalen schuur is een duurzame oplossing als u 
op zoek bent naar meer opslagruimte. Of u nu zoekt 
naar extra ruimte voor uw fietsen, tuinmeubelen 
of gereedschap: met de stalen schuur van Finish 
Profiles slaagt u zeker! Heeft u specifieke wensen 
over de vorm en het formaat van uw nieuwe schuur? 
Ook dan bent u bij ons aan het goede adres.  
Wij maken namelijk via ons zusterbedrijf Finish 
Building schuren en loodsen op maat. Vraag een  
van onze adviseurs naar de mogelijkheden!

De stalen schuren en bergingen van Finish Profiles 
zijn gemaakt met precisie en deskundigheid en 
bovendien van hoogwaardig materiaal (TATA
steel). Wij produceren alles zelf in onze fabriek  
in Purmerend, zodat wij snel en tegen scherpe 
prijzen kunnen leveren. De standaard maten  
schuren en bergingen zijn vrijwel altijd direct uit 
voorraad leverbaar. Wilt u zeker weten of uw  
schuur op voorraad is? Bel dan even of stuur  
een mail naar info@finish-profiles.nl.

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op  
via telefoonnummer 0299–451200.

SCHUREN,BERGINGEN
& GARAGES
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FINISH SELF
STORAGE

Deze activiteit van Finish Profiles levert een 
uitgebreid scala aan Self Storageoplossingen 
in de kwaliteit, waar Finish Profiles om bekend 
staat. Finish Self Storage biedt maatwerk om 
de oppervlakte van een magazijn, schuur of 
bedrijfsruimte te vergroten. Het ontwerp is er altijd 
op gebaseerd om een ruimte optimaal te vullen en 
te vergroten. Met hoogwaardige entresolvloeren, 
tussenvloeren, magazijnstellingen, wanden, en 
deuren wordt de gebruiksruimte vergroot en kan  
een investering snel worden terug verdiend.
 
Finish Self Storage levert allerlei mogelijke vloeren, 
wanden, deuren voor de inrichting van Self Storage 
bedrijven. Onze expertise is het bieden van een 
totaal pakket, waarbij ontwerp, advies, bouw en 
realisatie van Self Storage ruimtes onder 1 dak 
plaatsvinden. Of het nu gaat om een, twee, of 
een groot aantal Units, Finish Profiles levert vanuit 
haar fabriek in Purmerend snel, persoonlijk en de 
gewenste kwaliteit. 
 
Voor de inrichting wordt gekozen uit kwalitatief 
hoogwaardige materialen als het gaat om zetwerk 
en beplating. Standaard worden benodigd zetwerk, 
profielen en kozijnen geleverd in 1,5mm sendizimir 
verzinkt materiaal, dat aan beide zijden voorzien 
is van een coating. Voor de binnenzijde wordt een 
interieurcoating aangebracht en aan de zichtzijde 
een polyestercoating in diverse RAL kleuren.
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VOORDELEN FINISH C-PROFIELEN:

1.   Semi prefab
2.   Lange levensduur
3.   Duurzaam
4.   Sterke constructie
5.   Eindeloze toepassingsmogelijkheden

FINISH
FRAME

Vanuit de fabriek in Purmerend worden stalen koud-
gewalste C-profielen geproduceerd. Finish Frame  
maakt het op deze manier mogelijk om op een 
innovatieve en duurzame manier efficiënter te bouwen.

Het profiel wordt gewalst uit stalen coils met een 
gegalvaniseerde laag. Hierdoor is het profiel goed 
beschermd tegen diverse omgevings- en weers-
invloeden en kan het bij een dichte opbouw langer  
dan 60 jaar mee.

In het C-profiel worden alle nodige bewerkingen toe-
gepast om van dit profiel een element te kunnen maken. 
Schroefgaten, doorvoeren en boutverbindingen zijn 
allemaal mogelijk om het frame custom made te maken.

De staalprofielen worden gewalst in diktes vanaf 1,2 mm 
tot 2,5mm. De profielen worden in 6 breedtes gepro-
duceerd: C75, C100, C150, C200, C250 en C300.

Hierdoor kunnen de wanden of vloeren dragend worden 
uitgevoerd. Dit kan als onderdeel van een gebouw zijn 
of als volledige constructie.

Het materiaal dat wordt gebruikt is staal dat voorzien  
is van een gegalvaniseerde laag zink met een dikte van 
275gr per m2. De staal kwaliteit wordt gehanteerd in 
S320. Ook zijn andere sterktes op aanvraag mogelijk, 
dit tot en met een sterkte van S550.

