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WR Flex® 140

Voorbeelden profi elen

130110
WR-Flex®  Spanprofi el

131286
WR-Flex® Kederprofi el

131281
WR-Flex® Spanraam 

LED White

140

Neu WR Flex® 140



WR Flex® 140: 
Een robuust spansysteem 
t.b.v. directe wandmontage, 
om XXL banner spanramen 
mee te maken 

(LED verlicht of onverlicht). 
Direct montage aan achter 
constructie of wand.

Eenvoudige montage door voor-gemonteerde hoekstukken (250x250 mm)

waardoor alleen met recht gezaagde profi elen kan worden gewerkt.
Inschuifbare en schroefbare hoekstukken maken het werken met 

WR-Flex® 140 eenvoudig en snel!

Vraag vandaag nog 
een offerte aan

Artikelnummer: Artikelnaam: Oppervlakte fi nish:

1.   131280 WR Flex® 140 Spanraam brute

2.   131284 WR Flex® 140 Afdek brute

3.   131285 WR Flex® 140 Afdek vom-1

WR-Flex® 140 onderdelen

4.   131282 WR-Flex® 140 Afdek met druiprand brute

5.   131283 WR-Flex® 140 Afdek met druiprand vom-1

6.   131286 WR-Flex® Kederprofi el brute

7.   131276 Kederspanprofi el brute

8.   130110 Spanprofi el 1.5 mtr brute

9.   130115 Klemprofi el 1.5 mtr brute brute

10. 130140 Spanblok brute

11. 130147 Spanbout M6x40 RVS

• Slecht 140 mm diep

• Uit voorraad in LED White Matt

• Voorgemonteerde hoekstukken, direct wandmontage systeem

• Doekmontage bovenzijde keder-spanprofi el (optioneel) 

• Doekmontage onderzijde en zijkanten spanblok – spanbout – span-, en klemprofi elen

• Uitlichting met BackLed of SideLed mogelijk SLOAN OF OSRAM 

• 2,0 mm ACM LGP achterwanden mogelijk.

• Afdekprofi el (bovenzijde) brute, geanodiseerd of gelakt (voorzien van lek-rand) 

• Afdekprofi el (onderzijde en zijkanten) rand-loos.

• Bevestiging aan wand RVS bouten of chemische ankers.

Geprint pvc doek

Advies LED verlichting: OSRAM of SLOAN

Dwarsdoorsnede WR-Flex®

Het toepassen van lichtgewicht LGP (lichtverdelingsplaten) als 
achterwandplaten maakt dat WR-Flex® perfect en egaal kan worden 
uitgelicht bij gebruik van de juiste LED modules. In bepaalde gevallen 
kan het toepassen van LGP in combinatie met de LED white gelakte
profi elen ervoor zorgen dat er minder LED modules gebruikt hoeven 
te worden om een egale uitlichting te krijgen.

• Voorgemonteerde hoekstukken, direct wandmontage systeem
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Druiprand


