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Componenten gids
Nvelope® wandbeugels/consoles en profielen voor de 
geventileerde gevel versimpelen de complexiteit van het 
installeren van gevelbekleding. Nvelope® systemen zijn 
ontworpen om een verticale ondersteuning te beiden aan 
de meeste typen gevels. Nvelope® wandbeugels/consoles 
biedt voldoende mogelijkheid tot stellen en uitlijnen.
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Wandbeugels/consoles

Het Nvelope® wandbeugels/consoles assortiment omvat enkele en dubbele versies van iedere beugellengte; het verschil zit hem in 
de hoogte van de beugel (75 mm voor de enkele, 150 mm voor de dubbele). Een dubbele beugel is in staat om hoger gevelbelasting 
op te kunnen nemen, en wordt gebruikt als een vastpunt in projecten welke veeleisender zijn op het gebied van wind en 
gevelbekleding. 

De variaties in de afmetingen van de gaten in de Nvelope® wandbeugels/consoles zijn geschikt voor een breed scala aan type 
ondergronden. Voor staal en houten ondergronden worden 6,5 mm gaten gebruikt; voor steen, metselwerk of beton worden 11 mm 
gaten gebruikt. De enkele beugel bevat beide type gaten zodat het geschikt is voor alle ondergronden.

Afstand tot ondergrond

Isolators zijn onderdeel van het standaard product. Indien geen isolator gewenst is, afmetingen reduceren met 5 mm.

*Voorbeeld om de grootst mogelijke lengte te laten zien. Verlengstuk is te gebruiken met alle beugellengtes en is beschikbaar als 
enkel (1521188) of dubbel (1521187).

Afmeting Minimaal systeem Maximaal systeem Enkel (6,5 mm gat) Dubbel (6,5 mm gat) Dubbel (11 mm gat)

40 47 67 1582505 1521239 1521238

60 62 102 1582506 1521247 1521246

90 92 132 1582508 1521255 1521254

120 122 162 1582509 1521263 1521262

150 152 192 1582510 1521273 1521272

180 182 222 1582511 1521282 1521281

210 212 252 1582512 1521291 1521290

240 242 282 1582514 1521300 1521299

270 272 312 1582517 1521309 1521308

300 302 342 1582520 1521317 1521316

270 (+extensie)* 332 372 1582517 (+1521188) 1521309 (+1521187) 1521308 (+1521187)

300 (+extensie)* 362 402 1582520 (+1521188) 1521317 (+1521187) 1521316 (+1521187)
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Componenten gids
Profielen

*Profielen zijn ook beschikbaar in een (zwart) geanodiseerde / gelakte uitvoering. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Type Afmetingen Artikelnummer

L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 3000 1521357

L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 3600 1521365

L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 4850 1521370

L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 6000 1521375

T-profiel 40 x 100 x 2.2 x 3000 1521413

T-profiel 40 x 100 x 2.2 x 6000 1521417

T-profiel 60 x 100 x 2.2 x 3000 1521423

T-profiel 60 x 100 x 2.2 x 4850 1521431

T-profiel 60 x 100 x 2.2 x 6000 1521434

T-profiel 60 x 140 x 2.2 x 3000 1521445

T-profiel 60 x 140 x 2.2 x 6000 1521447

De profielen kunnen op maat gezaagd worden zodat zij de 
hoogte van de panelen weerspiegelen, welke op de profielen 
gemonteerd worden. Doorgaans worden verdiepingshoge 
profielen gezaagd zodat een volledig paneel op een set verticale 
profielen wordt bevestigd. Op deze wijze is er geen overbrugging 
van de uitzettingsruimte tussen twee profielen. 

De profielen worden vastgezet op de wandbeugel/console met 
een secundaire bevestiger. 

SFS kunt u de mogelijkheid bieden op de profielen op maat aan 
te leveren met behulp van een optimalisatie, zodat afval wordt 
geminimaliseerd en verzagen op de bouwplaats tot het verleden 
behoort. Profielen, welke klaar zijn om geïnstalleerd te worden, 
kunnen op het project worden geleverd.

