
ALUMINIUM PROFIELEN

POLYCARBONAAT PLATEN



PROFIELEN EN PLATEN
innovatief en hoge kwaliteit

Pext heeft een zeer uitgebreid assortiment aluminium profielen 
voor de montage van diverse soorten beglazing, zoals: 
polycarbonaat platen, acrylaat, veiligheidsglas en zelfs 
zonnepanelen.

Met de verschillende klemprofielen, rubbers en 
bevestigingsmaterialen kan elk daksysteem op maat worden 
gemaakt.

Uniek bij Pext is dat alles precies op maat wordt geleverd.  
 
Bij de aluminium profielen en rubbers gaat prijsberekening 
per millimeter. Handelslengtes, maximale afmetingen en 
uitzonderingen staan per product vermeld. Er worden dus 
alleen de kosten van de netto lengte berekend! Uiteraard 
leveren wij ook volle lengtes.

De aluminium profielen zijn van hoge kwaliteit. Alle profielen 
worden geproduceerd onder de EN 15088-1:2005 en EN 
755-1 normen. De aluminium samenstelling is voornamelijk 
EN AW-6060 en/of DIN AIMgSI 0,5 F22 kwaliteit.

Een selectie profielen en sier-kliklijsten worden gepoedercoat 
(Qualicoat) geleverd. De EPDM beglazingsrubbers voor het 
maken van een waterdichte aansluiting tussen bijvoorbeeld 
de bovenconstructie en beglazing zijn leverbaar in 
verschillende diktes.

De polycarbonaat platen worden altijd geleverd 
met beschermfolie en afgeplakt met transporttape. 
Prijsberekeningen gaan per m2 voor standaard voorraad 
platen. Bij maatwerk platen wordt de gehele plaat 
doorberekend. De platen dienen aan de bovenzijde 
te worden afgeplakt met gesloten AntiDust tape en de 
onderkant met geperforeerde AntidDust tape.



DE COLLECTIE
alles voor daksystemen



compleet profielsysteem
PROFIELSETS



Profielsets met oplegrubber

Profielsets met oplegrubber en kliklijst

artikelnummer 1230012

omschrijving
koppelprofiel:  
oplegrubber + 
afdekprofiel

breedte 58 mm

dikte variabel

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 9,50

artikelnummer 1230300

omschrijving
Oplegrubber + afdek-
profiel + kliklijst midden

breedte 60 mm

dikte variabel mm

max. lengte 7050 mm

kleur RAL7016/9005/9010

eenheid m1

verkoop prijs 16,16

artikelnummer 1230112

omschrijving
Zijprofiel 10: 

oplegrubber + zijsluitpro-
fiel voor 10mm

breedte 58 mm

dikte 23 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 11,07

artikelnummer 1230400

omschrijving
Oplegrubber + zij-

sluitprofiel 10 + kliklijst 
zijkant

breedte 61 mm

dikte 70 mm

max. lengte 7050 mm

kleur RAL7016/9005/9010

eenheid m1

verkoop prijs 23,10

artikelnummer 1230212

omschrijving
Zijprofiel 16: 

oplegrubber + zijsluitpro-
fiel voor 16mm

breedte 58 mm

dikte 29 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 11,74

artikelnummer 1230500

omschrijving
Oplegrubber + zij-

sluitprofiel 16 + kliklijst 
zijkant

breedte 61 mm

dikte 70 mm

max. lengte 7050 mm

kleur RAL7016/9005/9010

eenheid m1

verkoop prijs 23,76
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Profielsets met onderprofiel

Profielsets met onderprofiel en kliklijst

artikelnummer 1230612

omschrijving
Onderprofiel 7,5mm + 

afdekprofiel

breedte 58 mm

dikte variabel

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 14,26

artikelnummer 1230900

omschrijving
Onderprofiel 7,5mm + 
afdekprofiel + kliklijst 

midden

breedte 60 mm

dikte variabel

max. lengte 7050 mm

kleur RAL7016/9005/9010

eenheid m1

verkoop prijs 20,99

artikelnummer 1230712

omschrijving
Onderprofiel 7,5mm + 

afdekprofiel voor 10mm

breedte 58 mm

dikte 30 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 15,66

artikelnummer 1231000

omschrijving
Onderprofiel 7,5mm + 

zijsluitprofiel 10 + kliklijst 
midden

breedte 61 mm

dikte 70 mm

max. lengte 7050 mm

kleur RAL7016/9005/9010

eenheid m1

verkoop prijs 27,93

artikelnummer 1230812

omschrijving
Onderprofiel 7,5mm + 

afdekprofiel voor 16mm

breedte 58 mm

dikte 36 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 16,45

artikelnummer 1231100

omschrijving
Onderprofiel 7,5mm + 

zijsluitprofiel 16 + kliklijst 
midden

breedte 61 mm

dikte 70 mm

max. lengte 7050 mm

kleur RAL7016/9005/9010

eenheid m1

verkoop prijs 28,72
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Profielsets 78 mm met onderprofiel 58 mm

