
Technische fiche: PZA Aluminium Threshold

Buitenste vensterbanken van aluminium, bekleed met 
polyester. Aluminium vensterbanken worden gevormd door 
koud buigen in kantmachines. Ze worden gekenmerkt door 
een zeer goede kwaliteit en een weerstand tegen de 
klimatologische omstandigheden. Ze zijn esthetisch en 
duurzaam, bestand tegen vocht, chemicaliën, zijn niet-
ontvlambaar. Goed geïnstalleerd, ze beschermen de gevel 
van gebouwen tegen regen en laten het water weglopen.
Aluminium vensterbanken "PZA" kunnen in elke kleur van de 
RAL-kleurenkaart zijn
Ze worden verkocht in lengtes van 6 meter en een breedte 
van 90 400 mm en worden geleverd met een wit 
veiligheidslaken tegen de klauwen over hun gehele lengte

Dikte: 1 mm

Raamdoppen KZ 

PVC-raamdoppen "KZ" zijn een alternatief en duurzaam product. Gemaakt van 
hard polyvinylchloride en vervolgens gecoat met een film van hoge kwaliteit, 
bestand tegen zware omstandigheden, met verhoogde weerstand tegen krassen. 
De einddoppen hebben een cirkelvormige doorsnede, wat resulteert in een 
versterking van de structuur. Zoals alle plastic producten, zijn ze bestand tegen 
vocht. De buitenste PVC-raamdoppen "KZ" kunnen in elke kleur van de RAL-
kleurenkaart zijn.
Ze worden per paar verkocht (rechts en links) en zijn heel gemakkelijk in te 
passen in de PZA-drempels.

Installatie van aluminium drempel PZA:  
De drempels van PZA-vensters hebben een benedenwaartse rand van 40 mm en zijn voorzien van een 
druppel van 10 mm. Een helling van 5 ° wordt aanbevolen voor het leggen van drempels in ALU

Schets ingediend vanaf de drempel

Het is raadzaam om de KZ-tips aan beide zijden van de PZA-drempel te gebruiken om regenwater op de 
vloer te verwijderen.Het is raadzaam om de PZA-drempels vast te zetten met tweecomponentenlijm, PUR-
schuim en / of mechanische bevestigingen. het volgen van de muur en het raam in kwestie
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