Door de eenvoudige montage worden de frames ook 
vaak als basis gebruikt voor de bouw van flexibele en 
tijdelijke woonruimtes.
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FINISH
BUILDING

DE ZELFBOUWLOODSEN 
WORDEN GELEVERD MET:

1.   Dak- en wandbeplating
2.   Al het zetwerk (hoekstukken
      nokstukken en windveren)
3.   Goten + hemelwaterafvoer
4.   Geïsoleerde overheaddeur
5.   Loopdeur
6.   Transport met zelflosser
7.   Berekeningen en tekeningen
8.   Handleiding

Heeft u meer informatie nodig?  
Neem contact op met onze 
verkoopafdeling of zie onze  
website www.finish-building.nl

Finish Profiles levert via dochterbedrijf Finish 
Building zelfbouw loodsen met een breedte 
van 4 t/m 22 meter en met twee verschillende 
goothoogtes. Er kan gekozen worden voor een 
niet geïsoleerde (NO ISO) of een geïsoleerde 
(ISO) loods. De plaatsing van de loopdeur en 
sectionaaldeur kan zelf worden bepaald. Deze 
zelfbouwloods is de ideale oplossing voor extra 
opslag- en werkruimte, zowel voor particulier,  
als het MKB. Snelle levering, makkelijke montage 
en goede prijs/kwaliteitsverhouding maken deze 
loodsen extra aantrekkelijk.

De zelfbouwloodsen zijn in diverse maten ver-
krijgbaar. Standaard zijn een aantal pakketten 
samengesteld om snel een prijsindicatie te 
kunnen geven. Daarnaast worden alle materialen 
door onszelf geproduceerd, waarmee we  
onze hoge kwaliteitseisen kunnen waarborgen. 
Vanwege deze eigen productie kunnen deze 
loodsen snel worden geleverd. Indien gewenst 
kan het Finish Building montage team de  
loods monteren.

STALEN FRAME
CONSTRUCTIE 

LEVERBAAR IN DIVERSE MATEN
EN VERSCHILLENDE OPTIES
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FINISH
PROJECTBOUW

VAN ONTWERP TOT BOUW

Finish Projectbouw is gespecialiseerd in het 
ontwerpen, bouwen en realiseren van kwalitatief 
hoogwaardige utilitaire gebouwen en bedrijfs-
gebouwen. Door de systematische aanpak, waarbij 
vooral slim, logisch en oplossingsgericht wordt 
gewerkt, komt een compleet bedrijfspand tot stand. 
Ook wordt er meegedacht over de logistiek in én 
rondom het bedrijfsgebouw. Finish Projectbouw is 
inzetbaar voor nieuwbouw, renovatie en restauratie 
in zowel bedrijfshuisvesting als de agrarische sector.

Door jarenlange ervaring in het bouwen van 
bedrijfsruimtes kan Finish Projectbouw snel en 
duidelijk een plan omzetten naar uiteindelijke 
realisatie. Naast de esthetische vorm en de bouw 
van constructie en pand, is er ook veel aandacht 
voor de benodigde inrichting. Er wordt zorgvuldig 
aandacht besteed aan verlichting, verwarming en 
koeling, zodat de voorzieningen goed zijn afgestemd 
op de gebruiker. 

Finish Projectbouw is sterk in het beheren van het 
totale ontwerp en bouw traject, het zogenaamde 
‘turnkey’ ontwikkelen én realiseren van ieder 
bouwproject. Finish Projectbouw bouwt samen met 
haar relaties verder aan de toekomst van hun 
onderneming.
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STAP 1: PLAN
Ontmoeting, bedrijfsvoering, 
duidelijk wensenpakket en locatie

HET PROCES

Finish Projectbouw verzorgt het gehele traject van 
ontwerp tot realisatie. Vanaf het eerste moment 
wordt met de opdrachtgever nagedacht om tot 
een optimaal ontwerp te komen. Omdat Finish 
Projectbouw zelf de bouw begeleidt is het mogelijk 
om mee te denken over kostenbesparende- en 
andere creatieve oplossingen. Dit zorgt voor 
duidelijkheid in het ontwerp, de materialisatie  
en kosten.

