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IM 1000 MS de Luxe specificaties 

 

Te plaatsen onder het systeem- plafond met behulp van speciale aluminium 

bovenaansluitingen en/of zij-aansluitingen. De bovenaansluitingen zijn voorzien van een 

geïntegreerde schilderijrail. 

 

Plint naar keuze: 

• terugliggend aluminium plint 

• aluminium blokplint 

• vlak aluminium plint 

• RVS-plinten 

Optie: 

• bijpassende aluminium clickplint t.b.v. traditionele wanden/muren 

 

Bijzondere kenmerk: 

• aluminium raam- en deurkozijnen van resp. slechts 14 en 28 mm breed (!) 

Optie: 

• softline aluminium deurkozijnen 

• wandomvattende stalen raam- en deurkozijnen 

• hardhouten raam- en deurkozijnen 

 

Voeg: 

• naadloos 

• aluminium clicklijst (t.p.v. kozijnen) 

Optie: 

• 10 mm terugliggende voeg met bies (t.p.v. kozijnen) 

 

Standaardkleur aluminium profielwerk: 

• in ieder gewenste RAL-kleur verkrijgbaar 

Opties: 

• metallic kleuren 

• signaalkleuren 

• structuur kleuren 

• houtreproductie kleuren (special) 

 

Panelen: 

• gipskartonpanelen, (dikte 12,5 mm) 

• Vezel versterkte gipskartonpanelen (dikte 12,5 mm) 

 

Afwerking: 

• Vescom / Durafort vinyl afwerking naar keuze 

• scan en sauswerk 

• sauswerk 

• spack- spuitwerk 

• houten bekleding 
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Standaard: 

• stompe deur 

Opties: 

• verdiepingshoge deuren 

• deuren met spiegelstuk 

• schuifdeuren (voor de wand) 

• schuifdeuren (geïntegreerd in de wand) 

• hardglazen deuren 

• hardglazen schuifdeuren 

• aluminium (kader-) deuren 

 

Dubbele of enkele beglazing in de vorm van: 

• 4, 5 of 6 mm floatglas 

• gefigureerd glas 

• gelaagd glas 

• geluidswerend glas 

• brandwerend glas 

 

Opties: 

Tussen het glas ingebouwde: 

• jaloezieën: 25 mm breed aluminium 

• lamellen: 50 mm breed aluminium 

• handbediening of electrisch 

• diverse folie’s/fotofolie’s 

 

Geluidswaarde: 

• Rw 44 dB: (aan weerszijden met enkel gips beplaat) 

• Rw 50 dB: (aan weerszijden met dubbel gips beplaat) 

 

Brandrapporten: 

• 30/60 min 

 