Profielsets 78 mm met onderprofiel en kliklijst

artikelnummer 1238200

omschrijving
Onderprofiel Solar + 
afdekprofiel Solar + 

kliklijst midden

breedte 80 mm

dikte variabel

max. lengte 7050 mm

kleur RAL7016/9005/9010

eenheid m1

verkoop prijs 31,82

artikelnummer 1238000

omschrijving
Onderprofiel Solar + 

afdekprofiel Solar

breedte 78 mm

dikte variabel

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 23,10

artikelnummer 1238300

omschrijving
Onderprofiel Solar + 
zijsluitprofiel Solar + 

kliklijst zijkant

breedte 82 mm

dikte 70 mm

max. lengte 7050 mm

kleur RAL7016/9005/9010

eenheid m1

verkoop prijs 40,41

artikelnummer 1238100

omschrijving
Onderprofiel Solar + 

zijsluitprofiel Solar

breedte 78 mm

dikte 30 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 25,21

artikelnummer 1239000

omschrijving
Onderprofiel 7,5mm + 

afdekprofiel  
dwarsverbinding

breedte 58 mm

dikte variabel

max. lengte 7050 mm

kleur RAL9005

eenheid m1

verkoop prijs 18,06
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innovatieve aluminium profielen
PROFIELEN



Onderprofiel 78 mm

Afdekprofiel 78 mm

artikelnummer 1221312

omschrijving
Afdekprofiel 78mm, 

alu, schroefbaar zonder 
beglazingsrubbers

breedte 76 mm

dikte 11 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 7,60

artikelnummer 1223212

omschrijving
Onderprofiel 78mm  

zonder  
beglazingsrubbers

breedte 78 mm

dikte 10 mm

max. lengte 7050 mm

kleur RAL9005/bruut

eenheid m1

verkoop prijs 7,19

artikelnummer 1221413

omschrijving
Afdekprofiel 78mm, alu, 

schroefbaar met  
beglazingsrubbers 6mm

breedte 76 mm

dikte 11 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 9,75

artikelnummer 1221412

omschrijving

Afdekprofiel 78mm, alu, 
schroefbaar met  

beglazingsrubbers 
2,5mm

breedte 76 mm

dikte 11 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 9,07

artikelnummer 1221912

omschrijving
Onderprofiel 78mm  

met beglazingsrubbers 
2,5mm

breedte 78 mm

dikte 10 mm

max. lengte 7050 mm

kleur RAL9005/bruut

eenheid m1

verkoop prijs 12,36
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Afdekprofiel 58 mm

artikelnummer 1220812

omschrijving
Afdekprofiel, alu, 

schroefbaar, zonder 
beglazingsrubbers

breedte 56 mm

dikte 8 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 5,37

artikelnummer 1221112

omschrijving

Zijsluitprofiel 16, alu, 
schroefbaar, met  

vullat/rubber, voor 
16mm 

breedte 56 mm

dikte 24 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 9,05

artikelnummer 1221012

omschrijving

Zijsluitprofiel 10, alu, 
schroefbaar, met  

vullat/rubber, voor 
10mm

breedte 56 mm

dikte 18 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 8,25

artikelnummer 1220912

omschrijving

Afdekprofiel, alu, 
schroefbaar, met  

beglazingsrubbers 
2,5mm

breedte 56 mm

dikte 10 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 6,82

artikelnummer 1221246

omschrijving
Afdekprofiel dwarsver-

binding, schroefbaar met 
beglazingsrubbers

breedte 58 mm

dikte 2 mm

max. lengte 7050 mm

kleur RAL9005

eenheid m1

verkoop prijs 8,47
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artikelnummer 1223112

omschrijving
Onderprofiel 58mm  

zonder  
beglazingsrubbers

breedte 58 mm

dikte 10 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 6,16

artikelnummer 1221712

omschrijving
Onderprofiel 58x22mm 
met beglazingsrubbers 

2,5mm

breedte 58 mm

dikte 22 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 13,84

Onderprofiel 58 mm

artikelnummer 1221512 1221646

omschrijving

Onderprofiel 
58mm met be-

glazingsrubbers 
2,5mm

Onderprofiel 
58mm met be-

glazingsrubbers 
2,5mm

breedte 58 mm 58 mm

dikte 10 mm 10 mm

max. lengte 7050 mm 7050 mm

kleur bruut RAL9005

eenheid m1 m1

verkoop prijs 7,64 9,75

Aluminium L profiel

artikelnummer 1240412 1240500

omschrijving
L-profiel 

40x30x2mm
L-profiel 

40x30x2mm

breedte 40 mm 40 mm

dikte 30 mm 30 mm

max. lengte 6000 mm 6000 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid m1 m1

verkoop prijs 4,26 5,70

artikelnummer 1240612 1240600

omschrijving
L-profiel 

80x80x3mm
L-profiel 

80x80x3mm

breedte 80 mm 80 mm

dikte 80 mm 80 mm

max. lengte 6000 mm 6000 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid m1 m1

verkoop prijs 12,36 17,44

artikelnummer 1240312

omschrijving
L-profiel  

30x20x2mm

breedte 30 mm

dikte 20 mm

max. lengte 6000 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 2,89
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Kliklijst

