Aluminium Systems
Aluminium dek- en gevelsysteem

Alu4U ontwikkelt en produceert aluminium dek- en
gevelsystemen voor de glastuinbouw. Het systeem is in
verschillende kap- en vakmaten te verkrijgen.
Ook is er een grote variatie in toe te passen luchtraam
afmetingen. Wereldwijde leveringen voor zowel grote als
kleine projecten kunnen worden gerealiseerd.
Alu4U bestaat uit een team van specialisten uit de
aluminium glastuinbouw, ze zijn klantgericht en opereren
onafhankelijk. Buiten 4mm glas en 16 mm SDP panelen,
leveren wij ook:
• Gevel systemen voor 4mm enkel glas;
• Gevel systemen voor 16mm isolatie glas;
• Gevelsystemen voor 16mm polycarbonaat systemen;
• Luchtramen met insectengaas voorzieningen;
• Gevel luchtramen (inclusief insectengaas voorzieningen).

Ervaring, ontwikkeling &
productie in één!
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Aluminium Systems
Aluminium dek- en gevelsystemen
4mm systeem
Het Venlo kasdek systeem is een geschoven systeem met een minimale lichtonderschepping. Qua maatvoering ideaal af te
stemmen op uw wensenpakket.
Dit systeem is snel te monteren en te beglazen door middel van een unieke bewerking in de goot voor het positioneren van de
dekroede. Het in- en uitbeglazen is dan niet meer mogelijk. De glaskamers van de dekroeden zijn voorzien van een rubberen
slang, voor een goede afdichting en ter voorkoming van glasbreuk. Een kunststof afdekstrip op de dekroede behoort tevens
tot de mogelijkheden.
Het door Alu4U ontworpen 4 mm dek systeem
bevat de volgende pluspunten:
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Speciale positionering roede

Water direct afgevoerd

Situatie in de nok

•	Roede positionering middels een unieke
bewerking in de goot. Dit zorgt ervoor dat
de roede zich niet kan verplaatsen in de
goot richting.

• Water wordt direct afgevoerd in de goot,
middels sleuven in de ‘pvc kamer’.
• De kunststof strip is voorzien van een
	zachte kunststof strook, waardoor er
een goede afdichting bij de goot wordt
gecreëerd.

•	De momentvaste verbinding zorgt voor
een sterke verbinding en tevens komen de
roeden goed tegenover elkaar te staan.
•	De nok is geconstrueerd voor ver-open
lucht. Dit geldt voor gekaderde &
ongekaderde ramen.
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