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Werzalit Heritage selekta gevelstroken

Algemene eigenschappen

- kops tand-en groef 
- voorgeboord
- snel rendabel monteren 
- afwerkingsprofielen
- 15,5 cm dekbreedte
- 269 cm lang
- onderhoudsarm
- robuust decor
- geplaatst en afgewerkt 

Dekopan PLUS: 8 houtdécoren
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Raad en voorraad 
in onze 12 Woodshops

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

+

www.cras.be

Uitgekristalliseerde systemen voor rendabele montage

selekta – effi ciënt tot in detail 

Passend bij het selekta gevelprofi el biedt WERZALIT een uitge-
breid corrosiebestendig accessoireprogramma, dat voldoet aan 
de individuele eisen met overeenkomstige gedetailleerde op-
lossingen op de bouw. Bovendien zorgen grote bevestigingsaf-
standen tot max. 625 mm, een messing-groef-verbinding gereed 
voor montage en vooraf gestanste bevestigingssleuven voor de 
gevelschroeven voor een ongecompliceerde en snelle montage 
en zodoende voor een grote rendabiliteit.

heritage-selekta – rondom doordacht 

Het heritage-selekta gevelprofi el is geschikt voor horizontale en 
diagonale – van links onder naar rechts boven – montage. Door 
overlappende voegen worden de profi elen in de dwarsrichting 
met elkaar verbonden. Bij een grote dekbreedte van 155 mm en 
een relatief laag gewicht van ca. 9,7 kg/m2 kan heritage-selekta 
makkelijk en snel worden verwerkt. Daarbij profi teert u doordat 
er minder materiaal nodig is. Met een doordacht, corrosiebe-
stendig accessoireprogramma kunnen ook individuele eisen 
professioneel worden gerealiseerd.

selekta heritage-selekta

selekta 155 Dakaansluithoek 1)

1) alleen verkrijgbaar voor kleurcollectie Colorpan

selekta gevelprofiel, 
decor: 081 spruce silver

Overlappende voegen

10
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2690 mm

Vraag een staal in uw Cras Woodshop of bij uw contactpersoon bij Cras!