STAP 2: 3D TEKENING
Meerdere 3D ontwerpen voor een 
duidelijk plan

STAP 3: KOSTEN
Kostencalculatie

STAP 4: VERGUNNINGEN
Gemeentevergunningen aanvragen

STAP 5: BOUWEN
Realisatie van uw bedrijfsgebouw
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TOTAAL
OVERZICHT

FINISH DAKPANPLAAT

FINISH KINGSTILE DAKPANPLAAT

FINISH GEÏSOLEERDE DAKPANPLAAT

DAKPANPLATEN

WANDPROFIELEN

FINISH WANDPROFIEL 18-1064

FINISH WANDPROFIEL 42-960 HOLLAND RABAT FINISH RABAT

FINISH WANDPROFIEL 19-1000

FINISH WANDPROFIEL 20-1090

FINISH WANDPROFIEL 35-1000

FINISH WANDPROFIEL 35-1035

1180

1100
183

14 25

350 A-zijde

B-zijde

18

1064

76

A-zijde

B-zijde

A-zijde

B-zijde

1160

1065
213

14 37

400
A-zijde

B-zijde

1090

17

3072137,5

A-zijde

B-zijde

A-zijde

B-zijde
1000 200 12773

38

35

A-zijde

B-zijde

1035 20788 119
40

35

300

137

82

150

20

300

20

137

Holland RabatFinish Rabat

300

137

82

150

20

300

20

137

Holland RabatFinish Rabat

1000

45/100

A-zijde

B-zijde
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DAKPROFIELEN

FINISH DAKGOLFPLAAT 18-988

FINISH DAKGOLFPLAAT 42-960

FINISH DAKPROFIEL 20-1090

FINISH DAKPROFIEL 35-1000 LONGRIB

FINISH KLIK FELSDAK 500

FINISH ISO DAK4 ECO

FINISH ISO DAK TRAPEZOIDAL 
1000 RW

FINISH ISO DAK SINUSOIDAL
1000 SRW

FINISH ISO DAKPANPLAAT
1000 RT

FINISH ISO DAK3

FINISH ISO DAK4

SANDWICHPANELEN DAK

FINISH ISO WAND
SINUSOIDAL 1000 SRW

FINISH ISO WAND
1000 AWP

FINISH ISO WAND
SDW1150

FINISH ISO WAND
SFIX SDW VB 1000

SANDWICHPANELEN WAND

A-zijde

B-zijde1090

17
30 72137,5

35

1000
20073

38

A-zijde

B-zijde

*ril is optie

18
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76

A-zijde

B-zijde

A-zijde

B-zijde

1000

Kleurzijde
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27 30,4 30,4 30,9

54

K
er

nd
ik

te

To
ta

le
 d

ik
te

35
m

ax
. le

ng
te

 1
25

00
m

m

Finish Profiles B.V.
Van IJsendijkstraat 383
1442 LB Purmerend
Tel: 0299 - 45 12 00  Fax: 0299- 45 12 30
Email: info@finish-profiles.com
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voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze tekening
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ontleent.

 Schaal:  1:5

Driekroon dak sandwichpaneel

325

1000 K
er

nd
ik

te

200

160

Finish Profiles B.V.
Van IJsendijkstraat 383
1442 LB Purmerend
Tel: 0299 - 45 12 00  Fax: 0299- 45 12 30
Email: info@finish-profiles.com

© Copyright Finish Profiles BV. 
Niets van deze tekening mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze tekening
is gebasseerd op een ontwerp van Finish Profiles BV,
die aan haar ontwerp de haar toekomende rechten
ontleent.

 Schaal:  1:5

Dakpanplaat Geïsoleerd

MOGELIJKHEDEN:

Kerndikte: Totaal dikte:
45 85
60 100

Ne e m voor  me e r  moge l i j khe de n
contact op met het sales-team van
F i n i s h -P r o f i l e s  op 2 9 9 -45 1 2 0 0

U-waarde:
0,46 W/m²K
0,34 W/m²K

Gewicht:
10,7 kg/m²
11,3 kg/m²

Rc waarde:
2,04 m²K/W
2,83 m²K/W

80 120 0,26 W/m²K 12,2 kg/m²3,78 m²K/W
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CONTACTGEGEVENS

Meer informatie nodig? Neem contact op met  
onze verkoopafdeling telefoon 0299-451200  
of stuur een e-mail naar info@finish-profiles.nl.

Ook kunt u voor meer details onze website
www.finish-profiles.nl/zakelijk raadplegen.

Finish Profiles
Van IJsendijkstraat 383
1442 LB Purmerend
0299 - 45 12 00
www.finish-profiles.nl

De inhoud van deze brochure is met uiterste  
zorgvuldigheid samengesteld. Echter Finish Profiles noch  

haar dochterondernemingenzijn verantwoordelijk noch aansprakelijk  
voor fouten of mogelijk misleidende informatie. Voordat klanten gebruik gaan  

maken van producten of diensten die worden vervaardigd of geleverd door Finish Profiles  
en haar dochterondernemingen, dienen zij zichzelf te overtuigen van de geschiktheid.
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