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Kantopsluiting

Productbeschrijving

Wij produceren kantopsluitingen in Corten staal en Verzinkt staal in vijf 
hoogten van 100, 150, 200, 290 en 390 mm. De dikte van het materiaal 
is 2 of 3 mm. We hebben een platte strip, met 90 graden gezette rand 
en een 180 graden geplette versie. Optioneel kunnen we de strips 
voorzien van bevestigingsgaten. De lengte is 2300 mm per strip. Deze 
zijn verkrijgbaar in pakketten van 10 of 25 strips.
Ook hebben we standaard hoekstukken. Projectmatig kunnen we 
deze ook op maat maken.

Specificaties
 

Belangrijk
 

Algemeen

Kantopsluiting is altijd voorzien van:

• Bovenrand gezet: 30 mm
• Geplette rand: 15 mm
• Rechte rand: 2 of 3 mm
• Lengte rechte stukken: 2300 mm
• Lengte en breedte hoeken: 300 mm
• Materiaaldikte: 2 of 3 mm
• Corten of Verzinkt

Opties

• Piketpalen hout en corten
• Dakvoeten
• Bevestigingsgaten incl. schroeven
• Projectmatig maatwerk

Corten

• Bruinoranje roestkleur
• Ongeroest geleverd
• Roestproces duurt 4-5 maanden
• BIO roestversneller verkrijgbaar

Verzinkt staal

• Grijs gevlekt patroon
• Dof na verloop van tijd
• Geen nabehandeling nodig

Aandachtspunten

• Na ontvangst dienen meteen alle verpakingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
• Corten producten worden ongeroest aangeleverd.
• Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
• Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
• Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
• Bij thermisch verzinkt plaatmateriaal kan het oppervlak licht gaan golven.

Onderhoud

• Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afspuiten met schoon leidingwater.  
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.
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Plaatsing

Plaatsing

Lassen

Schroeven
1. Plaats hardhouten piketpalen om de vorm van de 
kantopsluiting te bepalen. 

2. Als optie kunnen de strips van de kantopsluiting 
voorzien worden van gaatjes zodat ze eenvoudig vast 
te schroeven zijn. Er worden dan ook schroeven mee-
geleverd.

3. Kopmaat van de hardhouten piketpalen is 50x50 
mm. Piketpalen kunnen besteld worden in lengtes van 
400, 600 of 800 mm.
De piketpalen worden geleverd in pakketten van 20 
stuks.

1. Plaats corten piketpalen om de vorm van de kantop-
sluiting te bepalen. 

2. Las de corten kantopsluiting in een vloeiende vorm 
vast aan de piketpalen

3. Kopmaat van de Corten piketpalen is 30x30 mm en 
hebben een lengte van 600 mm. 
De piketpalen worden geleverd in pakketten van 20 
stuks.

Lassen /
schroeven1. Plaats corten dakvoeten om de vorm van de kantop-

sluiting te bepalen. 

2. Las of schroef de corten kantopsluiting in een vloei-
ende vorm vast aan de piketpalen. (Schroeven/pop-
nagels worden niet meegeleverd).

Let op! Dakvoeten kunnen alleen gebruikt worden in 
combinatie met 2 en 3 mm kantopsluiting.
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Modellen

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.furns.com.

Kantopsluiting

Kantopsluiting recht Kantopsluiting gezet Kantopsluiting geplet

Kantopsluiting hoek recht Kantopsluiting hoek gezet Kantopsluiting hoek geplet
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Accessoires

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roes-
ten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgba-
re BIO roestversneller kan dit proces versneld worden.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis 
aagebracht worden.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Corten vernis

Roestversneller

Accessoires

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. 
Kijk op www.furns.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.