artikelnummer 1222823

omschrijving
Kliklijst sierprofiel  

zijkant 82mm, verlengd 
met lip

breedte 82 mm

dikte 70 mm

max. lengte 7050 mm

kleur
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid m1

verkoop prijs 15,62

artikelnummer 1222723

omschrijving
Kliklijst sierprofiel  

midden 80mm

breedte 80 mm

dikte 20 mm

max. lengte 7050 mm

kleur
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid m1

verkoop prijs 9,07

artikelnummer 1222512 1222500

omschrijving
Kliklijst sierprofiel  

midden 60mm
Kliklijst sierprofiel  

midden 60mm

breedte 60 mm 60 mm

dikte 20 mm 20 mm

max. lengte 7050 mm 7050 mm

kleur bruut RAL7016/9005/9010

eenheid m1 m1

verkoop prijs 4,88 6,94

artikelnummer 1222612 1222600

omschrijving
Kliklijst sierprofiel  

zijkant 61mm, verlengd 
met lip

Kliklijst sierprofiel  
zijkant 61mm, verlengd 

met lip

breedte 61 mm 61 mm

dikte 70 mm 70 mm

max. lengte 7050 mm 7050 mm

kleur bruut RAL7016/9005/9010

eenheid m1 m1

verkoop prijs 10,00 12,48
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artikelnummer 1220112 1220200

omschrijving

U-profiel, 
afsluitprofiel 
16 mm met 
druprand

U-profiel, 
afsluitprofiel 
16 mm met 
druprand

breedte 20 mm 20 mm

dikte 19 mm 19 mm

max. lengte 6050 mm 6050 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid m1 m1

verkoop prijs 3,06 4,05

artikelnummer 1220012

omschrijving
U-profiel, afsluitprofiel 
10 mm met druprand

breedte 10 mm

dikte 12 mm

max. lengte 6300 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 2,98

artikelnummer 1220412

omschrijving
Koker 20x20mm met 
16mm flens/U-profiel

breedte 20 mm

dikte 39 mm

max. lengte 7020 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 4,55

artikelnummer 1220512

omschrijving
H-profiel voor16mm 

plaat, koker 20x20mm 
met dubbele flens

breedte 20 mm

dikte 58 mm

max. lengte 7020 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 6,28

artikelnummer 1220312

omschrijving
U-profiel, afsluitprofiel 
32 mm met druprand

breedte 19 mm

dikte 35 mm

max. lengte 6300 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 4,92

Afsluitprofiel

Kokerprofiel
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artikelnummer 1220612

omschrijving
Vullat 10 met koppel-

groef afdekprofiel, voor 
10mm plaat

breedte 11 mm

dikte 12 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 2,44

artikelnummer 1220712

omschrijving
Vullat 16 met koppel-

groef afdekprofiel, voor 
16mm plaat

breedte 12 mm

dikte 18 mm

max. lengte 7050 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 3,18

Vullat

artikelnummer 1211146 1211246

omschrijving
isolator laag
kuststof zwart

isolator hoog
kuststof zwart

breedte 10 mm 10 mm

dikte 28,2 mm 40,2 mm

max. lengte 7000 mm 7000 mm

kleur zwart zwart

eenheid m1 m1

verkoop prijs 3,10 4,12

Isolator
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Afdekprofiel klik 56 mm

Onderprofiel klik 56 mm

artikelnummer 1225012 1225112 1225212 1225312 1225412

omschrijving

Afdekprofiel klik 
zonder  

beglazings-
rubber

Afdekprofiel klik 
zonder  

beglazings-
rubber

Afdekprofiel klik 
zonder  

beglazings-
rubber

Afdekprofiel klik 
zonder  

beglazings-
rubber

Afdekprofiel klik 
zonder  

beglazings-
rubber

breedte 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm

dikte 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

max. lengte 2510 mm 3010 mm 3510 mm 4010 mm 6050 mm

kleur bruut bruut bruut bruut bruut

eenheid stuk stuk stuk stuk stuk

verkoop prijs 10,79 12,94 15,08 17,23 26,00

artikelnummer 1226012 1226112 1226212 1226312 1226412

omschrijving

Onderprofiel 
klik zonder  
beglazings-

rubber

Onderprofiel 
klik zonder  
beglazings-

rubber

Onderprofiel 
klik zonder  
beglazings-

rubber

Onderprofiel 
klik zonder  
beglazings-

rubber

Onderprofiel 
klik zonder  
beglazings-

rubber

breedte 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm

dikte 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

max. lengte 2510 mm 3010 mm 3510 mm 4010 mm 6050 mm

kleur bruut bruut bruut bruut bruut

eenheid stuk stuk stuk stuk stuk

verkoop prijs 10,29 12,34 14,39 16,44 24,80
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Zijsluitprofiel klik 56 mm

Muuraansluitprofiel

artikelnummer 1227012 1227112 1228212 1228312 1228412

omschrijving

Zijsluitprofiel 
klik zonder 
beglazings-

rubber

Zijsluitprofiel 
klik zonder 
beglazings-

rubber

Zijsluitprofiel 
klik zonder 
beglazings-

rubber

Zijsluitprofiel 
klik zonder 
beglazings-

rubber

Zijsluitprofiel 
klik zonder 
beglazings-

rubber

breedte 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm

dikte 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

max. lengte 2510 mm 3010 mm 3510 mm 4010 mm 6050 mm

kleur bruut bruut bruut bruut bruut

eenheid m1 m1 m1 m1 m1

verkoop prijs 12,45 14,93 17,40 19,88 30,00

artikelnummer 1222912 1223000

omschrijving

Muuraansluit-
profiel met 

afsluitrubber 
56mm

Muuraansluit-
profiel RAL met 

afsluitrubber 
66mm

breedte 50 mm 50 mm

dikte 40 mm 40 mm

max. lengte 7150 mm 7150 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid m1 m1

verkoop prijs 11,74 14,83
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Gootprofiel

