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Een handig en decoratief buiskoppel systeem voor het eenvoudig 

fabriceren van allerlei constructies. Snel en eenvoudig te assembleren!

Ook zwart structuur gelakt uit voorraad leverbaar

SquareFix®



Direct uit voorraad leverbaar:

• 6 verschillende aluminium buizen (25 x 25 x 1,45 mm) op handelslengte à 6000 mm.

• Hoekverbindingen in 2-, 3-, 4-, 5- of zelfs 6-weg. Voor optimale vormvrijheid!

• Onderdelen/accessoires: hoekstukken, 3D elementen, verstelbare voetstukken of  

 -steunen, doppen en scharnieren.

SquareFix® buiskoppel systeem:

• Voor het eenvoudig fabriceren van allerlei constructies, de toepassingen zijn oneindig!

• Profielen uit voorraad leverbaar in decoratief zwart structuur gelakte en blank   

 geanodiseerde uitvoering.

• Montage met staalversterkte, zwarte kunststof onderdelen.

Maak in een handomdraai transparante afschermingen of andere producten:

1. Profielen recht afzagen.

2. Voor permanente fixatie eventueel wat lijmkit toevoegen binnenzijde buis.

3. Onderdelen bevestigen met kunststof hamer.

4. Kunststof plaat of folie inplakken met 3M dubbelzijdige tape en…klaar!



Artikelnummer: Artikelnaam: Oppervlakte fi nish:

1.   167005 SquareFix 25x25x1.45 vom-1

2.   167024 SquareFix 25x25x1.45 zwart structuur

3.   167007 SquareFix 25x25x1.45 enkel vom-1

4.   167026 SquareFix 25x25x1.45 enkel zwart structuur

5.   167009 SquareFix 25x25x1.45 dubbel vom-1

6.   167028 SquareFix 25x25x1.45 dubbel zwart structuur

7.   167011 SquareFix 25x25x1.45 90º laag vom-1

8.   167032 SquareFix 25x25x1.45 90º laag zwart structuur

9.   167034 SquareFix 25x25x1.45 90º hoog zwart structuur

10. 167013 SquareFix 25x25x1.45 90º hoog vom-1

11. 167015 SquareFix Tex 25x25x1.45 vom-1

12. 167036 SquareFix Tex 25x25x1.45 zwart structuur

13. 167204 SquareFix 25 insteekdop V-25x25

14. 167219 SquareFix 25 2-wegstuk 90º met schroefdr. M10

15. 168005 SquareFix Staalvoet 500x80x4.0 met gat 10,5 RAL7001

16. 167220 SquareFix 25 2-wegstuk 180º

SquareFix®

Zie www.comhan.com voor het complete overzicht van mogelijke onderdelen en accessoires.
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De toepassingen zijn oneindig!

• Decoratieve wandrekjes en -kastjes

• Trolleys voor horeca, bloemen of gereedschap

• Rekken voor o.a. sierteelt

• Eenvoudige kledingrekken

• Volière-, aquarium- en terrariumbouw 

• Computerkasten

• Bijzettafeltjes en winkeldisplays

• Textiel span displays (SquareFlex) t.b.v. signing

Extra’s – ook uit voorraad leverbaar:

• Zwenkwielen: om constructies verrijdbaar te maken 

 (met of zonder rem beschikbaar).

• Aluminium composiet platen: inplakken met 3M  

 tape (ook uit voorraad leverbaar) als achterwand  

 bij volièrebouw of nachtverblijven voor dieren.

• Kunststof platen glashelder in 4 mm.

• SquareFix® scharnieren: voor het maken van  

 deuren of luiken. 

• Gele 50 mm PVC waarschuwingstape: voor  

 afschermingen, tevens in Engels en Duits leverbaar.

• Comhan tip: houd kunststof glashelder, 

 schoon en anti-statisch met VuPlex®.
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Vraag vandaag nog 
uw off erte of 

monster aan!



Liever op maat? 
Op aanvraag levert Comhan het SquareFix® systeem op maat (als eenvoudig te 
assembleren bouwpakket), inclusief handige handleiding voor montage 
(afhankelijk van bestelde serie grootte).

Bel of mail!
Kom meer te weten over de mogelijkheden van het SquareFix® systeem. Kijk op 
www.comhan.com of mail voor meer informatie naar comhan@comhan.com. 
Bellen kan uiteraard ook naar +31 297 513 636.

Buiskoppelingen van Comhan

Om aluminium profi elen aan elkaar te koppelen levert Comhan twee typen 
buiskoppelingen: Connecta® en SquareFix®. Bent u op zoek naar buiskoppel 
systemen voor in de bouw, industrie of visuele communicatie? Vraag gratis meer 
informatie aan of neem direct contact op met een van onze specialisten.

Ook voor het maken 
van schermen!



Bestel onze gratis sign catalogus via de website

www.comhan.com
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