
PERGOTOP
AG.PLASTICS

.

ALU-SANDWICHPANEEL 
VOOR VERANDA 

vraag ook naar onze verandaprofielensystemen Pergolux®, Climax®, Climalite® 

voor meer informatie : info@agplastics.com
 www.pergotop.be

SUPER-ISOLEREND
Pergotop® Alu-sandwichplaten worden op dezelfde manier geplaatst als de lichtdoorlatende
meerwandige kunststofplaten. Door de  isolatiekern is de U-waarde uitzonderlijk goed : 
0,8 W/m2 .K voor 32 mm en 0,4 W/m2.K voor 57 mm platen.

GELUIDSISOLEREND

Dankzij de extra dikke akoestische laag net onder de alu-buitenzijde van de Pergotop® plaat 
worden contactgeluiden van regen en hagel heel sterk getemperd. Ideaal voor meer akoestisch 
comfort in uw veranda. 

VOORDELIGE CONSTRUCTIE

Door de  grote plaatbreedte tot 1230 mm bekomt u een budgetvriendelijke draagconstructie. 

BRANDVERTRAGEND
Pergotop® Alu-sandwichplaten vallen in brandklasse M1 (zelfdovend): een extra veiligheids-
waarborg.

ONDERHOUDSVRIENDELIJKE EN
ESTHETISCHE AFWERKING

Pergotop® wordt gelakt geleverd (wit/wit, ardoise/wit, tuile/wit). Het oppervlak is glad en 
uiterst onderhoudsvriendelijk, zowel binnen als buiten.
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 TECHNISCHE FICHE PERGOTOP® ALU SANDWICHPANELEN

DEALER

16 MM

STRUCTUUR

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
uitvoering : - wit RAL 9010/wit RAL 9010
                   - unikleuren en motieven op aanvraag

U-waarde :   1,8 W/m2.K
gewicht :    4700 g/m2

lichttransmissie :  0%
brandklasse :  B, s2, do

32 MM
STRUCTUUR

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
uitvoering :  - wit RAL 9010/wit RAL 9010
                    - unikleuren en motieven op aanvraag

U-waarde :   0,9 W/m2.K
gewicht :    5500 g/m2 (1200 mm)
                  5200 g/m2 (1230 mm)
lichttransmissie :    0%
brandklasse :  C, s2, do (1200 mm)
                       

M1 (1230 mm)

32 MM 
STRUCTUUR

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
uitvoering :  - wit RAL 9010/wit RAL 9010
                    - ardoise/wit RAL 9010
                    - tuile/wit RAL 9010

U-waarde :   0,8 W/m2.K
gewicht :    5500 g/m2 (1200 mm)
                                    5400 g/m2 (1230 mm)
lichttransmissie :    0%
brandklasse :  M1, 
                       B, s2, do
met extra geluidsdempende laag
(2 decibel t.o.v. de gewone Pergotop®)

57 MM 
STRUCTUUR

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
uitvoering :  - wit RAL 9010/wit RAL 9010
                    - ardoise/wit RAL 9010
U-waarde :   0,4 W/m2.K
gewicht :    7000 g/m2 

lichttransmissie :  0%
brandklasse :  M1
met extra geluidsdempende laag

schaal 1/1

dikte:
32 mm

breedte:
1200 mm 

polyethyleenschuim
(enkel bij akoestiek)
dikte 3 mm

extra dikke akoestische laag
Pergotop®

dikte 5 mm

dikte:
32 mm

breedte:
1230 mm 

DWARSDOORSNEDE
COUPE TRANSVERSALE

 
dikte:

16 mm
breedte:

1200 mm

voorgelakte aluplaat
met omgeplooide langsrand
dikte 0,8 mm

schaal 1/1

dikte:
32 mm

breedtes:
1200 mm
1230 mm

schaal 1/1

dikte:
57 mm

breedte:
1200 mm

schaal 1/1

polyethyleenschuim
(enkel bij akoestiek)
dikte 5 mm

schaal 1/1

geëxtrudeerd 
polystyreenschuim 

PERGOTOP® STANDAARD PERGOTOP® AKOESTIEK


