KLEMRAIL VOOR GLASBALUSTRADE EN TUSSENSCHOTTEN

STARTRACK

| Vloer-, plafond- en wandmontage
| Binnenhoogte beglazing
| Compleet voorgemonteerd
scheidingswandsystemen voor glas

WE‘RE ONLEVEL | WWW.ONLEVEL.COM

| Bijna onzichtbare glasrubbers
| Ruithoogtes tot 3000 mm
| Verhouding van de ruithoogte tot de breedte 3:1

STARTRACK
Klemrail voor glasbalustrade en tussenschotten

De ruimte - oneindige afstanden.
We schrijven het jaar 2020. De zijn het avonturen van ONLEVEL,
dat met zijn ploeg onderweg is, om nieuwe ideeën te realiseren,
nieuwe producten en systemen. Vele lichtjaren van conservatief
gedachtengoed verwijderd, dringt ONLEVEL daarbij tot
melkwegstelsels door, die een mens nog nooit heeft gezien.
Een gemakkelijkere en snellere montage is er niet en bovendien
ongeëvenaard veilig.

STARTRACK niet alleen uniek maar ook het snelst en het

Uniek:
		
		
Twee keer:
		
		
Drie keer:
		
		
Vier keer:
		

Het eerste compleet voorgemonteerde 			
scheidingswandsystemen voor glas. Vermindert de 		
montagekosten enorm!
Geïntegreerde glasbevestigingen voor glasdiktes van
8 - 12 mm. Een voorgemonteerde rubber voor alle 		
glasdiktes!
Geïntegreerde afdichtingen in plaats van het 		
gebruik van siliconen - geen uitgebreid 			
intrekken van afdichtingsrubber meer!
Ziet er super uit - minimalistische, bijna onzichtbare		
glasrubbers.

16-28

Waarom is
mooist?

Belangrijke kenmerken
| Vloer-, plafond- en wandmontage
| Binnenhoogte beglazing
| Compleet voorgemonteerd
scheidingswandsystemen voor glas
| Bijna onzichtbare glasrubbers
| Ruithoogtes tot 3000 mm
| Verhouding van de ruithoogte tot
de breedte 3:1

H
glass H-40

- Gehard
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8/10/12mm

22/23/25mm
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- Gelamineerd

Geïntegreerde
glasbevestigingsrubbers voor
glasdiktes 8 - 12,76 mm

Glasdikte is instelbaar

Eenvoudig insteken van het
kozijnprofiel

Bijna onzichtbare glasrubbers
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STARTRACK | VLOER-, PLAFOND- EN WANDMONTAGE
Startrack glas profiel

8/10/12m

35

| incl. voorgemonteerd glasrubberprofielen en
ruiten fixatiedelen
| Glasdiktes 8/10/12 mm, 8,76/10,76/12,76 mm
| VE = 1 stuks

16

22/24/26mm
Ø6

Model 0100

Onbehandeld

Aluminium naturel

In kleur

Lengte

Art. nr.

Art. nr.

Art. nr.

2500

20.0100.002.10

20.0100.002.11

20.0100.002.13/16/18

5000

20.0100.005.10

20.0100.005.11

20.0100.005.13/16/18

Startrack einddop
| VE = 8 stuks

35

Model 9001

kunststof grijs

kunststof zwart

voor glas

Art. nr.

Art. nr.

8/8,76 mm

20.9001.008.47

20.9001.008.41

10/10,76 mm

20.9001.010.47

20.9001.010.41

12/12,76 mm

20.9001.012.47

20.9001.012.41

/26
/24
22

Startrack rubber vervangend glas

7

| Extra artikel bij verlies of beschadiging 		
van het voorgemonteerde glasrubber
| Glasdiktes 8/10/12 mm, 8,76/10,76/12,76 mm
| Lengte: 25 m
| VE = 1 stuks
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Model 9100

Rubber
Art. nr.
20.9100.250.60

Startrack montageschroef
| Ø 5.5 x 60 mm
| VE = 50 stuks

Model 9010

Staal verzinkt
Art. nr.
20.9010.860.81
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OPTIES
Startrack bevestiging van glas
| VE = 50 stuks

Model 9004

kunststof zwart

voor glas

Art. nr.

8/8,76 mm

20.9004.008.41

10/10,76 mm

20.9004.010.41

12/12,76 mm

20.9004.012.41

Duplocoll
Staat bij jou transparantie bovenaan? De lijmoplossing DUPLOCOLL is siliconenvrij, in hoge mate
temperatuurbestendig en resistent tegen milieu-invloeden van welke aard dan ook.
| Lengte: 12 m
| Dicke: 3 mm
| VE: 1 stuks
Model 7025
Breedte

Glasdikte

Art. nr.

5 mm

8 - 8.76 mm

90.7025.008.03

7 mm

10 - 10.76 mm

90.7025.010.03

9 mm

12 - 12.76 mm

90.7025.012.03

13 mm

16.76 - 17.52 mm

90.7025.016.03

17 mm

20.76 - 21.52 mm

90.7025.020.03

Duplocoll montagegereedschap
| VE: 1 stuks

Model 0100
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voor glasdiktes

Art. nr.

8/8,76 en 10/10,76 mm

90.0100.170.08

12/12,76 en 16,76/17,52 mm

90.0100.170.12

16,76/17,52 en 20,76/21,52 mm

90.0100.170.16
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Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Duitsland
+49 (0)2822 97514-0
info@onlevel.com
www.onlevel.com
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