
FLISTA STALEN RABATDELEN

Eenvoudig en duurzaam renoveren
Doordat de rabatplaten vervaardigt zijn uit voor
verzinkt staal bedraagt de te verwachten duurzaamheid
en levensduur 50 jaar. Daarbij wordt ook een goede
bescherming tegen corrosie geboden. De Flista
rabatdelen zijn in vele kleuren en structuren leverbaar,
waardoor ingespeeld kan worden op de wensen en
behoeftes. Door de speciale vorm en het lichte gewicht,
zijn de rabatdelen eenvoudig en onzichtbaar te
bevestigen.

De Flista stalen rabatdelen hebben een van
oudsher charisma, maar kennen alle voordelen
van staal. Door zijn duurzaamheid is de Flista
het voordeligste alternatief in aanschafprijs.
Daarnaast zijn de rabatdelen op maat
leverbaar, zodat hinderlijke en lelijke profielen
niet nodig zijn.
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Uitstekend alternatief
Het idee om de stalen rabatdelen op de markt te brengen kwam door een duurzamer alternatief te zoeken voor hout en
kunststof. De focus kwam al snel op staal. Er werd onderzocht wat de mogelijkheden waren en een machine ontworpen
en gebouwd voor het vervaardigen van de stalen rabatdelen. De stalen rabatdelen zijn een uitstekend alternatief voor hout
en kunststof rabatdelen, door behoud van de karakteristieke uitstraling.

Duurzaam, makkelijk en onderhoudsarm
Flista wordt vervaardigd uit Fins kwaliteitsstaal en afgewerkt met top class coatingen, die bestand zijn tegen elk weertype.
Zo bent u gegarandeerd van jarenlang gemak voorzien, zonder zorgen om uw gevel! De stalen profielen zijn zo vanuit de
gedachte ontworpen dat het eenvoudig te monteren moet zijn. Door zijn unieke profiel kan elke doe-het-zelver de
rabatdelen monteren! Door de top class coating (TNO-onderzoek bewijst een duurzaamheid van 50 jaar) hoeft u jarenlang
geen onderhoud meer te plegen aan uw gevel!

Profiel
Stalen rabatdelen, 
tevens in zink, koper 
en aluminium 
leverbaar

Staaldikte
0,60 / 0,63 mm
verzinkt
gecoat staal

Coatingen
RUUKKI PVDF
Mat Pural
Corus HPS200

Toepassingen
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Hallenbouw
Renovatie
Chaletbouw
Unitbouw

Kleuren
6 basiskleuren, 
andere kleuren zijn 
op aanvraag 
mogelijk

In vertrouwde handen
Wij verzorgen de levering en de montage van de Flista rabatdelen voor nieuwbouw en renovatie, compleet met alle
benodigde toebehoren en accessoires. Afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Wilt u gerealiseerde projecten zien
met de Flista rabatdelen of vrijblijvend advies? Neem dan vooral contact met ons op en dan helpen wij u graag verder!
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De informatie in deze folder is met grote zorg samengesteld. SDS Ommen Systemen & Projecten B.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de folder. Zet- en typfouten voorbehouden.

Toepassingen
153 mm (rabat)
150 mm (plank)


