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DACHRAUTE KLEIN
PREFA

http://www.prefa.ch/de/ | office.ch@prefa.com

Type: Metaal | Dak
OBERFLÄCHE P.10

Die perfekte Ergänzung: Unser kleinformatigen Dachrauten setzt großartige Akzente bei Türmchen, Vordächern und
Kaminen.

mtextur-informatieblad: mtextur ID 62498
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mtextur ID 62498

Fabrikant PREFA

Fabrikant e-mail office.ch@prefa.com

Productlijn DACHRAUTE KLEIN

Productlijn-info Die perfekte Ergänzung: Unser kleinformatigen Dachrauten setzt großartige Akzente bei
Türmchen, Vordächern und Kaminen.

Materiaalnaam 03 P.10 Schwarz

Type Metaal / Dak

Materiaalinfo OBERFLÄCHE P.10

eBKP C 4.4 Dachkonstruktion / C 4.4 Roof structure, roof slabs / F 1.3 Geneigtes Dach / F 1.3 Pitched
roofs

IFC IfcCovering / IfcRoof / IfcSlab

Toepassingsgebied
(mtextur Classic) Buiten / Dak

Leveringszones CH / LU / NL / FR / IT / AT / BE / DK / US / GB / SE / NO / LI

mtextur-informatieblad: mtextur ID 62498

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-
INFORMATIEBLAD:
In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld
naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen
kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige
informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten.
De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de
gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.
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Soortelijk gewicht 3.0 kg/m²

Eigenschappen

Mit kleinformatigen Dachrauten aus farbbeschichtetem Aluminium können architektonische
Besonderheiten wirkungsvoll hervorgehoben werden. Kleinere Fassadenflächen, Giebel,
Schornsteine oder Erker lassen sich formschön und mit Liebe zum Detail eindecken. Optisch
ansprechende Farbmuster lassen jedes Objekt einzigartig werden. Besonders reizvoll ist es, die
kleinen Dachrauten mit mit anderen Fassadenelementen zu kombinieren.
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