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INTACT  TYPE 95 

SL 
 

 

 

 

1. Algemene kenmerken 

 

Het systeem bestaat uit : 

 

 Een intern profielen-

stelwerk in stijve 

gegalvaniseerde stalen 

profielen, met aan beide 

zijden bekledingsplaten, 

die worden opgehangen 

aan de stijlen met op de  

achterzijde geschroefde 

aanhaakprofielen. 

 

 De  zichtbare profielen 

zijn beschikbaar hetzij in 

natuurlijk geanodiseerd 

aluminium, hetzij in 

gemoffeld aluminium 

(kleuren RAL,  NCS,...). 

Het aluminium garan-

deerd de esthetische 

afwerking van de wand. 

 

 De bekledingplaten zijn 

samengesteld uit geme-

lamineerde  of gestra-

tifieerde houtspaan-

platen, waarvan de 

langste boorden 

machinaal zijn afgewerkt 

met pvc-kantenband. De 

standaard dikte ligt 

tussen 12 en 14 mm. 

 

 De beglaasde delen, met 

enkele of dubbele 

beglazing, zijn samen-

gesteld uit aluprofielen 

met neopreendichting en 

glas van 4 tot 8 mm. Het 

glas wordt in het 

buitenvlak van de wand 

gemonteerd. Men kan ze 

aanpassen aan elke type 

van inplanting en 

uitrusten met alle soorten 

verduisteringsschermen. 

 

 De deurgehelen bevatten 

deurkozijnen uit alumi-

nium, in het werkhuis 

vervaardigd. Ze  kunnen 

alle soorten deurbladen 

ontvangen, met een dikte 

van 8 tot 50 mm. 

 

 De fabrikant waarborgt 

de eenvormigheid en de 

verwisselbaarheid van al 

de samenstellende ele-

menten van het systeem 

voor een minimum van 

10 jaar, zowel voor 

gedeclasseerde produkten 

als voor toekomstige 

produkten en produkten 

ontworpen voor een 

specifiek project. 

 

 

2. Opbouw stelwerk  
 

2.1. Vertikale stijlen in 

stalen profielen, in S-vorm, 

uit staalplaat van 1 mm dik-

te, met ovale langsper-

foraties om de 20 cm voor 

kabels en leidingen, en 

frontale perforaties voor het 

aanhaken van de panelen. 

Indien nodig zijn de stijlen 

voorzien van opgelaste 

regelbouten om oneffen-

heden in de vloer op te 

vangen. 

 

2.2. Plafondprofielen uit 

aluminium met dubbele U-

vormige ribben die de 

vertikale stijlen en de 

afwerkingsprofielen kunnen 

ontvangen. Deze profielen 

zijn voorzien van een 

sponning aan de rugzijde 

voor het aanbrengen van een 

soepele voegband van 50 x 3 

mm en een sleuf in de 

uitwendige ribben, voor de 

onderlinge verbinding in de 

lengte door middel van 

sleufplaatjes en voor het 

aanbrengen van schilderij-

haakjes. 

 

2.3. Vloerprofielen uit  

aluminium met teruglig-

gende vlakken die de 

vertikale stijlen bevatten. 

Uitspringende bovenribben 

ontvangen de bekledings-

platen. In de bovenribben is 

een sleuf voorzien voor de 

onderlinge verbinding in de 

lengte door middel van 

sleufplaatjes. 

 

2.4. Voegen tussen platen 

zijn schaduwvoegen van 

standaard 3 mm breed. 

De panelen worden  

opgehangen aan de stijlen  

met op de achterzijde 

geschroefde aanhaakpro-

fielen. 

Deze profielen verzekeren 

een constante en uniform 

verdeelde druk tussen platen 

en stijlen.  

Een zwart rubberen 

vulprofiel wordt tot achter in 

de gleuf tussen de platen 

geduwd om een optimale 

dichtheid en afwerking te 

verzekeren. 