L-profiel T-profiel

Primaire bevestigers Secundaire bevestigers

SX3/28-S16-6.0x48
1575777

TDA-S-S16-6.5x60
1526326

SXR-10-80-FUS-A
1551174

MULTI-MONTI-10x85
1480024

SDA5/5.5x22
1507572

*afbeeldingen van de bevestigers zijn niet op schaal  
*andere lengtes beschikbaar



4 NV1 Installatiegids | SFS

Installatie gids

3. Bevestig de profielen in de wandconsoles/beugels

3.1 Zet de profielen op de juiste locatie vast met behulp van de 
SDA5/5.5x22 roestvrijstalen bevestiger. Neem het juiste 
aantal en locatie van de bevestigers in acht op basis van de 
statische berekening

Opmerking: Slechts één beugel per profiel dient bevestigers 
geplaatst de hebben in de vastpunten (ronde gaten), alle overig 
beugels dienen bevestigers geplaatst te hebben in de glijpunten 
(slobgaten). Zie figuur 1.

1. Bevestig Nvelope® wandconsoles/beugels  
    aan ondergrond

2. Plaats profielen in wandconsoles/beugels

1.1 Positioneer de beugels volgens statische berekening en 
installatieplannen.

1.2 Zet vast met gebruik van een geschikte primaire bevestiger.

Opmerking: Aanbevolen primaire bevestigers variëren 
afhankelijk van het type wand / plafond. Gelieve contact met ons 
op te nemen voor advies.

We bevelen aan om uittrekproeven uit te voeren voor 
bevestigingen in steen en metselwerk. Deze testen kunnen 
uitgevoerd worden door onze technische afdeling.

2.1 Zodra de Nvelope® beugels zijn uitgelijnd en correct 
gepositioneerd zijn, kunt u de gezaagde profielen in de  
“helping hand” van de beugel schuiven, volgens de 
statische berekening.

2.2 Duw het profiel in de “helping hand”, lijn uit en stel op 
hoogte.

2.3 Check de uitlijning en hoogte, ervoor zorgende dat er een 
10-12 mm ruimte is tussen einde van twee aansluitende rails 
om mogelijkheid tot uitzetting te bieden.

Neem contact op 
voor een project  

specifieke  
statische  

berekening
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5. Installeren van profielen 
5.1 Bekijk de positie van de profielen in relatie tot de 

daadwerkelijke positie van de panelen en de voegen.

5.2 Til het paneel op en ondersteun het in horizontale positie.

5.3 Pas het peil en hoogte aan voordat het volgende paneel 
geïnstalleerd wordt.

5.4 Herhaal vorige stappen bij volgende panelen.

5.5 Horizontale en verticale voegen tussen de panelen dienen 
de aanbeveling van paneelfabrikant te  volgen.

Opmerking: Doorgaans worden verdiepingshoge profielen 
gezaagd zodat een volledig paneel op een set verticale profielen 
wordt bevestigd. Op deze wijze is er geen overbrugging van de 
uitzettingsruimte tussen twee profielen.

Figuur 1 

Installatie gids

4. Controle
4.1 Nadat alle wandconsoles/beugels en profielen in een 

bepaalde zone zijn geïnstalleerd, dient een laatste controle 
uitgevoerd te worden:

• Op de primaire bevestiging betreft aandraai-instellingen
• Op de uitlijning en het niveau van de profielen in relatie tot 

elkaar
• Op het aantal bevestigers en hun positie in iedere beugel

Vragen? Neem 
contact op met ons: 

0031 492 597414

Vastpunt: opnemen eigen 
gewicht

Glijpunt: opnemen dynamische 
belasting + uitzetting



Opmerkingen
Bevestigers
Geschikte primaire bevestigers zijn ontworpen om de beugels in 
een vooraf vastgesteld raster welke de lay-out van de 
gevelbekleding volgt. Roestvrijstalen bevestigers dragen 
bovendien bij aan de preventie van bimetaal corrosie.

De afmeting en type van primaire bevestiger dient altijd 
vastgesteld te worden op basis van de dynamische en statische 
belasting. Gelieve contact op te nemen indien nadere toelichting 
gewenst is.

Isolatie 
Waar isolatie is gespecificeerd, dient het gesneden en stevig 
vastgemaakt rondom de beugels met de juiste bevestigingen.  
Er dienen bovendien voldoende isolatie-bevestigers aangebracht 
worden om ervoor te zorgen dat de isolatie de geventileerde 
spouw niet kan blokkeren.

SFS Benelux
Divisie Constructie
Grasbeemd 14
NL-5705 DG Helmond
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