Nokstuk

artikelnummer 1510600

omschrijving
Aluminium 
siergoot  

halfrond RAL

breedte 125 mm

dikte 95 mm

max. lengte 6150 mm

kleur
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid m1

verkoop prijs 27,44

artikelnummer 1222112 1222200

omschrijving
Nokstuk, 

aluminium 
zetstuk140mm

Nokstuk, 
aluminium 

zetstuk140mm

breedte 140 mm 140 mm

dikte variabel variabel

max. lengte 7150 mm 7150 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid m1 m1

verkoop prijs 12,36 16,12

artikelnummer 1222312 1222400

omschrijving

Nokstuk, 
aluminium 

zetstuk140mm 
met 66mm 

afsluitrubber

Nokstuk, 
aluminium 

zetstuk140mm 
met 66mm 

afsluitrubber

breedte 140 mm 140 mm

dikte variabel variabel

max. lengte 7150 mm 7150 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid m1 m1

verkoop prijs 18,84 23,14

artikelnummer 1510012

omschrijving Aluminium bakgoot recht

breedte 125 mm

dikte 65 mm

max. lengte 6150 mm

kleur bruut

eenheid m1

verkoop prijs 20,95
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luxe afwerking
EINDSCHOTJES



Eindschotje

artikelnummer 1340012

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 
laag, plaatstopper met 

RVS schroef

breedte 56 mm

dikte 2 mm

lengte 35 mm

kleur bruut

eenheid stuk

verkoop prijs 1,86

artikelnummer 1340912

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 

78mm hoog, 
plaatstopper

breedte 78 mm

dikte 2 mm

lengte 60 mm

kleur bruut

eenheid stuk

verkoop prijs 4,05

artikelnummer 1340812

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 

78mm laag, 
plaatstopper

breedte 78 mm

dikte 2 mm

lengte 48 mm

kleur bruut

eenheid stuk

verkoop prijs 2,89

artikelnummer 1340112

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 
hoog, plaatstopper met 

RVS schroef

breedte 56 mm

dikte 2 mm

lengte 60 mm

kleur bruut

eenheid stuk

verkoop prijs 2,31
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Eindschotje voor kliklijst

artikelnummer 1340212 1340200

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 

kliklijst midden laag, 
plaatstopper

Eindschotje afdekprofiel 
kliklijst midden laag, 

plaatstopper RAL

breedte 59,5 mm 59,5 mm

dikte 2 mm 2 mm

lengte 50 mm 50 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid stuk stuk

verkoop prijs 2,36 4,88

artikelnummer 1341023

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 

78mm kliklijst midden 
laag, plaatstopper RAL

breedte 79,2 mm

dikte 2 mm

lengte 59 mm

kleur
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid stuk

verkoop prijs 6,20

artikelnummer 1341123

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 

78mm kliklijst midden 
hoog, plaatstopper RAL

breedte 79,2 mm

dikte 2 mm

lengte 81 mm

kleur
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid stuk

verkoop prijs 7,36

artikelnummer 1340312 1340300

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 

kliklijst midden hoog, 
plaatstopper

Eindschotje afdekprofiel 
kliklijst midden hoog, 

plaatstopper RAL

breedte 59,5 mm 59,5 mm

dikte 2 mm 2 mm

lengte 70 mm 70 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid stuk stuk

verkoop prijs 2,44 5,00
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Eindschotje voor kliklijst zijkant

artikelnummer 1341223

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 

78mm kliklijst zijkant 
laag, plaatstopper RAL

breedte 81,5 mm

dikte 2 mm

lengte 59 mm

kleur
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid stuk

verkoop prijs 6,20

artikelnummer 1341323

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 

78mm kliklijst zijkant 
hoog, plaatstopper RAL

breedte 81,5 mm

dikte 2 mm

lengte 81 mm

kleur
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid stuk

verkoop prijs 7,36

artikelnummer 1340412 1340400

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 

kliklijst zijkant laag, 
plaatstopper

Eindschotje afdekprofiel 
kliklijst zijkant laag, 
plaatstopper RAL

breedte 61,5 mm 61,5 mm

dikte 2 mm 2 mm

lengte 50 mm 70 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid stuk stuk

verkoop prijs 2,36 4,88

artikelnummer 1340512 1340500

omschrijving
Eindschotje afdekprofiel 

kliklijst zijkant hoog, 
plaatstopper

Eindschotje afdekprofiel 
kliklijst zijkant hoog, 

plaatstopper RAL

breedte 61,5 mm 61,5 mm

dikte 2 mm 2 mm

lengte 70 mm 70 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid stuk stuk

verkoop prijs 2,44 5,00
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Eindschotje voor muuraansluitprofiel