 

2.5. Beglaasde elementen.  
Omlijsting in aluminium, 

met aan weerszijden van de 

wand een steunlip en een 

groef voor de bevestiging 

van de dichtheidsvoegen, en 

voor een montage van het 

glas in het vlak van de 

bekledingspanelen. Een 

identiek profiel zonder 

steunlip, laat de montage toe 

van het glas aan de 

plafondprofielen of vanaf de 

muur. 
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De dikte van de 

dichtingssvoegen wordt 

aangepast aan de dikte van 

het te plaatsen glas. Een 

PVC vulprofiel laat de 

montage toe van glas aan 

één enkele zijde van de 

wand. 

In optie, mogelijkheid voor 

het toepassen van in de 

fabriek voorgemonteerde 

monoblok-glaselementen 

met dubbel glas; maximum 

afmeting van 2 m². 

 

2.6.Deurkozijn.  
Uit aluminium, en eigen aan 

het systeem, voor houten- of 

alu- deurbladen van 38 à 50 

mm dikte of glazen deurblad 

van 8 à 10 mm. Door de 

fabrikant vervaardigd, en 

per deurblad standaard 

voorzien van minimum 2 

scharnieren. Scharnieren in 

gechromeerd staal zijn 

onzichtbaar bevestigd en 

regelbaar. De afwerking van 

de kozijnen en deurbladen, 

het aantal scharnieren, het 

slot, de krukken en 

handgrepen zijn aangepast 

aan de wens van de 

opdrachtgever. 

 

 

3. Bekledingsplaten 

 

De bekledingplaten zijn 

samengesteld uit geme-

lamineerde  of gestra-

tifieerde houtspaanplaten, 

waarvan de langste boorden 

machinaal zijn afgewerkt 

met pvc-kantenband. De 

standaard dikte ligt tussen 

12 en 14 mm.   

Mogelijkheid : 18mm 

 

4. Deurbladen 

 

Verschillende mogelijk-

heden, waaronder: 

1) Houten bladen met volle 

ziel, afgewerkt met HPL 

of schilderklaar, 

afmetingen volgens 

wens, al of niet voorzien 

van bovenspiegels met 

zelfde afwerking, dikte 

38 tot 50 mm. 

2) Deurkaders in alu, 

geanodiseerd of 

gemoffeld, voorzien van 

grote enkele of dubbele 

beglazing of volle 

panelen, die praktisch 

gelijkliggen met het 

deurvlak, dikte 50 mm. 

3) Volledig beglaasde 

hardglas-deuren van 8 

en 10 mm. 

Deuren zijn voorzien van 

sloten voor europese 

cylinder, volgens Din-norm 

en omkeerbaar. Afgeronde 

voorplaten in RVS, 

cylinders met 3 sleutels. 

Deurkrukken in U- of L-

vorm in RVS, voorzien van 

ronde rosetten (ovaal voor 

alu-deuren), inklusief roset 

voor cylinder. 

 

 

5. Isolatie 
 

Het stelwerk-systeem wordt 

standaard voorzien van 

rotswol van 60 mm – 35 

kg/m³ . Testen hebben met 

deze laatste een gemiddelde 

akoestische isolatie van 44 

dB bepaald. Andere 

materialen met testen met 

resultaten van 40 tot 46 dB 

 

6. Afwerking profielen 

 

Naar keuze, in geanodiseerd 

-gesatineerd aluminium, 5 

tot 10 microns klasse 

E.W.A.A., of in de oven 

gemoffeld door elektrische 

epoxy-polyester pulveri-

satie, in RAL of NCS kleur. 

Na ontvetting, chromatatie, 

neutralisatie en drogen van 

de profielen, is de lakdikte 

minimum 60 microns. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE 

SAMENVATTING 

 

 

 

1) Afgewerkte wand 

Breedte: economische 

modulatie :  1200 tot 

1230mm. 

Dikte :gemeten op de  

platen 95 mm ;  

breedste profiel  :104mm . 

Economische hoogten 

2600mm en 3000mm ; tot 

3650 mm 

 

2) Glasdikten:  standaard 4 

tot 8 mm  

 

3) Plaatdikten : standaard 12 

tot 14mm , of 18mm 

 

4) Deurbladen :  

standaard 8 tot 50 mm 

 

5) Isolatie : 

standaard rotswol van 

60mm, 35kg/m³ 
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