Evergreen & Evergreen Plus
Aluminium verandasysteem
met thermische onderbreking

Sapa Building System

Eigenschappen
» Evergreen is een gamma van thermisch onderbroken profielen en
accessoires, ontworpen voor de realisatie van verandadaken in
rechthoek, facet- of diamantvorm, in klassieke of Victoriaanse stijl.
» Beglazing: acrylaat- of polycarbonaatplaten van 16, 25 of 32 mm of
geïsoleerd gelaagd glas volgens de vereiste normen.
» Thermisch onderbroken goot, samengesteld en afzonderlijk te plaatsen.
Ruime wateropvang en verborgen waterafvoer. Decoratieve afwerking
aan de voorzijde. Verhogingsprofiel gemakkelijk te plaatsen.
» Thermische isolatie d.m.v. glasvezelversterkte polyamide strips 6.6.
Zelfdragend

aluminium

met

versterkingsmogelijkheid.

Dragers

kunnen recht afgezaagd worden, ongeacht de dakhelling. Eenvoudige
Evergreen

montage.
» 100% waterdicht systeem. Water dat tussen de panelen en het
bevestigingsprofiel terechtkomt, wordt via een ingenieus systeem naar
de verandagoot afgevoerd.
» Alle bevestigingsschroeven zijn onzichtbaar.
» Dragers in klassiek en Victoriaans design.
» Het muurprofiel laat een helling toe tussen 7° en 30° (Evergreen) en
tussen 7° en 45° (Evergreen Plus) en biedt voldoende ruimte om de
uitzetting van de platen op te vangen.
» Het isolerend PVC-profiel boven de drager is eveneens verankerd
in het midden van de drager zodat tijdens de bevestiging van het
aluminium bouwprofiel het pvc-profiel niet kan vervormen en absolute

Evergreen Plus

bevestigingszekerheid geeft.
» De bevestiging aan het dubbel glas en de acrylaat- of polycarbonaatplaten
gebeurt d.m.v. een EPDM dichting of met een aluminium profiel in de

Thermische isolatie

kleur van de veranda, hetgeen de esthetiek ten goede komt.
k = 1,8 W/m2K (profielcombinatie van 95-4600
» Evergreen sluit aan op alle Sapa Building System reeksen.
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