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Traditie in een nieuwe jas
Het Flista stalen rabatdeel is een kwalitatief
hoogwaardig product, wat veiligheid,
duurzaamheid en een karakteristieke uitstraling
waarborgt. De rabatdelen hebben de vorm van
het traditionele houten of kunststof rabatdeel,
maar kennen de voordelen van duurzaam staal.
De rabatdelen worden geproduceerd uit
voorverzinkt staal, een staalvorm die borg staat
voor een lange levensduur met een goede
bescherming tegen corrosie.

Kwaliteit en uitraling
Uit het TNO onderzoek is gebleken dat de te verwachten
duurzaamheid van de Flista rabatdelen 50 jaar betreft!
De rabatdelen zijn in vele kleuren en structuren leverbaar. Iedere
coating heeft zijn specifieke kenmerken die afgestemd kunnen
worden op uw toepassing en gewenste uitstraling. Wat denkt u van
metallic kleuren, matte kleuren en houtkleuren. Het is allemaal
mogelijk!
Montage voordeel
Door de speciale vorm en het lichte gewicht zijn de rabatdelen eenvoudig en
onzichtbaar te bevestigen. De rabatdelen zijn uiterst eenvoudig af te korten met
een handcirkelzaag, maar uiteraard kunt u de rabatdelen ook op maat
bestellen.
De combinatie van de stalen rabatdelen met
de profilering, die tevens zorgdraagt voor
de onzichbare bevestiging, zorgt voor een
ongekende sterkte van de rabatdelen.
Daarnaast kan de stijlafstand 60 tot 80
centimeter bedragen, wat op zijn beurt
allerlei besparingen oplevert.
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De rabatdelen zijn op maat leverbaar, zodat hinderlijke
en lelijke koppelprofielen niet nodig zijn. Mocht het
toch voorkomen dat het in meerdere delen verwerkt
dient te worden, dan kunnen we volstaan met
onopvallende klangen.

Toepassingsgebieden:
woningbouw
utiliteitsbouw
industriele toepassingen
hallenbouw
renovatieprojecten

Oog voor elk detail
Voor een compleet pakket hebben wij diverse aanvullende profielen om de
gevel af te werken. Mocht uw profiel er niet tussen zitten, dan kunnen wij
deze voor u maken met onze computergestuurde zetbank, passend bij uw
detail.

Flista rabatdelen van deze tijd
Duurzaam
Tot 50 jaar garantie
Onderhoudsarm
Geen branddrager
Volledig recyclebaar
Uw directe voordeel
Op maat leverbaar
Snel en eenvoudig te monteren
Geen dure koppelprofielen
Stijl afstand 60-80 mm
Vele kleuren leverbaar

Flista Exclusief
De Flista rabatdelen zijn ook leverbaar in zink, RVS, koper of aluminium.
Deze vorm van Flista rabatdelen kennen dezelfde maten, dus ook met
deze materialen ben u gegarandeerd van een karakteristieke uitstraling
van uw gevel!

Flista Zetwerk
Flista zetwerk staat garant voor een strakke afwerking van uw woning,
bedrijfspand, woonark etc. Door jarenlange ervaring en specialistische
kennis is het mogelijk om zetwerk in allerlei soorten, maten en rondingen
op maat te leveren.
Voor meer informatie over de Flista producten:

