
NH3 
horizontaal     
    systeem
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Sterkte, snelheid &     
              eenvoud

Materialen 
Vervaardigd uit geëxtrudeerd 6005A T6 aluminium legeringen 
volgens materiaalnorm. EN573-3 een productiestandaard EN 755 
 
 
Goedkeuringen:

Nvelope© NH3 is een montagesysteem te gebruiken om verticale en horizontale 
panelen op te hangen. Het systeem is geschikt voor een variatie aan 
ontwerpopties en is geschikt voor grotere overspanning zonder dat een adapter 
gebruikt dient te worden. Dit product gebruikt tot 80% minder bevestigers dan 
voorgaande Nvelope© horizontale systemen. De NH3-beugel is buitengewoon 
sterk en kan hoge verticale lasten aan.

Voordelen
• Snel te installeren
• Eenvoudig te installeren
• Kosteneffectief
• Compact systeem welke een compleet instelbereik heeft
• Veelzijdigheid en hoge belasting mogelijk per beugel
• Minder bevestigers besparen zowel tijd en geld
• Geschikt voor een stalen, houten, betonnen en  
 metselwerk ondergrond
• SFS bevestigers voorzien een volledig verzekerd systeem
• Zaag service beschikbaar om tijd en afval op de bouwplaats te  
 besparen
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Snelheid

Eenvoud

Het nieuwe NH3 systeem heeft maar 3 bevestigers nodig, wat betekent dat 
het sneller is om te installeren, waardoor het project eerder is afgerond en 
geld en tijd bespaart. 

Fast adjustment for line and level
Gemakkelijk, eenvoudig ontwerp staat snelle, nauwkeurige afstelling toe. Het 
verticale niveau kan eenvoudig worden ingesteld met behulp van de slobgaten 
in de NH3-beugel. De helpende hand zorgt ervoor dat het L- en gelipt L-profiel 
kan worden uitgelijnd, en vervolgens vastgezet, met behulp van een enkele 
bevestiger per beugel.

Overlay and optimised cutting service 
Het NH3 systeem wordt verder verbeterd door de teken- en geoptimaliseerde 
zaagservice - waardoor tijd wordt gewonnen en afval op de bouwplaats wordt 
beperkt. The horizontale profielen kunnen op specifieke lengtes worden 
gezaagd. 

Beugel uit één stuk
Het elegante ontwerp zorgt ervoor dat, in tegenstelling tot het NH2 systeem,  
geen adapter nodig is.

Maar 4 componenten om te installeren
Het simpele ontwerp betekent dat er maar 4 componenten nodig zijn om een beugel te installeren. 
Dit maakt het systeem eenvoudig en snel. Zoeken naar de juiste bevestiger en geschikte 
componenten behoort tot het verleden en maakt voorraad houden op de bouwplaats meer 
controleerbaar.

Maar 9 beugels voor een compleet reeks 
aan instelbereiken
Maar 9 beugels voor een compleet reeks aan instelbereiken.
De complete reeks aan instelbereiken kan worden gemaakt met 
slechts 9 verschillende beugellengtes. Dit betreft een van de meest 
compacte reeksen op de markt met een instelbereik van 77 tot 342 
mm. Dit betekent minder complexiteit en grotere flexibiliteit tijdens 
de ontwerpfase.

Minder beugels per m2 door de hoge belastingcapaciteit
De hoge capaciteit van het NH3-systeem kan het aantal beugels per m2 verminderen waardoor tijd en materiaal wordt bespaard.

Voor-gemonteerde isolator
De NH3-beugel is voorzien van een voor-gemonteerde isolator, wat betekent dat er geen isolator aan de beugel hoeft te worden 
gemonteerd voor installatie - waardoor tijd en geld wordt bespaard.

80% minder bevestigers dan het NH2 systeem



Product overzicht
De NH3 beugel wordt vastgezet in de ondergrond: metselwerk, beton, hout of staal. Een L- of gelipt L-profiel kan in de helpende hand 
geschoven worden.

Sterkte
Uitermate hoge 
verticale belasting over 
de gehele reeks
 
De hoge capaciteit van het NH3 
systeem zorgt voor uitzonderlijke 
resultaten bij het monteren van gevels 
met aanzienlijk gewicht.
De hoge capaciteit laat het boven toe 
om efficiënte beugel-lay-outs te 
creëren, waardoor minder beugels per 
m2 benodigd zijn en kosten en tijd 
bespaard worden.

Gemaakt van duurzaam, geëxtrudeerd aluminium 
De Nvelope© producten zijn gemaakt van 6005A T6 aluminium en hebben uitzonderlijke sterkte- en duurzaamheidseigenschappen.

Vaste- en glijdende punten
In tegenstelling tot andere (horizontale) systemen welke alleen maar vaste punten gebruiken om hun profiel te monteren, is het 
Nvelope© NH3-systeem ontwikkeld met mogelijkheden voor zowel een bevestiging als vast punt en bevestiging als glijdend punt. 
Door het toepassen van deze methode is uitzetting en krimp van de materialen op te vangen en wordt het risico op het knikken of 

Het profiel kan vervolgens uitgelijnd worden en vastgezet met een bevestiger in  
het vastpunt-gat of glijpunt-gat.  
 
Voor gedetailleerde installatie instructies, zie onze NH3 installatie gids.

Instelbereik: 
77-342mm
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Competitor 6.5mm

Competitor 11mm

NVELOPE® NH3
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NVELOPE© NH3

Concurrent 11mm

Concurrent 6.5mm
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