Eindschotje voor nokstuk Kopschot bakgoot/siergoot

artikelnummer 1341412 1341500

omschrijving
Eindschotje 

nokstuk
Eindschotje 
nokstuk RAL

breedte 126 mm 126 mm

dikte 2 mm 2 mm

lengte 50 mm 50 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid stuk stuk

verkoop prijs 4,75 8,14

artikelnummer 1510312

omschrijving
Kopschot 
aluminium 
bakgoot

breedte 125 mm

dikte 2 mm

lengte 65 mm

kleur bruut

eenheid stuk

verkoop prijs 3,97

artikelnummer 1510900

omschrijving
Kopschot 
aluminium 

siergoot RAL

breedte 125 mm

dikte 2 mm

lengte 95 mm

kleur
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid stuk

verkoop prijs 8,68

artikelnummer 1340612

omschrijving
Eindschotje muuraansluit-
profiel met RVS schroef

breedte 50 mm

dikte 2 mm

lengte 60 mm

kleur bruut

eenheid stuk

verkoop prijs 2,44

artikelnummer 1340712 1340700

omschrijving
Eindschotje muuraan-

sluitprofiel hoog met RVS 
schroef

Eindschotje muuraan-
sluitprofiel hoog RAL met 

RVS schroef

breedte 50 mm 50 mm

dikte 2 mm 2 mm

lengte 90 mm 90 mm

kleur bruut
RAL7016/ 

9005/9010

eenheid stuk stuk

verkoop prijs 2,89 5,41
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waterdichte aansluiting
RUBBER



Oplegrubber

Afsluitrubber

artikelnummer 1210046 1210146

omschrijving
Oplegrubber 
EPDM 58mm

Oplegrubber 
EPDM 58mm 

80m doos

breedte 58 mm 58 mm

dikte 3 mm 3 mm

max. lengte 80 m 80 m

kleur zwart zwart

eenheid m1 80 m1

verkoop prijs 2,71 181,82

artikelnummer 1210946

omschrijving Afsluitrubber 56mm

breedte 56 mm

dikte 3,5 mm

max. lengte 60 m

kleur zwart

eenheid m1

verkoop prijs 3,29

artikelnummer 1211046

omschrijving Afsluitrubber 66mm

breedte 66 mm

dikte 3,5 mm

max. lengte 60 m

kleur zwart

eenheid m1

verkoop prijs 3,57
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Beglazingsrubber

artikelnummer 1211546 1211646

omschrijving
Beglazingsrub-
ber klikprofiel 

20,5m

Beglazingsrub-
ber klikprofiel 

30,5m

breedte 14,3 mm 14,3 mm

dikte 6,5 mm 6,5 mm

max. lengte 20,5 m 30,5 m

kleur zwart zwart

eenheid 20,5 m1 30,5 m1

verkoop prijs 18,64 27,73

artikelnummer 1210546

omschrijving
Beglazingsrubber 6mm 
t.b.v. dwarsverbinding in 

afdekprofiel

breedte 11 mm

dikte 6 mm

max. lengte 200 m

kleur zwart

eenheid m1

verkoop prijs 1,07

artikelnummer 1210846

omschrijving
Beglazingsrubber dwars-

verbindingsprofiel

breedte 22 mm

dikte 2 mm

max. lengte 200 m

kleur zwart

eenheid m1

verkoop prijs 1,23

artikelnummer 1210746

omschrijving Beglazingsrubber 10mm

breedte 14 mm

dikte 10,5 mm

max. lengte 100 m

kleur zwart

eenheid m1

verkoop prijs 1,82

26

artikelnummer 1210246 1210346

omschrijving
Beglazingsrub-

ber 2,5mm

Beglazings-
rubber 2,5mm 

doos 200m

breedte 12 mm 12 mm

dikte 3 mm 3 mm

max. lengte 200 m 200 m

kleur zwart zwart

eenheid m1 200 m1

verkoop prijs 0,79 136,36





sterker dan glas
POLYCARBONAAT PLATEN



artikelnummer 1102000 1102000 1102000 1102000 1102000 1102000 1102000 1102000

breedte 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm

dikte 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

max. lengte 2500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm 3500 mm 3500 mm 4000 mm 4000 mm

kleur helder opaal helder opaal helder opaal helder opaal

LTA 59% 53% 59% 53% 59% 53% 59% 53%

TST 58% 52% 58% 52% 58% 52% 58% 52%

eenheid stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk

verkoop prijs 48,72 48,72 58,64 58,64 67,73 67,73 77,64 77,64

Lexan UV X-structuur

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. 
Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als 
synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de 
beste kwaliteit. 

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- 
en geluidsisolerend en leverbaar in zeer stijve constructieve 
uitvoeringen.

Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere 
kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met 
een zéér hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn 
maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in een overkapping 
ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Hierdoor 
blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De 
polycarbonaat platen zijn leverbaar in helder of opaal.

Geluidsreductie: 21dB K=1,88W/m2K 
Afname per volle plaat

Toeslagen polycarbonaat:
Zagen van de polycarbonaat platen inclusief schoonblazen, prijs per zaagsnede:
Afplakken met Antidust tape, 2x gesloten, prijs per plaat:
Afplakken met Antidust tape, 1x geperforeerd en 1x gesloten, prijs per plaat:

6,50
6,50
7,00

LEXANTM

polycarbonaat

De merknaam Lexan Thermoclear staat voor een 
uitgebreid programma meerwandige polycarbonaat 
platen.

