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Blanke•Abdeckwinkel
Uholníkový UkončovAcí profil nA ohrAničenie voľných okrAjov nA BAlkónoch 
A terAsách

farebne stály,• 
odolný proti UV žiareniu a poveternostným • 
vplyvom,
dekoratívny,• 
chráni proti poveternostným vplyvom,• 
jednoduchá montáž.• 

popis produktu: Blanke•Abdeckwinkel je ukončovací profil pre obklady 
z dlaždíc a dosiek, ukladaný do tenkého lôžka. Tým 
sa na hranách balkónov a terás vytvorí čisté ukonče-
nie. Uholník chráni voľnú hranu poteru pred poveter-
nostnými vplyvmi a teda aj pred rozkladom. Spoločne 
s príslušenstvom, so spojkami a vonkajšími 
a vnútornými rohmi, tvorí veľmi premyslený systém. 
Blanke•Abdeckwinkel sa dodáva z hliníka a akostnej 
ocele.

oblasti použitia: Blanke•Abdeckwinkel je vhodný na sanáciu balkónov, ako aj pre nové balkóny.
Vo vyhotovení z akostnej ocele poskytuje produkt vysokú odolnosť proti mechanickým a chemic-
kým vplyvom. Pri špeciálnych aplikáciách odporúčame prekonzultovať použiteľnosť daného typu 
profilu v závislosti od očakávaných chemických a mechanických zaťažení.

spracovanie: Blanke•Abdeckwinkel uložte dierovanou upevňovacou časťou na okraj poteru do kontaktnej vrst-
vy – tenké lôžko z lepidla a po celej ploche ho pretrite špachtľou.

technické údaje: Dodávaná dĺžka:
Výška obkladu:
Hrúbka profilu:

Upevňovacia časť:
Materiál:

3,0 m
40/60/80/100 mm
0,6 mm (akostná oceľ)
1,0 mm (hliník)
80 mm
hliník (hnedý, sivý, biely)
akostná oceľ; nehrdzavejúca

Blanke•Abdeckwinkel plus: 

Dodávaná dĺžka:
Hrúbka:
Výška:
Materiál:

2,5 m
1,5 mm (hliník)
80,0/100,0/125,0 mm
hliník (hnedý, sivý, biely)

Blanke•Abdeckwinkel/Abdeckwinkel plus spojka:

Dodávaná dĺžka:
Výška:
Materiál:

80 mm
40/60/80/100/125 mm
hliník (hnedý, sivý, biely)
akostná oceľ; nehrdzavejúca
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Blanke•Abdeckwinkel/Abdeckwinkel plus vonkajší roh 90°:

Výška:
Vonkajší rozmer:
Materiál:

40/60/80/100/125 mm
80 x 80 mm
hliník (hnedý, sivý, biely)
akostná oceľ; nehrdzavejúca
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