
Anjo Vent-Alu 3000 is doorontwikkeld

PRODUCTNIEUWS

Anjo heeft de dubbelwandige Vent-Alu 3000 plakplaten innovatief  

doorontwikkeld. Hierdoor ontstaat een volledig recyclebaar modulair  

plat dak ontluchtingssysteem met een milieuvriendelijker  

productieproces.

De wens van Anjo was om met de doorontwikkeling van  
de plakplaten een bijdrage aan de circulaire economie  
te leveren. De plakplaat kan volledig gedemonteerd en 
gerecycled worden, met weinig tot geen verlies aan kwaliteit 
van de grondstoffen.

In de nieuwe generatie Vent-Alu 3000 plakplaten bestaat de 
isolatie uit EPS en is er voor de bevestiging van het PP binnen-
deel een mechanische verbinding ontwikkeld. Het isolatiedeel 
bestaat uit speciaal ontworpen Polystyreen SE schuim,  
dit type EPS is vlamvertragend en vlamdovend gemodifi-
ceerd. De ontwikkeling en productie van het isolatiedeel is 
een samenwerking met Kingspan Unidek.

De isolatie van de dubbelwandige  
plakplaat en bevestiging van het  
binnenwerk bestond voorheen uit  
2-componenten Purschuim. Door deze  
doorontwikkeling van de dubbelwandige  
plakplaten heeft men geen chemische  
processen meer in de fabriek, het isolatie- 
deel wordt schoner en milieuvriendelijker  
geproduceerd. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Van een marktleider in aluminium 

dakranden mag je meer 

verwachten dan alleen het bieden 

van standaardoplossingen als 

dakrandafwerking. Roval Aluminium 

is koploper in maatwerkoplossingen. 

We doen met aluminium wat 

anderen niet kunnen. Rondgewalste 

aluminium muurafdeksystemen 

bijvoorbeeld, die de golvende 

contouren van de dakrand en de 

gevel volgen. Hiermee komen 

we niet alleen tegemoet aan het 

ontwerp van de architect; de 

muurafdekkappen zijn dankzij een 

uniek  klangensysteem ook nog eens 

schroefl oos te monteren. Mooi, 

functioneel en duurzaam. 

Kijk voor meer inspiratie-
projecten met aluminium
muurafdeksystemen op 
www.roval.nl. 

Roval Aluminium
Roval Aluminium is marktleider 

in de ontwikkeling, productie 

en levering van kwalitatieve 

aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. 

Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer 

dakrandprofi elen, water slagen, 

complete muurafdeksystemen, 

balusters, groendakproducten, 

dakrand- en doorvalbeveiliging 

en privacyschermen. Daarnaast 

biedt Roval Aluminium maatwerk 

in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

MAATWERK IN ALUMINIUM  MUURAFDEKKAPPEN

#Staysafe.
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