Unieke kenmerken:

Nagenoeg onbreekbaar

Licht van gewicht

Volledig UV-bestendig door coating in materiaal

Koud te buigen

Thermisch isolerend en energiebesparend

10 jaar garantie
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artikelnummer 1100100 1100100

breedte 1050 mm 1050 mm

dikte 10 mm 10 mm

max. lengte 7000 mm 7000 mm

kleur helder opaal

LTA 81% 64%

TST 80% 68%

eenheid m2 m2

verkoop prijs 18,97 18,97

artikelnummer 1100200 1100200 1100200 1100200 1100200 1100200

breedte 980 mm 980 mm 1050 mm 1050 mm 1200 mm 1200 mm

dikte 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

max. lengte 7000 mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm

kleur helder opaal helder opaal helder opaal

LTA 74% 63% 74% 63% 74% 63%

TST 78% 69% 78% 69% 78% 69%

eenheid m2 m2 m2 m2 m2 m2

verkoop prijs 24,38 24,38 24,38 24,38 29,71 29,71

artikelnummer 1101103 1101203

breedte 980 mm 1050 mm

dikte 16 mm 16 mm

max. lengte 7000 mm 7000 mm

kleur
IR gold/
helder

IR gold/
helder

LTA 48% 48%

TST 27% 27%

eenheid m2 m2

verkoop prijs 40,91 40,91

Luxlife IR Gold 1UVLexan Thermoclear 2UV 2RS

Lexan Thermoclear 2UV 3TS

VOORRAAD

Geluidsreductie: 19dB, K=3,02W/m2K
Leverbaar op lengtes <7000mm

Geluidsreductie: 21dB, K=2,27W/m2K
Leverbaar op lengtes <7000mm

Geluidsreductie: 21dB, K=2,0W/m2K 
Leverbaar op lengtes <7000mm
Op bestelling
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artikelnummer 1100000 1100000

breedte 1050 mm 2100 mm

dikte 6 mm 6 mm

max. lengte 7000 mm 7000 mm

kleur helder helder

LTA 82% 82%

TST 82% 82%

eenheid m2 m2

verkoop prijs 15,29 15,29

artikelnummer 1100300 1100300 1100300 1100300 1100300 1100300

breedte 980 mm 980 mm 1050 mm 1050 mm 1200 mm 1200 mm

dikte 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

max. lengte 7000 mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm

kleur helder opaal helder opaal helder opaal

LTA 59% 53% 59% 53% 59% 53%

TST 58% 52% 58% 52% 58% 52%

eenheid m2 m2 m2 m2 m2 m2

verkoop prijs 28,88 28,88 28,88 28,88 31,36 31,36

1101400 1101400

1250 mm 1250 mm

25 mm 25 mm

7000 mm 7000 mm

helder opaal

57% 49%

65% 54%

m2 m2

40,45 40,45

artikelnummer 1101500 1101500

breedte 1200 mm 1200 mm

dikte 32 mm 32 mm

max. lengte 7000 mm 7000 mm

kleur helder opaal

LTA 55% 48%

TST 56% 48%

eenheid m2 m2

verkoop prijs 45,41 45,41

Lexan Thermoclear 2UV 2RS Lexan 2UV 5X

Lexan Thermoclear 2UV 5X

OP BESTELLING

Geluidsreductie: 21dB, K=1,88W/m2K
Leverbaar op lengtes <7000mm
Op bestelling

Geluidsreductie: 21dB, K=1,51W/m2K
Leverbaar op lengtes 6000/7000mm
Op bestelling

Geluidsreductie: 21dB, K=3,56W/m2K
Leverbaar op lengtes 3000/3500/6000/7000mm
Op bestelling

Geluidsreductie: 25dB, K=1,32W/m2K
Leverbaar op lengtes 6000/7000mm
Op bestelling
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perfecte montage
TOEBEHOREN

Lexan 2UV 5X



artikelnummer 1310044 1319144

omschrijving
Antidust tape gesloten 

G3638
Antidust tape gesloten 

G3638 rol

breedte 38 mm 38 mm

dikte 0,2 mm 0,2 mm

max. lengte 50 m 50 m

kleur grijs grijs

eenheid m1 50 m

verkoop prijs 0,66 26,40

artikelnummer 1310144 1319244

omschrijving
Antidust tape  

geperforeerd AD3438

Antidust tape  
geperforeerd AD3438 

rol

breedte 38 mm 38 mm

dikte 0,2 mm 0,2 mm

max. lengte 33 m 50 m

kleur grijs grijs

eenheid m1 33 m

verkoop prijs 1,20 35,74

Antidust tape en afdichtingsband

artikelnummer 1310244 1319344

omschrijving
Antidust tape gesloten 

G3650
Antidust tape gesloten 

G3650 rol

breedte 50 mm 50 mm

dikte 0,2 mm 0,2 mm

max. lengte 50 m 50 m

kleur grijs grijs

eenheid m1 50 m

verkoop prijs 1,24 49,50

artikelnummer 1310344 1319444

omschrijving
Antidust tape  

geperforeerd AD3450

Antidust tape  
geperforeerd AD3450 

rol

breedte 50 mm 50 mm

dikte 0,2 mm 0,2 mm

max. lengte 33 m 33 m

kleur grijs grijs

eenheid m1 33 m

verkoop prijs 2,69 78,51
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artikelnummer 1310512

omschrijving Aluband, bitumenband

breedte 100 mm

dikte 1,4 mm

max. lengte 10 m

kleur alu

eenheid 10 m

verkoop prijs 24,75

artikelnummer 1310746

omschrijving
Schuimband, één zijde 

zelfklevend 10 mm band

breedte 10 mm

dikte 10 mm

max. lengte 100 m

kleur zwart

eenheid m1

verkoop prijs 0,91

artikelnummer 1310930

omschrijving
Siliconenkit, koker 310ml, 

NF transparant

breedte n.v.t.

