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Gennemgående 
skinne op til 2 kN 

12.76-17.52 mm glas

Rillet kiler  
for høj 

 sikkerhed

5 meter skinne
4 fæstninger  

pr. mtr.

Introduktionspris

kr. 400,00
pr. meter ekskl. moms

BV 7500
Topmonteret værn skinne



2 kN bundskinne system til topmon-
tering. Dette økonomiske budgetori-
enterede system giver en slank finish, 
nem installation og kræver minimal 
vedligeholdelse.

Glasset fastgøres på få sekunder ved hjælp af 3 
kiler pr. meter. Kilerne og profildesignet er rillet for 
at fjerne muligheden for løse kiler. Du kan med 
denne bundskinne være sikker på, at systemet 
bevarer sin integritet, selv efter hård brug.

Skinnen er lavet i det bedste aluminium EN AW-
6063 og anodiseret med en overflade til 25 micron, 
som derefter er børstet op til en flot finish som 
børstet rustfri stål også kaldet INOX. Der brugt 
specialplast med en høj UV-beskyttelse til kiler og 
plast vinkler.

Gummitætningerne fremstillet af EPDM som er 
perfekt egnet til udsættelse for solen takket være 
også dens høje UV-beskyttelse. BV7500 kan bruges 
til alle meteorologiske forhold. Hver del af dette 
system er designet til at lette installationen og re-
ducere de risikofaktorer, der er forbundet med det.

BV7500 er en skinne hvor vi har tænkt på at skabe 
en stærk skinne samtidig med at vægten ikke skul-
le være stor. Med 3,5 kilo per meter er BV7500 den 
lettest 2 kN skinne på markedet.

Længde: 5000mm

Højde: 115 mm

Bredde: 50 mm.

Kilo: 3,6 kg / meter

Total: 3,9 kg / meter

Aluminium: EN AW6063

Farve: Inox Brush eller   
  Anodized matte

Glas tykkelse: 6.6.2 / 6.6.4 / 8.8.2 / 8.8.4

Styrke: 6.6 – up to 1 kN
 8.8 – up to 2 kN

Anbefalet højde: 6.6 – op til 1100 mm
 8.8 – op til 1200 mm

BV 7500 TOPMONTERET

SPECIKATIONER
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BV 7500 MONTERINGSGUIDE 

1. Fæstning pr. 250 mm.

3. Monter frontgummi og sæt 3 vinkler i pr. meter.
 Løft glasset på plads.

5. Monter sidste gummi og endekapperne.

2. Placer skinnen og spænd den fast.

4. Sæt 3 kiler i pr. meter ud for vinkler.

6. Det færdige resultat.

Brug kile værktøj og en kraftig gummi 
eller nylon hammer til at slå kiler fast 
og dermed låse glasset fast

250 mm.

350 mm.
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BV 7500 KOMPONENTER

Til at lave BV7500 har vi brugt den bedste aluminium EN AW-6063 som 
er kendt for sin høje styrke. 

BV7500 er designet til brug af glas fra 12,76-17,52 mm. hærdet lamineret 
hærdet glas. 

OVERFLADE MULIGHEDER

BØRSTET MAT RAL-FARVER

PROFIL

Celle opbygning  
sikre lav vægt  
3,5 kilo pr.w meter

GUMMI

RG-0020-K
RG-0021
RG-0022
RG-0023

VÆRKTØJ

INDVENDIG
HJØRNE

UDVENDIG
HJØRNE

ENDEKAPPE

BV7500K

KILE OG VINKEL  
K7500-16  
(8.8mm)
K7500-12  
(6.6mm)
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