
NVF2F
De nieuwe innovatie: geeft de mogelijkheid 
een verdiepingshoge overspanning te 
realiseren.



NVF2F
Vloer tot vloer

Kenmerken
NVF2F is een verticale achterconstructie systeem voor een 
verdiepingshoge overspanning.

Het verdiepingshoge kokervormig T-profiel worden geïnstalleerd 
op beugels. Onze beugels absorberen de windbelasting, het 
eigen gewicht en bieden de mogelijk voor het profiel om uit te 
zetten en te krimpen.

De afstand tussen de beugels wordt bepaald aan de hand van 
diverse factoren, zoals: de afmetingen en het gewicht van de 
gevelbekleding, de lokale windbelasting en de afstand van de 
gevelbekleding tot aan de (bestaande) constructie.

Materialen en normen 
Vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminium legeringen volgens 
materiaalnorm EN 573-3 en productienorm EN-755.

Opties
Nvelope beugels bieden stelmogelijkheid die nodig is om de 
maatafwijking tussen het oppervlak van de ondergrond en de 
buitenzijde van het verticale profiel.

Thermische isolator van hard PVC worden standaard 
gemonteerd (geplaatst tussen de beugel en de (bestaande) 
ondergrond).

Nvelope NVF2F is een verticaal achterconstructiesysteem voor een 
verdiepingshoge overspanning. Het systeem is geschikt voor bevestiging  
vanaf de voorzijde met behulp van rivetten of schroeven. NVF2F kan bovendien 
gebruikt worden in combinatie met de verborgen systemen NV3, NV4, NV5 en 
NV8. Panelen van onder andere vezelcement, hogedruklaminaat (HPL), 
aluminiumcomposiet of metaal zijn geschikt als gevelbekleding.



Producten overzicht
NVF2F

Component Beugelhoogte (mm) Beugelbreedte  (mm) Referentie

Beugel - Vloer tot vloer 72 110 01/F2F072

Beugel - Vloer tot vloer 122 110 01/F2F122

Beugel - Vloer tot vloer 172 110 01/F2F172

Beugel - Vloer tot vloer 222 110 01/F2F222

Vloer tot vloer koker T-profiel - 75 x 125 mm 02/F2FBRT

Koker profiel - 75 x 46 mm 02/F2FBR

Koppeling 200 mm - 60 x 47 mm 02/B40-40-200

Eindplaat/spiegelplaat 03/F2FCLEAT

Afmeting (mm) Minimaal (mm) Maximaal (mm)

72 79 127

122 125 177

172 175 227

222 225 277

Afstand tot ondergrond
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