dikte n.v.t.

max. lengte 310 ml

kleur transparant

eenheid stuk

verkoop prijs 6,57

artikelnummer 1320152 1320155 1320252 1320255

omschrijving
RVS houtschroef 5x30 

bolkop Torx VPE 20
RVS houtschroef 5x30 

bolkop Torx VPE 50
RVS houtschroef 5x50 

bolkop Torx
RVS houtschroef 5x50 

bolkop Torx

breedte 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm

dikte 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

lengte 30 mm 30 mm 50 mm 50 mm

kleur RVS RVS RVS RVS

eenheid 20 stuks 50 stuks 20 stuks 50 stuks

verkoop prijs 2,07 5,37 3,22 7,85

1320451

RVS houtschroef 6x100 
bolkop Torx

8 mm

6 mm

100 mm

RVS

10 stuks

2,89

Schroeven

Afdichtingsband Kit
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artikelnummer 1325050 1325150 1325250 1325350 1325450 1325550 1325650 1325750 1325850

omschrijving
Profielschroef 
M6x20 RVS 
laagbolkop

Profielschroef 
M6x25 RVS 
laagbolkop

Profielschroef 
M6x30 RVS 
laagbolkop

Profielschroef 
M6x35 RVS 
laagbolkop

Profielschroef 
M6x40 RVS 
laagbolkop

Profielschroef 
M6x45 RVS 
laagbolkop

Profielschroef 
M6x50 RVS 
laagbolkop

Profielschroef 
M6x55 RVS 
laagbolkop

Profielschroef 
M6x60 RVS 
laagbolkop

breedte 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

dikte 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

lengte 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm

kleur RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS

eenheid stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk

verkoop prijs 0,14 0,15 0,17 0,20 0,23 0,25 0,26 0,31 0,33

artikelnummer 1320351 1320352 1320355

omschrijving
RVS houtschroef 5x70 

Torx met afdichtingsring
RVS houtschroef 5x70 

Torx met afdichtingsring
RVS houtschroef 5x70 

Torx met afdichtingsring

breedte 14 mm 14 mm 14 mm

dikte 5 mm 5 mm 5 mm

lengte 70 mm 70 mm 70 mm

kleur RVS RVS RVS

eenheid 10 stuks 20 stuks 50 stuks

verkoop prijs 2,48 4,55 10,33

1321750 1321852

Zelfborende plaatschroef 
RVS zeskant

Zelfborende plaatschroef 
RVS zeskant

8 mm 8 mm

5,5 mm 6,3 mm

50 mm 25 mm

RVS RVS

stuk stuk

0,26 0,29

Schroeven
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artikelnummer 1321050 1321150

omschrijving
Afdichtingsring RVS ring 

met EPDM rubber

Afdichtingsring RVS 
ring met EPDM rubber 

14x6,3mm

breedte 14 mm 14 mm

dikte 4,9 mm 6,3 mm

lengte n.v.t. n.v.t.

kleur RVS RVS

eenheid stuk stuk

verkoop prijs 0,08 0,08

1322641

Set - RVS houtschroef 
5x50 bolkop met steen-

plug 8x40 VPE12

7 mm

5 mm

50

RVS

12 stuks

4,09

1400515

Douglas Doken 24 stuks 
met speedboor

21 mm

21 mm

44

Douglas hout

set

32,98

Afdichtingsringen Plug + schroef Douglas Doken

artikelnummer 1323944

omschrijving
Dop, kunststof 

eindstuk voor koker 
20x20x1,5mm

breedte 20 mm

dikte 20 mm

lengte n.v.t.

kleur grijs

eenheid stuk

verkoop prijs 0,58

artikelnummer 1324144

omschrijving
T-stuk, 3-weg plat voor 
koker 20x20x1,5mm 

kunststof T-stuk

breedte 80 mm

dikte 20 mm

lengte n.v.t.

kleur grijs

eenheid stuk

verkoop prijs 1,12

artikelnummer 1324044

omschrijving
Hoekstuk, 2-weg voor 
koker 20x20x1,5mm 

kunststof kniestuk

breedte 52 mm

dikte 20 mm

lengte n.v.t.

