
Waarom Profi x?

•  Duurzaam product, geen last van rottingsverschijnselen 

•  Stabiele montage

•  Leent zich voor lijmen (Simson lijmsysteem) en popnagelen

•  Kan in weer en wind toegepast worden

•  Profi elen zijn recht, trekken niet krom en torderen ook niet

•  Wordt geadviseerd door alle grote gevelbekleding producenten
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Profix is een aluminium regelwerk dat 
ontwikkeld is voor het zichtbaar of 
onzichtbaar bevestigen van gevel
bekleding. Het toepassen van Profix  
zorgt ervoor dat u in de toekomst onder 
alle omstandigheden geen last krijgt 
van rottingsverschijnselen in en om 
uw gevel! De uitstekende kwaliteits
eigenschappen van het product   zwaar 
belastbaar en licht van gewicht   zorgen 
dat u voldoet aan de huidige eisen die 
van toepassing zijn in de bouw! 

Technische specificaties 

Dikte: 2 mm aluminium geextrudeerd

Materiaalspecificatie: ALU EN AW-6063 T66

Afmetingen: 

•  Profix O 40x30x30x30x40 mm,  

lengte 3000 mm

•  Profix Z 40x30x40 mm,  

lengte 3000 mm

Afwerking: Speciale geanodiseerde toplaag, 

zwart met een laagdikte van 20 micron 

Overig: Bevestigingspunten voorzien van 

sleufgaten. Profielen zijn nestelbaar (minder 

opslag)

Montage richtlijnen voor bevestiging op gebouwconstructie   

Profix kan op verschillende ondergronden bevestigd worden door middel van bevestigings-

materialen in de sleufgaten, de sleufgaten zorgen voor optimale uitzettingsvrijheid van het 

Profix profiel. 

Het is van belang dat allereerst door de constructeur de bevestigingspunten worden vast-

gesteld.  Deze is afhankelijk van de ondergrond, het windgebied, hoogte van de gevel en 

eigenschappen van de plaat. 

Vervolgens zijn er twee manieren om het gevelpaneel op het profiel te bevestigen:

1   Lijmen  

Profix is in samenwerking met Simson ontwikkeld en is perfect om op te verlijmen met 

het Simson lijmsysteem.

2   Popnagelen (mechanische / gecentreerde bevestiging)

 

Vraag uw leverancier naar de specifieke verwerkingsvoorschriften voor het monteren van 

gevelbekleding op de Profix profielen.

De algemene verwerkingsvoorschriften kunt u vinden op www.hgpro.nl

Hillegersbergsche Gevelproducten

Vlierbaan 15, 2908 LR Capelle aan den IJssel

Postbus 5006, 2900 EA Capelle aan den IJssel

Telefoon 010-462 18 99

info@hgpro.nl   www.hgpro.nl

 Meer informatie over deze producten of alle andere 
producten uit ons assortiment?  
Raadpleeg dan eens onze website: www.hgpro.nl. 
Ook voor meer informatie over onze diensten.

Hillegersbergsche 
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Profix aluminium regelwerk is verkrijgbaar bij: 

Lijmen

Popnagelen

Slide-verbinding Fix-verbinding
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