
OVER FALK BOUWSYSTEMEN

FALK Bouwsystemen levert geïsoleerde beplating voor

dak, wand en gevel. Deze sandwichpanelen vormen

een duurzame en veelzijdige bekleding van daken en

gevels die bepalend zijn voor de identiteit van een

gebouw. Bij FALK bepaalt u die identiteit zelf. U

kiest zelf de profi lering, de kleur, de isolatiewaarde

en het type coating van uw dak of gevel.

Met twee productielijnen is FALK in staat om

snel en adequaat de juiste producten op de

juiste plaats te leveren. De afgelopen jaren

zijn er al miljoenen vierkante meters FALK

panelen gemonteerd op hallen, stallen,

woningen, showrooms en alle andere

gebouwtypen.

FALK bouwt aan de toekomst.

FALK Bouwsystemen B.V. 

Neonstraat 23

6718 WX  Ede 

Holland

(0318) 670 670 

info@falkbouwsystemen.nl 

www.falkbouwsystemen.nl

Disclaimer © FALK Bouwsystemen B.V. Aan de documentatie en technische informatie in deze 

fl yer is veel aandacht besteed. Er kunnen echter GEEN rechten aan worden ontleend.

 FALK RABAT 500

ONDERHOUDSARME 

STALEN POTDEKSEL 
ELEMENTEN



FALK RABAT 500
AUTHENTIEK MET DE VOORDELEN VAN STALEN GEVELBEKLEDING

De FALK RABAT 500 is een onderhoudsarme stalen element 

met potdeksel profilering. De elementen zijn gemaakt van 

verzinkte staalplaten zodat zij beschermd zijn tegen alle 

weersinvloeden. Met dit potdeksel element creëert u eenvoudig 

een authentieke uitstraling voor uw project.

De FALK RABAT 500 is verkrijgbaar in 

diverse moderne kleuren en coatings. 

Onder andere met een natuurlijke houtnerf-

structuur waardoor het niet te onderscheiden 

is van gepotdekselde houten planken.

De hoogwaardige coatings garanderen

jarenlang een onderhoudsarme en

kleurvaste gevelbekleding. Bovendien 

zullen de stalen elementen, in tegenstelling 

tot houten elementen, niet kromtrekken.

De FALK RABAT 500 elementen worden 

met name toegepast voor de nieuwbouw 

of renovatie van (vakantie)woningen, 

tuinhuisjes, bijgebouwen (zoals bergingen), 

schuren en stallen.

KENMERKEN VAN FALK RABAT 500

 ⊲ Authentieke uitstraling van een potdeksel gevel

 ⊲ Onderhoudsarme gevelbekleding

 ⊲ Kleurvaste potdeksel elementen

 ⊲ Horizontale montage

 ⊲ Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

FALK RABAT 500 STANDAARD UITVOERING

Werkende breedte: 500 mm

Staaldikte: 0,63 mm (andere diktes op aanvraag)

Profielhoogte: 25,24 mm

Coatings: Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra® of Plastisol houtnerfmotief 200 mu

                    (andere coatings op aanvraag)

Binnenzijde: Backcoating 10 mu

Minimale lengte: 1.000 mm

Maximale lengte: 12.000 mm

Staaldikte
[mm]

Gewicht
[kg/m2]

0,63 6,3

FALK RABAT 500 EIGENSCHAPPEN

Verfijn uw project door 

gevels en kozijnen af 

te werken met zetwerk 

in dezelfde coating als 

de stalen potdeksel 

elementen. 
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FALK RABAT 500 DOORSNEDE
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