kleur grijs

eenheid stuk

verkoop prijs 0,79

Kunststof eindstukken
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artikelnummer 1350544

omschrijving
Betonpoer met 4x M12 

draadhuls incl. bout, 
250x250x300mm

breedte 250 mm

dikte 300 mm

lengte 250 mm

kleur beton

eenheid stuk

verkoop prijs 28,93

1350612

Stelvoet hout voor 
staander, 220mm hoog, 

voetplaat 120mm

120 mm

220 mm

120 mm

bruut

stuk

20,62

1350812

Betonpoer met  
aluminium stelvoet

250 mm

520 mm

250 mm

bruut

stuk

49,55

1350912

Betonpoer antraciet met 
verstelbare plaat

150 mm

600 mm

150 mm

antraciet

stuk

37,19

LED verlichting Bladvanger

artikelnummer 1400214 1400215 1400216 1400217

omschrijving
Verlichtingset LED 6 

st. inbouwspot incl. 2x 
afstandsbediening, driver

Verlichtingset LED 10 
st. inbouwspot incl. 2x 

afstandsbediening, driver

Verlichtingset LED 6 st. 
opbouwspot incl. 2x 

afstandsbediening, driver

Verlichtingset LED 10 
st. opbouwspot incl. 2x 

afstandsbediening, driver

vermogen 3 W 3 W 3 W 3 W

dikte 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

licht 3000 K 3000 K 3000 K 3000 K

kleur brushed brushed brushed brushed

eenheid set set set set

verkoop prijs 197,52 268,60 197,52 268,60

Fundering
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artikelnummer 1540244

omschrijving
PVC gootuitloop 

bladvanger

breedte 76 mm

dikte 110 mm

lengte n.v.t.

kleur grijs

eenheid stuk

verkoop prijs 3.75



• PVC grijs: buis 80x2750mm, 2x 

bocht 45 gr, 2x beugel
24

• PVC wit: buis 80x2750mm, 2x 

bocht 45 gr, 2x beugel
29

• Zink: buis 80x3000mm, 2x 

bocht, 2x beugel met wrong
98

• Staal verzinkt: buis 80x2750mm, 

2x bocht 45 gr, 2x beugel
65

• Staal verzinkt gepoedercoat buis 

80x2750mm, 2x bocht 45 gr, 2x 

beugel in RAL7016/9005/9010

107

Aluminium Bakgoot

Zinken gootAluminium Siergoot zwart Aluminium Siergoot gebroken wit

Aluminium Siergoot antraciet

breedte in mm Bakgoot Siergoot RAL Zinken goot

3060 95,04 128,10 157,02

3270 99,17 132,23 157,02

4060 115,70 152,89 181,82

4340 123,97 161,16 185,95

5060 136,36 181,82 210,74

5410 144,63 190,08 219,01

6060 161,16 206,61 260,33

6480 177,69 231,40 260,33

7060 190,08 243,80 285,12

7550 198,35 260,33 301,65

8060 210,74 272,73 314,05

Gootsets Veranda’s

Het netjes afvoeren van hemelwater is 
belangrijk voor de levensduur van de 
overkapping. Het voorkomt inwateren van  
de houten constructie en opspattend vuil. 
Dit overbodige vocht kan leiden tot houtrot.

Voor het afvoeren van hemelwater 
leveren wij diverse bijpassende goten en 
afvoersets.

De goot kan op maat worden geleverd. 
Hiervoor dient de bovenliggende prijs te 
worden gehanteerd.

Afvoerset hemelwater voor veranda’s 
en terrasoverkappingen

Afvoersets



DUURZAAMHEID
met het oog op de toekomst

Aluminium is een duurzaam materiaal door de lange 
levensduur. Zo gaat aluminium tientallen jaren mee en ligt 
de ondergrens van de levensduur van aluminium in de 
bouwsector bij 60 jaar. 

Aluminium is het meest voorkomende metaal op aarde en 
wordt gewonnen uit bauxiet erts. Hierdoor wordt het in 
vergelijking met andere metalen niet snel schaars.

Voor een nog langere levensduur voorzien wij bepaalde 
systemen van een poedercoating. Zelfs dit is milieuvriendelijk.

Bij poedercoaten komen geen schadelijke stoffen in het 
milieu. Het overtollige poeder wordt afgezogen en opnieuw 
gebruikt. Bovendien komen er geen schadelijke solventen en 
oplosmiddelen vrij.

Bij Pext voelen we ons verantwoordelijk voor het effect dat we hebben op het klimaat en de aarde. Daarom proberen we onze ecologische 
voetafdruk zo laag mogelijk of zelfs neutraal te houden. We gebruiken duurzame materialen met een lange levensduur die na gebruik 
goed zijn te hergebruiken.

Aluminium heeft ook een lange levensloopcyclus. Aan 
het eind van de levensloop wordt het overgrote deel van 
aluminium gerecycled. Aluminium kan worden gerecycled 
zonder kwaliteitsafname.

Naast de lange levensduur is het materiaal ook 
onderhoudsarm. Hierdoor vereist aluminium minder 
onderhoud dan andere metalen.

Het kwaliteits polycarbonaat is zeer sterk en heeft daardoor 
een zeer lange levensduur. Daarnaast zijn deze kunststof 
platen goed te recyclen.

Een duurzame toekomst vraagt niet alleen om een innovatieve 
productiemethode, maar vooral ook om materialen die lang 
mee gaan.



Dit is Pext:

Robuust hout en duurzaam aluminium

Compleet pakket, eenvoudig te monteren

Volledig voorbereid en op maat

Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit

Duurzaam, solide en onderhoudsarm

Maatwerk mogelijk

Uitstekende service

Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum
 
0519 - 25 20 90 

contact@pext.nl
www.pext.nl

Vermelde prijzen zijn adviesverkoop prijzen exclusief btw. Druk- en typefouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. © Pext b.v.


